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1. APRESENTAÇÃO  

A edição da Lei n° 11.445, de 05 de Janeiro de 2007 e do Decreto 

regulamentador n° 7.217, de 21 de Junho de 2010 estabeleceram as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico, criando princípios, arquitetando conceitos e instituindo 

atribuições e prazos aos entes da Administração Pública. Exige-se, por força do artigo 

19, §4°, da Lei 11.445/2007 e artigo 25, §4°, do Decreto 7.217/2010 a revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico Plurianual, como condição para o acesso aos recursos 

públicos voltados as ações de saneamento básico nas esferas de abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

 Revisão do Plano a cada 4 anos Conforme Resolução n° 75, de 02 de julho de 

2009, a qual estabelece orientações relativas à Política de Saneamento Básico e ao 

conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico, no capitulo VI do seu artigo 4°, o 

Plano Municipal de Saneamento de Barão deve ser revisado com uma periodicidade não 

superior a quatro anos, e esta revisão deve anteceder à elaboração do Plano Plurianual 

(PPA) municipal. Neste processo de revisão, poderão ocorrer alterações em ações e 

projetos propostos, em decorrência do desempenho tanto técnico-financeiro, quanto 

social das ações implementadas. No processo de revisão periódica do Plano, alguns 

aspectos deverão ser revistos com prioridade, sendo eles:  

 Realização de um diagnóstico comparativo da situação dos sistemas de 

saneamento quando da elaboração do Plano Municipal de Saneamento e sua 

situação atual, inclusive com informações referentes aos indicadores e ações já 

realizadas nesse período;  

 Revisão da legislação, no âmbito municipal, regional e federal;  

 Verificação do cumprimento dos prazos estabelecidos para cada Meta e Ação do 

Plano, através de um comparativo entre os Programas, Projetos e Ações 

estabelecidos no Plano Municipal de Saneamento e os relatórios de 

acompanhamento das metas descrito no capítulo anterior;  

 Constatar a opinião da comunidade local, quanto à satisfação com relação à 

qualidade do planejamento e das ações implementadas; 

  Avaliação da eficácia das ações não estruturais implantadas;  

 Verificação do comprimento das metas dos indicadores de desempenho, e 

acréscimo de outros indicadores;  

 Verificação dos objetivos propostos e o cumprimento dos mesmos;  



 

5 
RELATÓRIO DE REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 

 Revisão dos prognósticos, em relação ao crescimento populacional e das 

demandas calculadas.  

É importante salientar que o processo de revisão é imprescindível para que se de 

continuidade na melhoria da qualidade sanitária e ambiental do município. A revisão é 

um dos processos fundamentais para complementar o ciclo do planejamento, haja vista 

que o planejamento está longe de ser um processo estanque. O planejamento é um 

processo dinâmico e cíclico, o qual deve estar em constante atualização, visando atender 

os anseios de todos os atores e a busca por novas tecnologias para atender as demandas 

com qualidade e satisfação dos usuários. 

 

1.1 Relação entre o Plano Simplificado de Gestão Integrada Resíduos Sólidos e o 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

O PSGIRS tem relação com o componente “prestação de serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos” do Plano Municipal de 

Saneamento Básico - PMSB, previsto no art. 19 da Lei nº 11.445/2007 e no art. 25 do 

Decreto n 7.217/2010. A intersecção do conteúdo mínimo de ambos se dá no objeto de 

cada um: enquanto no plano de saneamento básico será feito o diagnóstico, o 

estabelecimento de metas e a identificação de programas, projetos e ações sobre a 

prestação dos serviços, os planos de resíduos sólidos não se limitam aos “serviços” ou 

ao modo como tais serviços são oferecidos à população, nem aos resíduos sólidos 

urbanos exclusivamente. O escopo dos planos de resíduos sólidos abrange o ciclo que se 

inicia desde a geração do resíduo, com a identificação do ente gerador, até a disposição 

final os rejeitos, passando pela responsabilização do setor público, titular ou 

concessionário, do consumidor, do cidadão e do setor privado na adoção de soluções 

que minimizem ou ponham fim aos efeitos negativos para a saúde da população e para o 

ambiente em cada fase do “ciclo de vida” dos produtos. 
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3. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

3.1 Diagnóstico do abastecimento de água pela equipe de revisão 

No que tange o diagnóstico da infraestrutura de abastecimento de agua, esse item 

deve contemplar a situação atual quanto a sua adequabilidade e eventuais problemas, 

mediante uma avaliação completa da infraestrutura dos sistemas existentes nas áreas 

urbanas e rurais. Assim, pode-se dizer que, de maneira geral, é necessário conhecer as 

seguintes informações: 

 A qualidade da água distribuída; 

 O volume disponível em reservatórios; 

 A frequência do abastecimento; 

 A eficiência no atendimento aos serviços prestados; 

 Os valores cobrados pelo serviço de abastecimento; 

 Os índices de perda do sistema. 

A partir da análise do diagnóstico deste serviço de saneamento, informa-se que o 

presente documento carece de informações para o conhecimento da atual situação da 

prestação desse serviço no município, sugerimos que o PMSB seja contemplado com as 

seguintes informações (área urbana e rural): 

a) Caracterização da cobertura e qualidade do atual serviço, com a identificação 

das populações não atendidas e sujeitas à falta de agua; regularidade e 

frequência do fornecimento de água com identificação de áreas críticas; 

b) Informar as principais deficiências referentes ao abastecimento de água (por 

exemplo: frequência de intermitência, falta de licenciamento, falta de controle da 

qualidade da água, necessidades de manutenção, etc); 

c) Se a prestação de serviços, na área rural, for realizada por Associações, 

descrever cada uma delas e informar: localidades atendidas, número de pessoas 

que atuam na associação, funcionamento, se a as associações estão 

regulamentadas, se possui contrato com o município, etc; 

d) Identificação, quantificação e avaliação de soluções alternativas de 

abastecimento de água, individuais ou coletivas, utilizadas pela população, nas 

áreas urbanas e rurais, e outros usos nas áreas urbanas (industrial, comercial, 

pública e outros); 

e) Avaliação dos sistemas de controle e vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e de informações aos consumidores e usuários do sistema; 
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f) Mapas, fluxogramas e fotografias que permitam uma caracterização satisfatória 

do sistema de abastecimento de água existente em áreas dispersas (rurais, 

indígenas, quilombolas e tradicionais); 

g) Consumo per capita e de consumidores especiais; 

h) Estrutura de consumo (número de economias e volume consumido por faixa); 

i) Índice de inadimplência; 

j) Informações referentes à população de baixa renda (identificação) e a sua forma 

de acesso aos serviços de saneamento básico; 

k) Informar todas as deficiências apontadas durante as reuniões dos eventos 

setoriais. 

Ainda, no que diz respeito à situação do serviço de abastecimento de água da 

área rural do Município, sugere-se terem observadas as Diretrizes para o Abastecimento 

de Água em Zona Rural' do GT Abastecimento de Água em Zona Rural (MP/RS, 

FAMURS, Vigiagua e FUNASA). 

Por fim, muitas vezes o município dispõe de pouca informação acerca do 

sistema existente, o que dificulta o atendimento dos itens apontados anteriormente. 

Assim, é importante que ocorra a avaliação se o dado, que dependa da estruturação de 

serviços, pode ser objeto de uma meta a ser tratada em um prazo a ser definido no 

Prognóstico. 

 

3.2 Diagnóstico do abastecimento de água - Audiências Públicas 

ATA 02- NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES- ARROIO CANOAS 

Conta associação conta com 102 associados (ligações de água), dois poços 

artesianos perfurados, sendo um de reserva. O tratamento é feito pela empresa H2O de 

Garibaldi. Adquiriram recentemente um reservatório de inox de 50.000 litros, 

declararam também que a sociedade não possui personalidade jurídica, sendo gerida por 

um grupo de membros da comunidade que é substituída a cada 2 anos, tendo como atual 

presidente Carlinho Pedruzzi. Eventualmente a manutenção da rede é feita com o 

auxílio do maquinário da municipalidade. Referente a questão de drenagem pluvial 

possuem microdrenagem por tubo de concreto e bocas de lobo, não possuindo 

mapeamento das mesmas; referente a macrodrenagem, possuem o Arroio Canoas, que 

cruza a comunidade e o mesmo não é dotado de medidores de vazão e nível 

pluviométrico; 
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ATA 03- SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS- ARROIO CANOAS 

A comunidade dispõe de associação local sob o CNPJ: 91.984.757/0001-12, 

presidida pelo Sr. Laurindo Hentz. José Ricardo Sost, tesoureiro da atual diretoria, 

comentou que hoje a associação conta com 85 economias, tendo um poço artesiano 

próprio perfurado. O sistema de abastecimento conta com dois reservatórios de fibra 

com capacidade de 20.000 litros cada, porém apesar de toda infraestrutura da 

Associação, a água corriqueiramente apresenta elevada turbidez, e a rede no local já é 

antiga, mais de 30 anos. O consumo é medido por um macro medidor no reservatório, 

não possuindo tal aparato no poço, atualmente com um consumo de 600 m3 mês, tendo 

perdas medias de 100 m3, em épocas de estiagem, falta água e os moradores, usam 

como solução a alternativa, aguas superficiais de suas propriedades “vertentes”, também 

reclamaram de forma singela que a municipalidade não dá apoio à associação local, na 

manutenção da rede. Comunicou também que é urgente a perfuração de novo poço para 

solução destas problemáticas, e que a associação não possui condições para efetuar esse 

serviço atualmente. Manifestou-se também o Vereador Claudir Ludwig, destacando que 

a localidade de Cafundó, esta pertencente ao distrito de Arroio Canoas não possui rede 

de agua, salientou que localidade possui em uma propriedade particular um poço 

artesiano perfurado porem sem utilização atual, comunica que estão tentando criar 

associação e que a mesma possuiria 16 possíveis sócios, assim sendo uma alternativa 

para resolução do problema, comunicou que uma das maiores dificuldades está em 

instalar rede elétrica até o poço. 

 

ATA 04- LINHA FRANCESA ALTA 

O abastecimento é de competência da Municipalidade, possuindo em torno de 

350 economias conectadas a rede de distribuição, que conta com 06 (seis) reservatórios 

de fibra de vidro com capacidade de 20.000 litros, 01 (um) reservatório de 15.000 litros, 

02 (dois) reservatórios de 10.000 litros e 01 (um) reservatório de 5.000 litros. As fontes 

de captação da comunidade são um poço subterrâneo e uma captação superficial, sendo 

que não são suficientes para abastecer os reservatórios da comunidade, havendo a 

necessidade de captar água das comunidades de Linha Francesa Baixa e Barão Velho. 

Também comentado que não possuem macros medidores de vazão nos poços e 

nem nos reservatórios, somente nas economias. A manutenção da rede é feita pela 

municipalidade. A rede foi implantada em meados do ano de 1996, que era gerida por 

uma associação e depois passada ao município. Declararam também que como a rede de 
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água é antiga, há vários problemas com vazamentos, gerando desperdícios, destacaram 

que deveria haver mais fiscalização e uma manutenção preventiva. Foi enaltecido 

também que o principal problema com falta de água é no Bairro São Luiz, carecendo de 

uma nova captação de água, sendo ela superficial ou profunda. O vereador Gilson Jahn 

sugeriu que seria interessante a atualização do mapeamento das redes. 

 

ATA 05- LINHA FRANCESA BAIXA 

O abastecimento de água na comunidade os presentes relataram que parte possui 

água da Associação Local e parte tem água da municipalidade, sendo até destacado que 

a municipalidade possui poço artesiano perfurado ali para abastecimento de água da 

comunidade vizinha, Linha Francesa Alta. 

 

ATA 06- GENERAL NETO ALTO 

É abastecida pela rede da municipalidade. Apontando algumas necessidades da 

comunidade como melhoramentos a realizar a colocação de uma caixa da água em um 

ponto mais alto, pois há moradores que moram em pontos mais altos que o nível da 

caixa da água o que acaba por não dar pressão na rede, faltando água são sempre os 

primeiros a não receber abastecimento. A dona Clari Weber destaca a barulhenta caixa 

da água ao lado de sua moradia, a qual ainda é de ferro, esta caixa recebe e distribui a 

água da comunidade. Destacam a necessidade de manutenção da rede que pertencia a 

associação e hoje pertence à municipalidade, o Sr. José Jahn comenta que precisariam 

colocar uma válvula de contenção de ar ou alguma outra forma, pois se falta água 

quando religa a água passa muito ar nos relógios.  Os presentes apontam a ausência de 

água nos poços perfurados na comunidade, havendo somente fontes de água superficial, 

sendo essa pouca também, mas sendo estas ainda com boa qualidade e boa quantidade. 

A comunidade tem em torno de 120 famílias e prevê um futuro com mais sítios em seu 

torno, havendo a necessidade de mais água para abastecer tal e já tem pensado sim em 

uma futura associação local, mas não tem certeza se as fontes suportariam a demanda 

das famílias. 

 

ATA 07- VILA RICA 

O abastecimento de água os presentes relataram um bom serviço prestado pela 

associação que administra a rede, a qual é eleita a cada 2 anos entre os próprios 

usuários. Qualidade da agua é considera boa e sem grandes problemas de falta da 
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mesma, água essa provinda de poços artesianos. São aproximadamente 70 economias e 

quem está a frente da associação no momento é Marcelo Gobatto, o qual não estava 

presente. No quesito esgotamento sanitário os presentes informaram que a maioria das 

economias possuem o sistema individual instalado. 

 

ATA 08- LINHA PIMENTA 

O presidente da Associação de agua destacou que a fonte de captação de agua é 

um poço subterrâneo, em ótimas condições de funcionamento, onde a empresa 

Hidroquim faz a assistência e da limpeza das caixas d’agua, estando dentro dos Padrões, 

contam com 54 economias conectadas a rede. 

 

ATA 09- RODRIGUES DA ROSA 

A Rede é administrada Associação há em torno de 70 economias conectadas, 

sendo que a água é limpa e de boa qualidade, não possuindo maiores problemas de falta 

de abastecimento de água. A fonte de captação de água se dá por dois poços 

subterrâneos e o tratamento é feito por empresa especializada. Conta com reservatório 

de fibra de vidro com capacidade de 20.000 litros em cada poço, e será instalado mais 

um reservatório de 20.000 litros totalizando 60.000 litros. A extensão da rede é de 35 

km, foi instalada em parceria com a Municipalidade que abriu os valos para enterrar os 

canos em torno do ano de 2010. Não possuem medidores de vazão nos poços e nem nos 

reservatórios, somente nas economias. A manutenção da rede é feita pela diretoria da 

associação, eventualmente com o auxílio do maquinário da municipalidade. 

 

ATA 10- LINHA CAMILO 

O abastecimento é feito através da Rede Municipal da Prefeitura, sendo que a 

água é limpa e de boa qualidade, não possuindo problemas de falta de abastecimento. 

 

ATA 11- LINHA WILMSEN 

O abastecimento é feito através da Rede Municipal de competência da 

Prefeitura, sendo que a água é limpa e de boa qualidade, não possuindo maiores 

problemas de falta de abastecimento de água. A Comunidade vem enfrentando 

problemas quanto à questão da fatura mensal da Água, que é entregue muito próxima ao 

seu vencimento dificultando assim o pagamento. Sugeriram um prazo maior para 

pagamento, ou que a entrega da conta ocorra até o final do mês anterior ao vencimento. 
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A manutenção da rede é feita pela municipalidade. 

 

ATA 12- GENERAL NETO BAIXO 

O Abastecimento é através da rede Municipal, sendo que a água é limpa e de boa 

qualidade, tendo poucos problemas de falta de abastecimento de água. Samuel orientou 

aos que possuem vertente realizar periodicamente analises de água. 

 

ATA 13- SEDE MUNICIPAL 

Em alguns pontos da cidade se encontra também espuma em meio à água. 

 

4. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

4.1 Diagnóstico do serviço de esgotamento sanitário equipe de revisão 

Esgoto sanitário é definido, de acordo com a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas — ABNT (NBR 7229:1993), como água residuária composta de esgoto 

doméstico, despejo industrial admissível a tratamento conjunto com esgoto doméstico e 

água de infiltração. Os esgotos domésticos são os despejos resultantes do uso da água 

para higiene e necessidades fisiológicas humanas. Nesse conceito se enquadram os 

despejos de bacias sanitárias (esgoto cloacal) e as águas cinza (águas de cozinha, de 

banho, de lavatórios, de tanque de lavar roupas, de pisos internos, etc.), produzidos nas 

residências e em estabelecimentos comerciais e institucionais (como escolas, hospitais, 

prisões, repartições públicas, etc.). 

Com relação aos tipos de sistemas de esgotamento sanitário, têm-se duas 

variantes: 

 SISTEMA INDIVIDUAL (sistema estático): solução no local, individual para 

poucas residências; 

 SISTEMA COLETIVO (sistema dinâmico): solução com afastamento dos 

esgotos da área servida. 

De acordo com Von Sperling (2014), os sistemas individuais pressupõem a 

solução no local, sendo portanto, usualmente adotados para atendimento unifamiliar, 

embora também possam também atender certo número de residências próximas entre si. 

Este tipo de sistema consiste no Lançamento de excretas ou dos esgotos gerados em 

uma ou poucas unidades habitacionais e envolve, usualmente, infiltração no solo. Esta 

solução pode funcionar satisfatória e economicamente se a densidade de ocupação for 

baixa, como por exemplo em grandes lotes com elevada porcentagem de área Livre e/ou 



 

13 
RELATÓRIO DE REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 

no meio rural, e se o solo apresentar boas condições de Infiltração. É necessário ainda 

que o nível da água subterrânea se encontre a uma profundidade adequada, de forma a 

evitar o risco de sua contaminação, principalmente por microrganismos patogênicos.  

Os sistemas coletivos são indicados para locais com elevada densidade populacional, 

como no meio urbano. Estas soluções consistem em canalizações que recebem o 

lançamento dos esgotos, transportando-os até uma estação de tratamento de esgotos 

(ETE) e logo após são lançados em águas superficiais, de forma sanitariamente 

adequada. 

No que tange o diagnóstico da infraestrutura de esgotamento sanitário. Esse Item 

deve contemplar a situação atual quanto a sua adequabilidade e eventuais problemas, 

mediante uma avaliação completa da infraestrutura dos  sistemas existentes  nas  áreas  

urbanas  e rurais. 

Assim, pode-se dizer que, de maneira geral, é necessário conhecer as seguintes 

informações: 

 Tempo de instalação e frequência de limpeza da rede, quando houver; 

 Eficiência dos serviços prestados; 

 Periodicidade das manutenções preventivas dos sistemas. 

De acordo com o exposto anteriormente, sugere-se que o diagnóstico do serviço 

de esgotamento sanitário de Barão seja complementado com as seguintes informações 

(áreas URBANA e RURAL): 

a) Caracterização da cobertura e a identificação das populações não atendidas ou 

sujeitas a deficiências no atendimento a sistemas de esgotamento sanitário (redes 

coletoras, fossas sépticas e outras soluções); 

b) Identificação, quantificação e avaliação qualitativa de soluções alternativas de 

esgotamento sanitário (fossas sépticas, fossa negra. Infiltração no solo. 

Lançamento direto em córregos, outros), individuais ou coletivas, utilizadas pela 

população e outros usuários nas áreas urbanas e rurais (industrial, comercial, 

serviços, agropecuária, atividades Públicas, etc),  bem   como  o  prestador   de  

serviço e fiscalização; 

c) Informação acerca do tipo do solo do município a indicar ou não o sistema de 

esgoto eleito; 

d) Análise e avaliação das condições atuais de contribuição dos esgotos 

domésticos; 

e) Existência ou não de áreas de ocupação irregular; 
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f) Identificação de áreas de risco de contaminação por esgotos no Município; 

g) Informações referentes à população de baixa renda 

(identificação) e a sua forma de acesso aos serviços de saneamento básico; 

h) Informar todas as deficiências apontadas durante as reuniões e eventos setoriais. 

Acerca da gestão das soluções individuais de esgotamento sanitário, sugere-se 

que sejam observadas as conclusões do Grupo de Trabalho (MP/RS, CORSAN, 

AGERGS, FUNASA,  FAMURS,  FEPAM/SEMA, SECRETARIA ESTADUAL DE 

OBRAS HABITAÇÃO E SANEAMENTO), devendo ser incorporados ao PMSB e na 

legislação local. 

Para as áreas onde não exista a rede separadora absoluta implantada e/ou 

previsão de implantação, deve ser informada qual a forma final de Lançamento dos 

esgotos sanitários (soluções individuais ou Lançamento na rede de drenagem). Caso a 

solução escolhida seja a conexão à rede de drenagem de águas pluviais, sugere-se 

observar as DIRETRIZES GERAIS PARA ADOÇÃO DA SOLUÇÃO MISTA do 

Grupo de Trabalho (MPE, FEPAM, ESTADO RS/SOP, FAMURS, AGERGS, TCE/RS, 

CORSAN). Conforme mencionado anteriormente, esta prática só pode ser adotada 

mediante a implantação de sistemas de pré-tratamento. 

Por fim, muitas vezes o município dispõe de pouca informação acerca do 

sistema existente, o que dificulta o atendimento dos itens apontados anteriormente. 

Assim, é importante que ocorra a avaliação se o dado, que dependa da estruturação de 

serviços, pode ser objeto de uma meta a ser tratada em um prazo a ser definido no 

Prognostico. 

 

4.2 Diagnóstico do serviço de esgotamento sanitário nas Audiências Públicas 

ATA 01 - COMUNIDADE DE BARÃO VELHO 

Notificações para a população efetuar seu cadastro aos que não o fizeram ainda, 

quarto semestre, seminários nas comunidades com a temática do tratamento de esgoto 

individual estilo dia de campo inclusive fazendo visitas aos tratamentos individuais com 

estes grupos, quinto semestre, notificações preliminares, vincular restrições de serviços 

e benefícios do município, caso o cidadão que possua ou que deveria possuir tratamento 

individual não faça o cadastro, nas transferências de imóveis edificados no município 

deverá o transmitente possuir o cadastro atualizado, sendo este fiscalizado pelo sistema 

ITBI. 
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ATA 02 - ARROIO CANOAS LOCALIDADE DE NOSSA SENHORA DOS 

NAVEGANTES 

Os presentes relataram que a maioria das residências apresentam sistema de 

esgotamento composto de fossa, filtro e sumidouro, porém ninguém faz a manutenção 

anual. 

 

ATA 03- ARROIO CANOAS LOCALIDADE DE SAGRADO CORAÇÃO DE 

JESUS 

Os presentes relataram que praticamente todas as residências possuíam sistema 

de esgotamento composto de fossa, filtro e sumidouro, porém ninguém faz a 

manutenção anual, por desconhecer quem oferece o serviço. 

 

ATA 04 - LINHA FRANCESA ALTA 

O tratamento que atualmente estavam dando ao seu esgoto doméstico, no qual 

muitos declararam que possuíam sistema individual, porém não efetuavam o tratamento 

do lodo de seus sistemas. O Vereador João Carlos Jahn enfatizou que o serviço de 

limpeza de fossas se torna oneroso ao contribuinte e também questionou sobre a 

fiscalização e correta destinação. 

 

ATA 05 - LINHA FRANCESA BAIXA 

O esgotamento sanitário os presentes relevaram que os moradores estão 

praticamente todos adaptados ao sistema de fossa, filtro e sumidouro e que somente as 

moradias muito antigas possuem a fossa negra. 

 

ATA 06 - LINHA GENERAL NETO ALTO 

O esgotamento sanitário a comunidade ressalva que somente as moradias antigas 

ainda não possuem sistema de fossa, filtro e sumidouro, mantendo apenas a fossa negra, 

as novas residências já possuem estes sistemas. 

 

ATA 07 – LOCALIDADE DE VILA RICA 

O esgotamento sanitário os presentes informaram que a maioria das economias 

apresentavam apenas o fosso negro, e que não havia manutenção anual, somente as 

novas residências contavam com o sistema de fossa filtro e sumidouro. 

 



 

16 
RELATÓRIO DE REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 

ATA 08 – LOCALIDADE DE LINHA PIMENTA 

Não foram obtidos dados. 

 

ATA 09 – LOCALIDADE DE RODRIGUES DA ROSA 

O tratamento que atualmente estavam dando ao seu esgoto doméstico, no qual 

muitos declararam que possuíam sistema individual, porém não efetuavam o tratamento 

do lodo de seus sistemas. Foi orientado que independente o material que fosse 

construído, não tem norma alguma que impeça de ser feita de tijolo e concreto desde 

que obedeça às normas de dimensionamento e construção atualmente vigentes. 

 

ATA 10 – LOCALIDADE DE LINHA CAMILO 

O tratamento que atualmente estavam dando ao seu esgoto doméstico, no qual 

declararam que possuíam um sistema antigo não efetuavam o tratamento do lodo de 

seus sistemas. Foi orientado pelo servidor Jorge a instalação do sistema novo, fossa, 

filtro e sumidouro; podendo também ser construído com tijolos e concreto, não tendo 

nenhuma norma que impeça desde que obedeçam ao dimensionamento e construção 

corretos, previstos em lei. Mas ressaltou também que não adianta nada ter o sistema 

completo se não houver manutenção anualmente. 

 

ATA 11 – LOCALIDADE DE LINHA WILMSEN 

O tratamento que atualmente estavam dando ao seu esgoto doméstico, no qual 

muitos declararam que possuíam um sistema antigo não efetuavam o tratamento do lodo 

de seus sistemas. Foi orientado para instalação do sistema novo, podendo também ser 

construído com tijolos e concreto, não tendo nenhuma norma que impeça desde que 

obedeçam às normas de dimensionamento e construção atualmente vigentes. 

 

ATA 12 –LINHA GENERAL NETO BAIXO 

O tratamento que atualmente estavam dando ao seu esgoto doméstico, no qual 

declararam que possuíam apenas o fosso negro e não efetuavam o tratamento do lodo de 

seus sistemas. Foi orientada a instalação do sistema de fossa, filtro e sumidouro; 

podendo também ser construído com tijolos e concreto, desde que obedeça às normas de 

dimensionamento e construção atualmente vigentes. 

 

ATA 13 –SEDE MUNICIPAL 
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O morador Paulo Spengler observou o forte odor que sai das bocas de lobo, o 

que acaba por deixar impossível muitas vezes as pessoas a fazerem suas caminhadas. 

Em alguns pontos da cidade se encontra também espuma em meio a água, esta, até 

vertendo entre o calçamento muitas vezes. Sr. Claudio Ferrari vê que todos os tópicos 

estão evoluindo, mas prevê dificuldade no quesito esgotamento sanitário, a população 

ainda não está conscientizada de que cada um de nós é responsável pelo lixo que gera e 

que passamos a reclamar daquilo que nós mesmos acabamos por gerar de lixo na 

natureza, vendo o quanto ainda se precisa informar os munícipes da importância, até da 

limpeza e manutenção correta das fossas, ou fossa e filtro. Jorge Amaranto salienta o 

custo que as grandes cidades têm no tratamento do esgoto sanitário que gera um custo 

de mais ou menos 200% a mais do que o valor da conta de água e esta opção não se 

torna viável para os pequenos municípios, com população abaixo de cem mil habitantes 

e que por isso se solicita o tratamento com sistema individual. Considera-se a 

necessidade de limpar a fossa uma vez ao ano para proliferação correta das bactérias e 

que fossas não limpas a muitos anos acabam por contaminar o solo e prejudicar também 

na drenagem do líquido no sumidouro. Jorge e Samuel frisam a assistência dada pela 

municipalidade, desde a cavação dos buracos para a colocação do sistema, na 

construção das mesmas, que não tem que ser compradas e sim podem ser construídas 

com cimento e tijolos, e no tapar as mesmas a municipalidade novamente fornece 

maquinário para auxiliar. Elton Chassot, Diretor do Instituto Estadual de Educação 

Assunta Fortini observa que já á muitos anos tem o problema nos fundos do instituto, 

um banhadão de águas escuras, com odor intenso, o que acredita ali ser um ponto 

receptor do não esgotamento correto da quadra toda, pela intensidade e quantidade de 

lodo. 

 

5. MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA 

5.1 Diagnóstico do serviço do manejo de aguas pluviais e drenagem urbana – 

equipe de revisão 

No que tange o diagnóstico dos serviços de manejo de águas pluviais, esse Item 

deve estar de acordo com os Planos Diretores Municipais e os Planos de Recursos 

Hídricos e de Bacias Hidrográficas. Os índices, parâmetros e normas em vigor devem 

ser considerados, além do conhecimento das seguintes informações: 

 Tempo de instalação e frequência de limpeza da rede, quando houver; 

 Eficiência nos serviços prestados; 
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 Periocidade das operações de manutenção preventiva da infraestrutura. 

Diante do exposto, tem-se que o diagnóstico é insatisfatório para conhecimento 

da situação do serviço de drenagem urbana no Município. Assim sugere-se que o PMSB 

seja complementado com as seguintes informações (o mínimo): 

a) Identificação da infraestrutura atual e análise crítica dos sistemas de manejo e 

drenagem das águas pluviais e das técnicas e tecnologias adotadas, quanto à sua 

atualidade e pertinência, em face dos novos pressupostos relacionados ao 

manejo das águas pluviais; 

b) Identificação de lacunas no atendimento pelo poder público, incluindo demandas 

de ações estruturais e não estruturais para o manejo das águas pluviais, com 

análise do sistema de drenagem existente quanto à sua cobertura, capacidade e 

estado das estruturas; 

c) Estimativa da população residente em áreas de risco e/ou ocupação irregular; 

d) Caracterização e Indicação cartográfica das áreas de risco de alagamentos, 

destacando índices de impermeabilização, população atingida, características do 

solo; 

e) Análise de indicadores epidemiológicos de agravos à saúde, cuja incidência 

pode ser determinada por deficiência nos sistemas de manejo de águas pluviais; 

Identificação dos bairros atendidos pelo sistema de drenagem urbana. 

Por fim, muitas vezes o município dispõe de pouca informação acerca do 

sistema existente, o que dificulta o atendimento dos itens apontados anteriormente. 

Assim, é importante que ocorra a avaliação se o dado, que dependa da estruturação de 

serviços, pode ser objeto de uma meta a ser tratada em um prazo a ser definido no 

Prognóstico. 

 

5.2 Diagnóstico do serviço do manejo de aguas pluviais e drenagem urbana – 

Audiências Públicas 

ATA 01 - COMUNIDADE DE BARÃO VELHO 

Não foram obtidos dados. 

 

ATA 02 - ARROIO CANOAS LOCALIDADE DE NOSSA SENHORA DOS 

NAVEGANTES 

Referente a questão de drenagem pluvial possuem microdrenagem por tubo de 

concreto e bocas de lobo, não possuindo mapeamento das mesmas; referente a 
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macrodrenagem, possuem o Arroio Canoas, que cruza a comunidade e o mesmo não é 

dotado de medidores de vazão e nível pluviométrico. Foi levantado pelo vereador Dalcir 

Ebeling a questão de que a macrodrenagem composta do Arroio Canoas está assoreando 

o bordo da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes carecendo de obras de contenção do 

talude para não causar futuros transtorno na via. 

 

ATA 03- ARROIO CANOAS LOCALIDADE DE SAGRADO CORAÇÃO DE 

JESUS 

A drenagem urbana, possuem microdrenagem composta por bocas de lobo e 

tubos de concreto, fora levantado pela Senhora Claudete Royer e os demais presentes 

uma solução que seria de captação de agua da chuva por cisternas para atenuar a rede de 

drenagem consequentemente poupar agua para consumo. 

 

ATA 04 - LINHA FRANCESA ALTA 

A drenagem pluvial possuem microdrenagem por tubo de concreto e bocas de 

lobo, não possuindo mapeamento das mesmas. 

 

ATA 05 - LINHA FRANCESA BAIXA 

Os presentes deram total relevância a drenagem pluvial da comunidade, os 

mesmos disseram que já foram passaram por inundações e tiveram que sair de suas 

casas em fortes tempestades. Jerson Groth conta os estragos que teve em sua moradia e 

dos moradores em volta, disse que vai apresentar a Secretaria as fotos que tirou, pois é 

algo inexplicável pelo que passaram, e seu irmão releva também a falta de planejamento 

no quesito escoamento de água do asfalto colocado na comunidade, que quando se 

realizou o tal não se observou o escoamento natural das águas e mesmo acabou sendo 

invertido, que se tivessem dado curso natural nela a água escoaria pra um cascata que 

fica a uns 150 metros do término do asfalto e está água não atingiria moradores, assim a 

água está sendo escoada no sentido inverso do curso natural e desemboca no rio que 

acaba por dar mais volume no rio e atingindo as moradias do entorno. Apontaram que o 

mesmo deveria ser desassoreado pois a anos em seu curso ele veio a elevar em pedras 

em torno de 1 metro, o que não comporta no escoamento de toda a água vinda de 

diversos afluentes, destacando também que a ponte deve receber uma manutenção 

imediata, pois ela veio a ceder em alguns pontos pela força da água, que quando elevada 

se torna muito forte e a ponte acaba por absorver todo o impacto. Como solução 
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imediata o morador Jerson Groth construiu dutos com tubos de 1 metro para absorver 

parte do escoamento da água para não acabar acumulando e invadindo sua casa 

novamente. 

 

ATA 06 - LINHA GENERAL NETO ALTO 

Não foram obtidas informações. 

 

ATA 07 – LOCALIDADE DE VILA RICA 

Não foram obtidas informações. 

 

ATA 08 – LOCALIDADE DE LINHA PIMENTA 

Não foram obtidos dados. 

 

ATA 09 – LOCALIDADE DE RODRIGUES DA ROSA 

Drenagem pluvial possuem microdrenagem por tubo de concreto e bocas de 

lobo, não possuindo mapeamento das mesmas. 

 

ATA 10 – LOCALIDADE DE LINHA CAMILO 

Não foram obtidos dados. 

 

ATA 11 – LOCALIDADE DE LINHA WILMSEN 

As questões de drenagem pluvial possuem microdrenagem por tubo de concreto 

e bocas de lobo, não possuindo mapeamento das mesmas. 

 

ATA 12 –LINHA GENERAL NETO BAIXO 

A questão de drenagem pluvial não possuem microdrenagem por tubo de 

concreto e bocas de lobo.  

 

ATA 13 –SEDE MUNICIPAL 

O morador Paulo Spengler observou o forte odor que sai das bocas de lobo, o 

que acaba por deixar impossível muitas vezes as pessoas a fazerem suas caminhadas. 

Em alguns pontos da cidade se encontra também espuma em meio a água, esta, até 

vertendo entre o calçamento muitas vezes. Marino Zagonel relembra que na questão da 

água a municipalidade já há muitos anos contribui em forma de auxílio aos moradores 
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que em suas residências instalam o sistema de coleta da água da chuva, e que deveria se 

conscientizar mais a população para coletar a água da chuva por ela reduzir custo, uma 

vez que esta se pode usar para lavar carros, calçadas, irrigar hortas, jardinagem e até 

muitas vezes no uso de lavagem de roupa e descarga de vaso sanitário. Jorge ressalva a 

necessidade de se estudar mais a fundo os projetos que chegam a municipalidade de 

drenagem de água, algumas obras realizadas a cerca de 06 (seis) anos, fazem com que o 

curso normal da água vá para seu sentido contrário, e que isso acaba por gerar 

problemas de alagamento em alguns pontos. Pensar e observar como a natureza age nos 

locais de instalação de calçamentos e vias asfálticas. 

 

6. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

6.1 Diagnóstico do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos - equipe 

de revisão 

Este serviço não foi contemplado no presente PMSB. Porém, informa-se  que  o  

município  de  Barão possui Plano  Municipal  de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, aprovado pela Lei Municipal nº 1.839/2014. O PNGIRS foi objeto de análise 

pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Urbanística e Questões 

Fundiárias e de Defesa do Meio Ambiente (PA.00745.00004/2015) com emissão de 

parecer técnico. 

A partir da situação acima exposta, fazem-se as seguintes considerações: 

Especificamente no que tange o diagnóstico dos serviços de limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos, esse item deve contemplar a situação atual quanto a sua 

adequabilidade e eventuais problemas, mediante uma avaliação completa da 

infraestrutura dos sistemas existentes nas areas urbanas e rurais. Assim, pode-se dizer 

que, de maneira geral, é necessário conhecer as seguintes informações: 

 Frequência da limpeza urbana; 

 Tipos de serviços de limpeza urbana prestados a comunidade; 

 Sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos: equipamentos 

utilizados para o acondicionamento dos resíduos, estruturas utilizadas para a 

disposição final dos resíduos e frequência da coleta dos resíduos domiciliares. 

A partir da análise do PMSB de Barão, conforme mencionado 

anteriormente, informa-se que o  diagnóstico   do  serviço de  limpeza urbana e manejos 

de resíduos sólidos não foi contemplado no plano. 
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Dessa maneira, sugere-se que o PMSB seja complementado com as seguintes 

informações (no mínimo): 

a) Informações da caracterização dos resíduos sólidos produzidos no município em 

termos de quantidade e qualidade, incluindo projeções de produção de resíduos 

para curto e médio prazo; 

b) Caracterização do atendimento e identificação da população ou áreas não 

atendidas pelo sistema público de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, 

para as condições atuais e futuras, quanto a população atendida (Urbana e 

Rural); 

c) Descrição e análise da situação dos sistemas de acondicionamento, coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos do município; 

d) Análise crítica da situação da gestão de manejo dos resíduos sólidos e limpeza 

urbana existentes, com análise de Indicadores técnicos, operacionais e 

financeiros (a partir de indicadores do SNIS); 

e) Identificação das formas da coleta seletiva, quando existirem, qualificando-as e 

quantificando-as, inclusive quanto aos custos e viabilidade social e financeira; 

f) Inventário/análise da atuação dos catadores, nas ruas ou nos lixões, identificando 

seu potencial de organização; 

g) Análise da situação socioambiental dos sítios utilizados para a disposição final 

de resíduos sólidos do município; 

h) Identificação de áreas de risco de poluição/contaminação por resíduos sólidos e 

as alterações ambientais causadas por depósitos de resíduo urbano; 

i) Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos incluindo 

áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras. 

Por fim, muitas vezes o município dispõe da pouca informação acerca do 

sistema existente, o que dificulta o atendimento dos itens apontados anteriormente. 

Assim, é importante que ocorra a avaliação do dado, que dependa da estruturação de 

serviços, pode ser objeto de uma meta a ser tratada em um prazo a ser definido no 

prognostico. 

 

6.2 Diagnóstico do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos – 

Audiências Públicas 

ATA 01 - COMUNIDADE DE BARÃO VELHO 

Não foram obtidos dados. 
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ATA 02 - ARROIO CANOAS LOCALIDADE DE NOSSA SENHORA DOS 

NAVEGANTES 

No que diz respeito aos resíduos sólidos, possuem coleta seletiva em toda a sua 

extensão, não sendo constatado nenhum problema com a mesma. 

 

ATA 03- ARROIO CANOAS LOCALIDADE DE SAGRADO CORAÇÃO DE 

JESUS 

A carente de soluções efetivas, principalmente na área de tratamento de esgoto, 

resíduos sólidos oriundos de varrição, capina urbana e poda. Na questão de coleta 

seletiva a comunidade dispõe em sua totalidade a coleta de resíduos secos, não 

possuindo coleta de resíduos orgânicos, os moradores utilizam compostagem deste 

resíduo com aplicação em suas hortas como solução a destinação deste, fora 

evidenciado também a dificuldade em destinação adequada de embalagens de 

agrotóxicos e lâmpadas fluorescentes, explanou-se brevemente sobre a logística reversa. 

 

ATA 04 - LINHA FRANCESA ALTA 

No que diz respeito aos resíduos sólidos, possuem coleta seletiva em toda a sua 

extensão com problemas pontuais de coleta, como foi relatado. Foi debatido também a 

questão de compostagem de resíduos orgânicos, que pode ser feito nas residências, 

trazendo benefícios ambientais e econômicos para a comunidade em questão.  

 

ATA 05 - LINHA FRANCESA BAIXA 

A destinação dos Resíduos Sólidos, os presentes relatam que o recolhimento é 

realizado nos dias programados e que os moradores criaram uma rotina de colocar o lixo 

somente no dia em que o caminhão passa, mas destacam que futuramente a 

municipalidade poderia vir a colocar containers maiores ou colocar mais cestos e que o 

caminhão talvez pudesse vir a entrar no acesso de trás da ponte em direção a casa do 

Adriano Baumbach, pois ali em volta moram cerca de 15 famílias mas que antes disto 

teriam que se realizar uma manutenção da ponte ali porque acham que ela não 

suportaria o peso do caminhão do lixo, e que na subida em direção ao Morro da 

Manteiga também moram algumas famílias então se até lá o caminhão também pudesse 

ir, ficaria mais fácil para as famílias. 

 



 

24 
RELATÓRIO DE REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 

ATA 06 - LINHA GENERAL NETO ALTO 

Resíduos Sólidos os mesmos relevaram a possibilidade de ao menos uma vez no 

mês a coleta seletiva passar num acesso secundário que entraria ali no Claudir Herpich e 

saísse na casa de Ricardo Herpich, manobrando na casa da Denise Sipp. Pois moram ali 

várias famílias que sempre precisam deslocar seu lixo até na principal. 

 

ATA 07 – LOCALIDADE DE VILA RICA 

Na questão da coleta do lixo, não houve nenhuma reclamação, o lixo vem sendo 

coletado pela empresa licitada pela municipalidade e o lixo orgânico como cascas de 

frutas e ovos a maioria utiliza como adubo orgânico em suas hortas.  

 

ATA 08 – LOCALIDADE DE LINHA PIMENTA 

Não foram obtidos dados. 

 

ATA 09 – LOCALIDADE DE RODRIGUES DA ROSA 

No que diz respeito aos resíduos sólidos, possuem coleta seletiva em toda a sua 

extensão com problemas pontuais de coleta, foi questionado pela moradora Luciane 

Kuhn sobre o roteiro da coleta, conforme ela relatou o recolhimento acontece apenas na 

estrada geral, não passando na frente da sua residência, que fica em um acesso 

secundário. A Secretaria do Meio Ambiente verificará se está incluso no roteiro, se não 

estiver vai estudar a viabilidade de inclusão para o próximo ano. Foi debatida também a 

questão de compostagem de resíduos orgânicos, que pode ser feito nas residências, 

trazendo benefícios ambientais e econômicos para a comunidade em questão. Os 

presentes comentaram que os resíduos orgânicos domésticos gerados na propriedade são 

utilizados como adubo orgânico para a horta, e as cascas de frutas são utilizadas para 

alimentação de animais da propriedade, como por exemplo galinhas e porcos. 

 

ATA 10 – LOCALIDADE DE LINHA CAMILO 

No que diz respeito aos resíduos sólidos, possuem coleta seletiva em toda a sua 

extensão a cada 2 semanas, sem problemas de recolhimento. Foi debatida também a 

questão de compostagem de resíduos orgânicos, que pode ser feito nas residências, 

trazendo benefícios ambientais e econômicos para a comunidade em questão. Como é 

uma área rural a maioria dos moradores destina os resíduos orgânicos como cascas de 

frutas e ovos para os animais como galinhas e porcos. Samuel aproveitou a ocasião 
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também para divulgar a coleta de embalagens vazias de agrotóxicos que será feita no dia 

13/06, e distribuiu os folders com os pontos de coleta. Os presentes questionaram o 

porquê a localidade não foi contemplada com um ponto de coleta. Samuel se 

comprometeu então a colocar um ponto de coleta na comunidade, com horário ainda a 

definir. 

 

ATA 11 – LOCALIDADE DE LINHA WILMSEN 

No que diz respeito aos resíduos sólidos, possuem coleta seletiva em toda a sua 

extensão uma vez por semana sem problemas de recolhimento. Foi debatida também a 

questão de compostagem de resíduos orgânicos, que pode ser feito nas residências, 

trazendo benefícios ambientais e econômicos para a comunidade em questão. 

 

ATA 12 – LINHA GENERAL NETO BAIXO 

Quanto aos resíduos sólidos, possuem coleta seletiva em toda a sua extensão 

quinzenalmente, sem problemas de recolhimento. Aproveitou se o momento para 

divulgar a coleta de embalagens vazias de agrotóxicos, a qual será realizada no dia 

13/06. Foi debatida também a questão de compostagem de resíduos orgânicos, que pode 

ser feito nas residências, trazendo benefícios ambientais e econômicos para a 

comunidade em questão. 

 

ATA 13 – SEDE MUNICIPAL 

Claudir Ludwig aponta também a falta de educação das pessoas que ficam 

jogando lixo pela janela do veículo, principalmente ao longo da BR 470. Bernardino 

Scottá   evidencia o quanto a nossa cidade sede está limpa e o trabalho constante da 

municipalidade em manter nossas praças e calçadas limpas para usufruirmos nos 

momentos de lazer, mas ainda vê descuido com algumas coisas, e que alguns moradores 

ainda não se conscientizaram na separação correta do lixo e na colocação nos dias certos 

da coleta, não sabe se a informação não tenha vindo a todos ou se simplesmente as 

pessoas não cuidam mesmo. Jorge Amaranto Juchem Jr, lembra que foram feitos imãs 

de geladeira com os dias e o tipo de resíduos a ser coletados, na maior parte das lixeiras 

já foram colocados adesivos com a mesma informação, que de fato na maioria das vezes 

a população não cumpre com a tarefa de separar e destinar nos dias corretos. Elfride 

Neumeister enfatiza a colocação do Jorge e ressalva que a população coloca nos dias 

errados e no lixo orgânico principalmente, os animais como cachorros e até durante a 
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noite animais silvestres, em busca de comida invadem as lixeiras e reviram e rasgam 

todas as sacolinhas. Felipe Werner observa que a colocação dos containers em alguns 

pontos do município foi vista de forma positiva e que sugere a colocação de mais 

algumas em pontos estratégicos ao longo da extensão do município, talvez nas 

comunidades com maior população como Linha Francesa Alta e Arroio Canoas, 

também prevê a necessidade de realizar uma campanha de coleta de óleo de cozinha. 

Samuel diz, que já esta sim se trabalhando em uma campanha e que estamos em busca 

de parcerias para destinação correta de tal.  Fazendo-se presente na reunião o Prefeito 

Municipal, Sr. Claudio Ferrari vê que todos os tópicos estão evoluindo, mas prevê 

dificuldade no quesito esgotamento sanitário, a população ainda não está conscientizada 

de que cada um de nós é responsável pelo lixo que gera e que passamos a reclamar 

daquilo que nós mesmos acabamos por gerar de lixo na natureza. 

 

7. PROGNÓSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

A etapa de prognóstico visa projetar os serviços de saneamento nos próximos 

anos no Município, ou seja, é a fase composta pelas expectativas das demandas futuras 

dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e 

resíduos sólidos; pela proposição das ações necessárias para o atendimento dessas 

demandas, tanto as ações estruturais como as não estruturais; e pela elaboração dos 

programas municipais, contendo as metas, para um horizonte de 20 anos. 

A elaboração do prognóstico diz respeito à formulação de estratégias para 

alcançar os objetivos, diretrizes e metas definidas para o plano, incluindo a organização 

ou adequação da estrutura municipal para o planejamento, a prestação de serviço, a 

regulação, a fiscalização e o controle social. Nesta etapa, são definidos os mecanismos 

de articulação e integração das políticas, programas e projetos de saneamento básico 

com de outros setores correlacionados (saúde, habitação, meio ambiente, recursos 

hídricos, educação) visando à eficácia, eficiência e efetividade das ações preconizadas, 

consiste, ainda, na análise e seleção das alternativas de intervenção visando à melhoria 

das condições sanitárias em que vivem as populações urbanas e rurais. Tais alternativas 

terão por base as carências atuais de serviços públicos de saneamento básico: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza 

urbana e manejo de águas pluviais e drenagem urbana. Essas carências devem ser 

projetadas a partir da análise de cenários alternativos, considerando a evolução 

gradativa do atendimento  qualitativo e quantitativo, conforme diferentes combinações 
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de medidas efetivas e/ou mitigadoras que possam ser previstas no plano para o 

horizonte de 20 anos, nos termos do art. 52, § 2•, da Lei 11.445/2010. 

Esta etapa contemplará: 

a) Necessidades de serviços públicos de saneamento básico; 

b) As projeções das demandas por estes serviços deverão ser estimadas para o 

horizonte de 20 anos, considerando as metas: 

 Emergencial — anual ou até 1 ano; 

 Curto prazo — anual ou até 4 anos; 

 Médio prazo — entre 4 e 8 anos; 

 Longo prazo - acima de 8  e  até  20  anos. 

Além disso, salientar, que no diagnóstico, não foi constatado a existência de 

população de baixa renda, comunidades indígenas, remanescentes de quilombo e 

catadores de materiais recicláveis, para a elaboração/proposição dos objetivos e metas. 

Neste sentido, recomenda-se, se for o caso, a complementação do prognóstico de cada 

um dos serviços de saneamento básico a  definição   das  metas  e  a  priorização  dos 

investimentos a partir das características sociais da população; definição de ações 

voltadas para a população carente; identificação da população de baixa renda e 

apontamento de solução para o seu acesso aos serviços de saneamento; análise e/ou 

Instituição de tarifa social e/ou subsídio; definição de critérios para a interrupção do 

abastecimento de água que garantam a preservação das condições mínimas de 

manutenção da saúde.  

Ainda, quanto ã definição dos objetivos e metas, estes devem ser coerentes com 

os diagnósticos do cada serviço de saneamento e definidos coletivamente a partir de 

discussões com os diversos segmentos da sociedade, com a comissão de Revisão do 

Plano de Saneamento do PNSB. Devem ser elaborados de forma a serem quantificáveis 

e a orientar a definição de metas e dos programas, projetos e ações do PMSB. As metas 

do PMSB são os resultados mensuráveis que contribuem para que os objetivos sejam 

alcançados. Devem ser propostos de forma gradual e estar apoiados em indicadores. 

Neste norte a Revisão do Plano preconiza a Universalização do saneamento 

básico abrangendo tanto a área urbana do município quanto a rural bem como as 

características de sua população. Com nível de detalhamento para cada etapa, neste 

prognostico serão abordados as possíveis soluções para os quesitos abordados no 

Diagnostico do plano que serão discutidas em audiência pública. 
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7.1 Prognóstico do abastecimento de água 

 Caracterização das Populações atendidas por este serviço (número de 

economias, condição social da população etc...); 

 Previsão do abastecimento conforme evolução da quantidade de economias para 

os próximos 20 anos; 

 Disponibilizar para a população, de forma clara a qualidade da agua distribuída; 

 Regularizar o serviço de abastecimento de agua potável no âmbito municipal ou 

por Lei delegando as associações e/ou efetuação licitação para o fornecimento 

do serviço (novo marco legal do saneamento); 

 Ampliar o abastecimento para a comunidade de Linha Cafundó único local do 

município sem distribuição de água potável; 

 Mapeamento dos sistemas de distribuição de agua potável (redes, poços 

adutoras, reservatórios, represas, etc.) em um sistema único no município; 

 Manutenções preventivas dos equipamentos de distribuição, instalações de 

medidores nos pontos de distribuição, aquisição de equipamentos para detecção 

de vazamentos; 

 Disponibilizar em uma plataforma única o consumo geral da população bem 

como as quantias de agua perdida e/ou furtadas; 

 Campanhas e projetos voltados para o consumo consciente de agua; 

 Ampliação do projeto para captação de agua da chuva;  

 A Fiscalização do Abastecimento dar-se-á pelo sistema Vigiagua/SisAGUA 

operado pela vigilância sanitária municipal e por seus técnicos.  

 

QUADRO DE METAS – ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Abastecimento de 
água 

Emergencial 
até 1 ano 

Curto 
prazo de 1 
até 4 anos 

Médio 
prazo de 4 a 
8 anos 

Longo 
prazo de 8 a 
20 anos 

Caracterização das 
Populações atendidas 
por este serviço 
(número de 
economias, condição 
social da população, 
etc.) 

X  X  

Previsão do X X X X 
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abastecimento 
conforme evolução da 
quantidade de 
economias para os 
próximos 20 anos. 
Disponibilizar a 
população, de forma 
clara a qualidade da 
água distribuída. 

X X X X 

Regularizar o serviço 
de abastecimento de 
água potável no 
âmbito municipal ou 
por Lei delegando as 
associações e/ou 
efetuação licitação 
para o fornecimento do 
serviço (novo marco 
legal do saneamento) 

 X   

Ampliar o 
abastecimento para a 
comunidade de Linha 
Cafundó único local 
do município sem 
distribuição de água 
potável 

 X   

Mapeamento dos 
sistemas de 
distribuição de agua 
potável (redes, poços 
adutoras, reservatórios, 
represas etc.) em um 
sistema único no 
município 

 X   

Manutenções 
preventivas dos 
equipamentos de 
distribuição, 
instalações de 
medidores nos pontos 
de distribuição, 
aquisição de 
equipamentos para 
detecção de 
vazamentos 

X X X X 

Disponibilizar em uma 
plataforma única o 
consumo geral da 
população bem como 
as quantias de água 

 X X X 
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perdida e/ou furtadas 
Campanhas e projetos 
voltados para o 
consumo consciente de 
água 

X X X X 

Ampliação do projeto 
para captação de agua 
da chuva 

 X X X 

Sistema Municipal de 
Informações 
em Saneamento Básico 

X    

Depósitos dos 
Repasses de valores do 
Orçamento Geral do 
Município no fundo 
municipal de 
saneamento basico 

X X X X 

Estabelecer os 
 Percentuais da 
arrecadação relativa a 
tarifas e taxas 
decorrentes da 
prestação dos serviços 
de captação, 
tratamento e 
distribuição de água a 
serem depositados no 
Fundo Municipal de 
Saneamento. 

X    

A Fiscalização do 
Abastecimento dar-se-
á pelo sistema 
Vigiagua/SisAGUA 
operado pela vigilância 
sanitária municipal e 
por seus técnicos 

X X X X 

 

 

 

 

 

7.2 PROGNÓSTICO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO  

Analisando o diagnóstico do que o município possui, de sistemas de 

Esgotamento Sanitário, e devido à baixa aglomeração urbana, geralmente casas com 

lotes e pequenos prédios, seguindo nosso Plano diretor continuará assim por um bom 
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tempo, o nosso município em seu todo possui características rurais, com expansão 

horizontal e não vertical, optou-se pela solução de tratamento individual de esgotamento 

sanitário e pelos seguintes motivos a seguir: 

1. Ampla utilização de sistemas individuais de tratamento no município; 

2. Necessidade de limpeza e destinação adequada do lodo séptico em estações de 

tratamento descentralizadas; 

3. Devido as características de distribuição das edificações no município esta 

alternativa contempla tanto a área urbana quanto a rural abrangendo um todo; 

4. Custo praticamente zero para o poder público; 

5. Custo para o cidadão cerca de 50% menor em comparação ao tratamento 

coletivo; 

6. Arrecadação de impostos pelo município; 

7. Sistemas seguros construídos e dimensionados de acordo com as Normas 

brasileiras vigentes; 

8. Facil manutenção geralmente sistemas dimensionados para limpeza anual ou 

semestral; 

9. Não necessita de grandes obras como instalação de redes quebrar calçadas e vias 

pavimentadas, evita maus odores em bocas de lobo e lançamento em redes 

pluviais; 

10. Esta solução prevista no PMSB, garantindo a livre concorrência entre empresas 

privadas e outras, ocasionando a alta eficiência no serviço consequentemente 

queda no valor das manutenções aos cidadãos. 

Para efetiva funcionalidade da opção do tratamento individual devem-se adotar 

as seguintes metas: 

a) Cadastramento das unidades que possuem o sistema individual: de ofício, com o 

cruzamento de dados do IPTU das edificações Familiares, e cruzamento com os 

dados dos alvarás de funcionamentos para empresas e comércios que possuem 

edificações, e ITR e Secretaria da Agricultura das edificações rurais, para as 

novas edificações cruzamento com os dados das emissões de cartas de habitação. 

Voluntaria, por meio de formulário eletrônico disponível no site da 

municipalidade; 

b) A Fiscalização dar-se-á por meio eletronico do acompanhamento via cadastro de 

técnico municipal no sistema MTR-Online da Fepam/RS, onde se tem acesso 

desde o transporte até a correta destinação do lodo séptico oriundo da limpeza 
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anual ou semestral quanto cada gerador gerou e pela certificação de destinação 

final. Bem como por vistorias in loco.  

c) Utilizar campanhas publicitarias para este fim, orientações e incentivo desde o 

dimensionamento correto das unidades até o descarte correto do lodo séptico 

bem como sua periodicidade. 

d) Atender inclusive pessoas de baixa renda ou todos os cidadãos, podendo ter 

incentivos do poder público tais somo abatimento no IPTU, auxilio ao 

transporte, e até ajuda de custos para quem regularizar-se de forma espontânea. 

 

7.2.1 Exemplo de funcionamento do tratamento individual de esgotamento 

sanitário 

O presente memorial tem por finalidade descrever um sistema de tratamento 

individual de esgoto utilizando dados obtidos na prefeitura municipal de Barão/RS, 

sendo que o município possui 6.109 pessoas e 2.211 edificações, ficando uma média de 

2,76 habitantes por edificação, utilizarei para dimensionamento do sistema 3 pessoas 

por edificação.  

O sistema será composto por fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, 

utilizando-se a forma mais econômica possível para sua execussão: 

 

7.2.2 Tanque séptico 

O tanque séptico será uma unidade prismática de fluxo horizontal, para 

tratamento de esgotos por processos de sedimentação, flotação e digestão (NBR 

13969/97).  

O tanque séptico será construído em forma prismática fechada, impermeável 

construída em alvenaria, com revestimento interno impermeável, que 

comprovadamente, evite a infiltração de esgoto no solo. O tanque séptico será 

enterrado. A cobertura do tanque será executada em alvenaria de concreto com 4 cm de 

espessura, sobre malha de ferro. No centro da cobertura do tanque, terá tampa uma 

tampa (cap) de pvc dn 100, para efetuar sua manutenção.  

O tanque séptico deverá ser de câmara única. As suas dimensões dependem do 

número de pessoas (o projeto adotou padrão mínimo de 3 pessoas, conforme NBR 

7229/93) a atender, do tipo de atividade que se exerce no prédio, das temperaturas 

médias anuais do local e do espaçamento de tempo entre cada limpeza. O dispositivo de 
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passagem do tanque séptico para o filtro pode constar tubo e curva de no mínimo DN 

100. Os detalhes construtivos devem obedecer à planta. 

 

7.2.3 Dimensionamento do tanque séptico (para três pessoas) 

EQUAÇÕES 

A NBR 7229/93 e NBR 13969/97 são os instrumentos técnicos legais os quais 

permitem calcular as dimensões do tanque séptico para cada caso. 

Com base nesta norma e levando em consideração a necessidade de uma família 

composta de tres pessoas, segue-se a equação a seguir: 

 

V =1000 + N(CT Klf ) 

Onde, 

V= Volume útil, em litros 

N= Número de pessoas ou unidade de contribuição 

C= Contribuição de despejos (litro/pessoa/dia) (Tabela 1 da NBR 7229/93) 

T= Período de detenção, em dias (Tabela 2 da NBR 7229/93) 

Lf= Contribuição de lodo fresco, em (litro/pessoa/dia) (Tabela 1 da NBR 

7229/93) 

K= Taxa de acumulação de lodo, em dias (Tabela 3 da NBR 7229/93). 

 

CÁLCULOS 

V = 1000 + N(CT Klf ) 

V = 1000 +3(160x1 + 94x1) 

V = 1.762L 

V = 1,76m³ 

 

DIMENSÕES DO TANQUE 

Largura = 1,20 m  

Altura útil (h) = 1,20m  

Altura total (H) = 1,55m  

Comprimento = 1,25m 

Volume útil 1,8m³ 

 

7.2.4 Dimensionamento do filtro anaeróbio 
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Unidade destinada ao tratamento de esgoto, mediante afogamento do meio 

biológico filtrante (NBR 7229/93).  

Reator biológico com esgoto em fluxo ascendente, composto de uma câmara 

inferior vazia e uma câmara superior preenchida de meio filtrante submerso, onde atuam 

microrganismos facultativos e anaeróbios, responsáveis pela estabilização da matéria 

orgânica (NBR 13969/97), terá tampa uma tampa (cap) de pvc dn 100 para efetuar sua 

manutenção anual.  

O filtro anaeróbio deve estar contido em um tanque de forma prismática, com 

fundo falso perfurado.  

O leito filtrante deve ter altura (a) igual a 1,20 m, que é constante para qualquer 

volume obtido no dimensionamento. O material filtrante deve ter a granulometria mais 

uniforme possível, podendo variar entre 0,04 e 0,07 m ou ser adotada a pedra britada n° 

4.  

A profundidade útil (h) do filtro anaeróbio e do 1,55 m para qualquer volume 

dimensionamento. As dimensões do filtro podem ser vistas na planta.  

 

EQUAÇÕES 

Para efeito de cálculo, o dimensionamento do filtro anaeróbio é obtido pelas 

equações a seguir:  

 

V= 1,60NTC 

Onde,  

N= número de contribuintes 

C= contribuição de despejos em litro/pessoaxdia conforme a Tabela 1 da NBR 

7229  

T= período de detenção, em dias, conforme a Tabela 2 da NBR 7229 

 

S=V / 1,50 

Onde,  

S= área em m² 

V= volume m³ 

 

CÁLCULOS 

V = 1,60NTC 
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V = 1,60x3x1x160 

V = 768L 

 

DIMENSÕES DO TANQUE 

Largura = 1,20 m  

Altura útil (h) = 1,20m  

Altura total (H) = 1,55m  

Comprimento = 0,60m 

Volume útil 0,864m³ 

 

7.2.5 Operação e manutenção - tanque séptico e filtro anaeróbico 

A manutenção do sistema tanque/filtro será realizada uma vez por ano, fazendo a 

retirada do lodo, por caminhão limpa fossa. A NBR 7229 (ABNT, 1993) estabelece que 

o tempo de limpeza dos tanques sépticos deve ser o mesmo previsto em projeto, mas faz 

uma ressalva, permitindo o aumento ou uma diminuição no intervalo caso ocorram 

variações nas vazões previstas. Ela ainda exige que a limpeza do tanque séptico, quando 

necessária, não seja completa; deve-se deixar cerca de 10% do volume de lodo 

existente. Antes de qualquer operação no interior dos tanques, deve-se deixar sua tampa 

aberta por no mínimo 5 minutos, prevenindo o risco de explosões e intoxicação 

proveniente dos gases do tanque séptico e filtro. 

 

7.2.6 Sumidouro 

Os sumidouros devem ter as paredes revestidas de alvenaria de tijolo, assentados 

com as juntas livres, ou de anéis (ou placas) pré-moldados de concreto, 

convenientemente furados, e ter enchimento no fundo de cascalho pedra britada e coque 

de pelo menos 0,50m de espessura.  

As lajes de cobertura dos sumidouros devem inçar ao nível do terreno, ser de 

concreto armado e dotadas de aberturas de inspeção com tampa de fechamento 

hermético cuja menor dimensão em seção seja de 0,60m.  

As dimensões de sumidouros são determinadas em função da capacidade de 

absorção do terreno, devendo ser considerada como superfície útil de absorção a 

superfície do fundo e das paredes laterais até de entrada do efluente do filtro anaeróbio, 

desconsiderando sua parede divisória.  
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7.2.7 Operação e manutenção do sumidouro 

A quantidade de matéria orgânica que chega no sumidouro é um dos fatores 

determinantes no intervalo de manutenção previsto para o sumidouro. Com o passar do 

tempo, a superfície do solo ao redor do sumidouro começa a colmatar, diminuindo a 

capacidade de infiltração do mesmo. Caso ocorra deficiência na unidade, o solo 

colmatado ao redor do sumidouro deverá ser removido.  

Se possível, a utilização de um outro sumidouro poderia evitar este tipo de 

colmatação. A simples exposição da superfície do sumidouro ao ar, sem chegar matéria 

orgânica, vai recuperando a capacidade de infiltração do solo, através da eliminação do 

biofilme.  

 

7.2.8 Determinação da área de infiltração do solo 

EQUAÇÕES 

A área de infiltração necessária pode ser calculada pela equação: 

 

A=V/C1 

Onde,  

A= área de infiltração necessária, em m², para o sumidouro.  

V= volume de contribuição diária em L/dia, que resulta da multiplicação do 

número de contribuintes (N) pela contribuição unitária de esgotos (C).  

C1= coeficiente de infiltração (L/m²x dia) 

 

CÁLCULOS 

A área de infiltração do solo será dimensionada conforme a equação. 

A=V/C1 

A=3x160 / 50 

A=9,6m² 

DIMENSÕES DO SUMIDOURO 

 

Altura =1,55m 

Altura util= 1,20m  

Comprimento= 2,30m 

Desconto parede do filtro anaeróbio=1,44m²  

Largura= 1,20m 
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Área útil= 9,72m² 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
RELATÓRIO DE REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 

 

 

 

 

7.2.9 Volume total de efluente gerado, bem como estrutura para o seu tratamento 

Considerando, que o sistema de tratamento de esgoto que será adotado em minha 

cidade será o individual; 

Considerando, que no município vicem 6.109 pessoas; 

Considerando, que no município existam 2.211 edificações; 

Considerando, que se todas as edificações possuíssem sistema individual de 

tratamento de esgoto, e o mesmo dimensionado para 3 pessoas por habitação; 

Considerando, que a manutenção dos sistemas seja feita anualmente; 

 

Edificações = 2.211 

Lodo proveniente de fossas sépticas: 1,8m³ -10%conforme memorial = 1,62m³ 

Lodo proveniente de filtros anaeróbios: 0,43m³-10%conforme memorial = 

0,39m³ 

 

Cálculo =2.211x(1,62+0,39) 

 

Total de lodo gerado por ano=4,444,11m³ 

 

Para o efetivo funcionamento do tratamento individual o mesmo necessita 

composto por 3 fatores fundamentais:  

1º sistemas individuais devidamente instalados; 

2º transporte por caminhão limpa fossa; 

3º estação de tratamento de efluentes para o lodo; 

 

7.2.10 Proposição para tratamento de esgoto no município 

Analisando as características do meu município, este é praticamente todo rural, 

sendo economicamente inviável um sistema coletivo de tratamento, composto por redes 

coletoras e estações de tratamentos, além do mais o município praticamente não 

consegue gerir o fornecimento de agua coletivo, tanto por fatores de infra estrutura e 
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recursos humanos, quanto por financeiro, concluo ser impossível o município 

administrar redes coletoras e ETEs, devido sua maior complexidade em comparação a 

sistemas de distribuição de água. 

Neste norte, escolhi os sistemas individuais, que além de não necessitarem de 

grande complexidade público-administrativa, não são considerados públicos, podendo 

ser inteiramente geridos por empresas particulares, conforme art.5º da lei 11.445/2007. 

Analisando dados obtidos na internet no link: 

 http://corsan.com.br/upload/arquivos/201806/29155705-tabela-tarifaria-e-precos-

servicos-julho-2018-agergs.PDF, o custo para fornecimento do tratamento de esgoto por 

redes coletoras e de R$7,28 por metro cúbico gasto de agua para o particular, em média 

cada edificação gasta 15 m³ totalizando assim um custo de R$109,20 mês, 

R$1.310,40/ano. Entrei em contato com uma empresa local de limpa fossa e a mesma 

disse que cobra R$350,00 m³ de lodo de fossas, transformando este custo para cada 

unidade municipal sairia R$ 750,50/ano para o gerador (particular), ou seja R$ 559,90 

mais barato; o município ente público arrecadaria 3% de ISS, que giraria em torno de 

R$ 46.663,15/ano. 

 

7.2.11 Conclusão 

Concluímos que além dos benefícios financeiros para o ente público e o 

particular este sistema geraria empregos e renda para empresas privadas de transporte e 

tratamento de efluentes, porém para que seja viável deve o município efetuar um 

cadastro dos sistemas de tratamento individuais no município para controle e 

manutenção dos sistemas, até mesmo para eventuais notificações e ações, além do 

monitoramento via MTR-online, Manifesto de Transportes de Resíduos, documento 

este, emitido pelo órgão ambiental Fepam/RS, que monitora desde a geração do 

Resíduo até o transporte e sua destinação adequada. 

http://corsan.com.br/upload/arquivos/201806/29155705-tabela-tarifaria-e-precos-servicos-julho-2018-agergs.PDF
http://corsan.com.br/upload/arquivos/201806/29155705-tabela-tarifaria-e-precos-servicos-julho-2018-agergs.PDF
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Finalizando para que este sistema funcione o mesmo precisa ser baseado em três 

pilares fundamentais no Gerador, Transportador e o Destinador, estes fiscalizados e 

organizados pelo poder público. 

 

QUADRO DE METAS – ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Esgotamento 
Sanitário 

Emergencial 
até 1 ano 

Curto prazo 
de 1 até 4 
anos 

Médio prazo 
de 4 a 8 
anos 

Longo 
prazo de 8 
a 20 anos 

Cadastramento das 
unidades que possuem 
o sistema individual 

X    

De oficio, com o 
cruzamento de dados 

do IPTU das 
edificações Familiares, 
e cruzamento com os 
dados dos alvarás de 
funcionamentos para 
empresas e comércios 

que possuem 
edificações, e ITR e 

Secretaria da 
Agricultura das 

edificações rurais, para 
as novas edificações 
cruzamento com os 

dados das emissões de 

X    
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cartas de habitação 
Voluntaria, por meio 

de formulário 
eletrônico disponível 

no site da 
municipalidade 

X X X X 

A Fiscalização dar-se-
á por meio eletrônico 
do acompanhamento 

via cadastro de técnico 
municipal no sistema 

MTR-Online da 
Fepam/RS, onde se 
tem acesso desde o 

transporte até a correta 
destinação do lodo 
séptico oriundo da 
limpeza anual ou 

semestral quanto cada 
gerador gerou e pela 

certificação de 
destinação final. Bem 
como por vistorias in 

loco 

X X X X 

Utilizar campanhas 
publicitarias para este 

fim, orientações e 
incentivo desde o 
dimensionamento 

correto das unidades 
até o descarte correto 
do lodo séptico bem 

como sua 
periodicidade. 

X X X X 

Atender inclusive 
pessoas de baixa renda 
ou todos os cidadãos, 

podendo ter incentivos 
do poder público tais 
somo abatimento no 

IPTU, auxilio ao 
transporte, e até ajuda 
de custos para quem 

 X X X 
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regularizar-se de forma 
espontânea. 

Sistema Municipal de 
Informações 
em Saneamento Básico 

X    

Depósitos dos 
Repasses de valores do 
Orçamento Geral do 
Município no fundo 
municipal de 
saneamento básico 

X X X X 

Estabelecer os 
 Percentuais da 
arrecadação relativa a 
tarifas e taxas 
decorrentes da 
prestação dos serviços 
de coleta e tratamento 
de esgotos a serem 
depositados no Fundo 
Municipal de 
Saneamento; 

X    

 

7.3 Prognóstico do serviço do manejo de aguas pluviais e drenagem urbana 

 Caracterização das Populações atendidas por este serviço (número de 

economias, condição social da população, etc.); 

 Executar obras de macrodrenagem na Linha Francesa Baixa dentre elas pontes 

desassoreamento do arroio e construção de micro drenagem, piscinões para 

amortecimento da agua pluvial (redes, bocas de lobo, etc.); 

 Mapeamento dos sistemas de Macro e Micro drenagem (gabiões, pontes, locais 

para desassoreamento, redes, bocas de lobo galerias) em um sistema único no 

município; 

 Manutenções preventivas dos equipamentos de Macro e micro drenagem, 

instalações de medidores pluviométricos em pontos críticos, aquisição de 

equipamentos para monitoramento climático; 

 Campanhas e projetos voltados para captação de agua da chuva e sua utilização; 

 Ampliação do projeto para captação de agua da chuva; 

 A Fiscalização do Abastecimento dar-se-á pelo Departamento de Engenharia 

municipal bem como as manutenções e inspeções pela Secretaria de Obras do 

município. 
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QUADRO DE METAS – ÁGUAS PLUVIAIS E DRENÁGEM URBANA 

Águas Pluviais e 
Drenagem Urbana 

Emergencial 
até 1 ano 

Curto prazo 
de 1 até 4 
anos 

Médio 
prazo de 4 a 
8 anos 

Longo prazo 
de 8 a 20 
anos 

Caracterização das 
Populações atendidas 
por este serviço 
(número de 
economias, condição 
social da população 
etc...). 

X    

Executar obras de 
macrodrenagem na 
Linha Francesa Baixa 
dentre elas pontes 
desassoreamento do 
arroio e construção de 
micro drenagem, 
piscinões para 
amortecimento da agua 
pluvial (redes bocas de 
lobo etc..). 

X X X  

Executar obras de 
macro drenagem na 
comunidade do 
Gaucho Arroio 
Canoas, construção de 
gabioes no braço do 
arrio Canoas que se 
encontra com a Av. 
nossa Sra. dos 
Navegantes 

 X X  

Mapeamento dos 
sistemas de Macro e 
Micro drenagem 
(gabiões, pontes, locais 
para desassoreamento, 
redes, bocas de lobo 
galerias) em um 
sistema único no 
município. 

X X X X 
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Manutenções 
preventivas dos 
equipamentos de 
Macro e micro 
drenagem, instalações 
de medidores 
pluviométricos em 
pontos críticos, 
aquisição de 
equipamentos para 
monitoramento 
climático. 

 X X X 

Campanhas e projetos 
voltados para captação 
de agua da chuva e sua 
utilização. 

X X X X 

Ampliação do projeto 
para captação de agua 
da chuva. 

X X X X 

Sistema Municipal de 
Informações 
em Saneamento Básico 

X    

Depósitos dos 
Repasses de valores do 
Orçamento Geral do 
Município no fundo 
municipal de 
saneamento basico 

X X X X 

Estabelecer os 
 Percentuais da 
arrecadação relativa a 
tarifas e taxas 
decorrentes da 
prestação dos serviços 
de drenagem urbana a 
serem depositados no 
Fundo Municipal de 
Saneamento; 

X    

 

7.4 Prognóstico do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

O Plano em revisão é bastante carente nos quesitos abaixo citados, porem são 

importantíssimos para uma boa execução dos serviços de limpeza urbana e resíduos 

sólidos: 
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 Levantar o período de frequência da limpeza urbana, coleta e varrição galhos 

folhas resíduos de poda desta natureza; 

 Levantar o período de frequência da coleta seletiva de resíduos urbanos sólidos 

urbanos RSU; 

 Levantamento dos serviços de limpeza urbana prestados a comunidade; 

 Sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos: equipamentos 

utilizados para o acondicionamento dos resíduos, estruturas utilizadas para a 

disposição final dos resíduos e frequência da coleta dos resíduos domiciliares; 

 Informações da caracterização dos resíduos sólidos produzidos no município em 

termos de quantidade e qualidade, incluindo projeções de produção de resíduos 

para curto e médio prazo; 

 Caracterização do atendimento e identificação da população ou áreas não 

atendidas pelo sistema público de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, 

para as condições atuais e futuras, quanto a população atendida (Urbana e 

Rural); 

 Descrição e análise da situação dos sistemas de acondicionamento, coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos do município; 

 Análise crítica da situação da gestão de manejo dos resíduos sólidos e limpeza 

urbana existentes, com análise de Indicadores técnicos, operacionais e 

financeiros (a partir de indicadores do SNIS); 

 Identificação das formas da coleta seletiva, inclusive quanto aos custos social e 

financeira; 

 Análise da situação socioambiental dos sítios utilizados para a disposição final 

de resíduos sólidos do município; 

 Identificação de áreas de risco de poluição/contaminação por resíduos sólidos e 

as alterações ambientais causadas por depósitos de resíduo urbano; 

 Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos incluindo 

áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras; 

 Gerenciamento dos resíduos provenientes da construção civil; por 

monitoramento e exigência nos alvarás de demolição e construção 

obrigatoriedade de caçambas telentulho; 

 Monitoramento das rotas inclusive as mapear, em um sistema único do 

município referente a coleta seletiva; 
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 Gerenciamento dos resíduos provenientes da varrição e limpeza urbana; 

 Gerenciamento dos resíduos passíveis de logística reversa; 

 Campanhas em todas as áreas de resíduo deste sua geração, transporte e 

destinação final; 

A Fiscalização dar-se-á por meio do acompanhamento via cadastro de técnico 

municipal no sistema MTR-Online da Fepam/RS, onde se tem acesso desde o transporte 

até a correta destinação dos resíduos sólidos de limpeza urbana desde a sua geração até 

sua certificação de destinação final. Bem como por vistorias in loco.  

A Fiscalização dar-se-á por meio do acompanhamento das rotas após os 

mapeamentos das mesmas pelo Fiscal do contrato da empresa terceirizada para coleta 

seletiva dos resíduos sólidos Urbanos RSU desde a sua geração até sua certificação de 

destinação final. Bem como por vistorias in loco.  

 

QUADROS DE METAS - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

Limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos 

 Emergencial 
até 1 ano  

Curto prazo 
de 1 até 4 
anos 

Médio 
prazo de 4 a 
8 anos 

Longo 
prazo de 8 
a 20 anos 

Levantar o período de 
frequência da limpeza urbana, 
coleta e varrição galhos 
folhas resíduos de poda desta 
natureza; 

X X X X 

Levantamento dos serviços de 
limpeza urbana prestados à 
comunidade; 

    

Informações da 
caracterização dos resíduos 
sólidos produzidos no 
município em termos de 
quantidade e qualidade, 
incluindo projeções de 
produção de resíduos para 
curto e médio prazo; 

X X X X 

Caracterização do 
atendimento e identificação 
da população ou áreas não 
atendidas pelo sistema 

X X X X 
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público de limpeza urbana, 
para as condições atuais e 
futuras, quanto à população 
atendida (Urbana e Rural); 
Análise crítica da situação da 
gestão de manejo dos 
resíduos sólidos e limpeza 
urbana existentes, com 
análise de Indicadores 
técnicos, operacionais e 
financeiros (a partir de 
indicadores do SNIS); 

X X X X 

Análise da situação 
socioambiental dos sítios 
utilizados para a disposição 
final de resíduos sólidos do 
destino; 

X X X X 

Identificação de áreas de risco 
de poluição/contaminação por 
resíduos sólidos e as 
alterações ambientais 
causadas por depósitos de 
resíduo urbano; 

X X X X 

Identificação dos passivos 
ambientais relacionados aos 
resíduos incluindo áreas 
contaminadas, e respectivas 
medidas saneadoras. 

X X X X 

Gerenciamento dos resíduos 
provenientes da varrição e 
limpeza urbana; 

X X X X 

Campanhas em todas as áreas 
de resíduo deste sua geração, 
transporte e destinação final; 

X X X X 

A Fiscalização dar-se-á por 
meio do acompanhamento via 
cadastro de técnico municipal 
no sistema MTR-Online da 
Fepam/RS, onde se tem 
acesso desde o transporte até 
a correta destinação dos 
resíduos sólidos de limpeza 
urbana desde a sua geração 

X X X X 
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8. RELATORIO DO PLANO SIMPLIFICADO MUNICIPAL DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A geração de resíduos sólidos é um fenômeno inevitável que ocorre diariamente, 
ocasionando danos muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente. 

A preocupação com os resíduos vem sendo discutida há algumas décadas nas 
esferas nacional e internacional, devido à expansão da consciência coletiva com relação 
ao meio ambiente. Assim, a complexidade das atuais demandas ambientais, sociais e 
econômicas induz a um novo posicionamento dos três níveis de governo, da sociedade 
civil e da iniciativa privada. 

até sua certificação de 
destinação final. Bem como 
por vistorias in loco. 

Sistema Municipal de 
Informações 
em Saneamento Básico X    

Estabelecer os  Percentuais da 
arrecadação relativa a tarifas 
e taxas decorrentes da 
prestação dos serviços de 
resíduos sólidos urbanos  a 
serem depositados no Fundo 
Municipal de Saneamento; 

X    

Depósitos dos Repasses de 
valores do Orçamento Geral 
do Município no fundo 
municipal de saneamento 
basico 

X 

 
X X X 

Tornar disponível o acesso a 
informação através de um 
canal, via 0800, Whatsapp e 
site oficial, para reclamações, 
sugestões e denúncias. 

 X X X 
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A crescente ideia de preservação dos recursos naturais e a questão de saúde 
pública associada aos resíduos indicam que a gestão integrada de resíduos sólidos e os 
processos de tecnologia limpa são caminhos ambientalmente saudáveis, 
economicamente viáveis e tendem a ser cada vez mais exigidos pela sociedade. 

Com a consolidação do conceito de desenvolvimento sustentável, fundamentado 
na utilização racional dos recursos naturais de maneira que eles possam estar 
disponíveis para as futuras gerações, garantindo a construção de uma sociedade mais 
justa, do ponto de vista ambiental, social, econômico e de saúde, o poder público fica 
obrigado a assumir uma nova consciência sobre o papel ambiental, econômico, social e 
político que cada cidadão desempenha em sua comunidade, exigindo a integração de 
toda a sociedade no processo de construção do futuro. 

O manejo ambientalmente adequado de resíduos sólidos deve ir além do simples 
depósito ou aproveitamento dos resíduos, e ir à busca da resolução da causa 
fundamental do problema, procurando mudar os padrões não sustentáveis de produção e 
consumo, reforçando a adoção dos conceitos de não geração, redução, reutilização, 
reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, em todas as etapas do desenvolvimento. 

A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, após vinte e um 
anos de discussões no Congresso Nacional marcou o início de uma forte articulação 
institucional envolvendo os três entes federados – União, Estados e Municípios, o setor 
produtivo e a sociedade em geral - na busca de soluções para os problemas na gestão 
resíduos sólidos que comprometem a qualidade de vida dos brasileiros. A aprovação da 
Política 

Nacional de Resíduos Sólidos qualificou e deu novos rumos à discussão sobre o 
tema. 

A partir de agosto de 2010, baseado no conceito de responsabilidade 
compartilhada, a sociedade como um todo – cidadãos, governos, setor privado e 
sociedade civil organizada – passou a ser responsável pela gestão ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos. 

Agora o cidadão é responsável não só pela disposição correta dos resíduos que 
gera, mas também é importante que repense e reveja o seu papel como consumidor; o 
setor privado, por sua vez, fica responsável pelo gerenciamento ambientalmente correto 
dos resíduos sólidos, pela sua reincorporação na cadeia produtiva e pelas inovações nos 
produtos que tragam benefícios socioambientais, sempre que possível; os governos 
federal, estaduais e municipais são responsáveis pela elaboração e implementação dos 
planos de gestão de Resíduos sólidos, assim como dos demais instrumentos previstos na 
PNRS. 

É imprescindível que todos os entes da federação desenvolvam planos de gestão 
capazes de equacionar o enfrentamento da questão nos seus respectivos territórios, 
estabelecendo um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos 
sólidos, considerando as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, 
com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. 

A busca por soluções na área de resíduos reflete a demanda da sociedade que 
pressiona por mudanças motivadas pelos elevados custos socioeconômicos e 
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ambientais. Se manejados adequadamente, os resíduos sólidos adquirem valor comercial 
e podem ser utilizados em 4 forma de novas matérias-primas ou novos insumos. A 
implantação de um Plano de Gestão trará reflexos positivos no âmbito social, ambiental 
e econômico, pois não só tende a diminuir o consumo dos recursos naturais, como 
proporciona a abertura de novos mercados, gera trabalho, emprego e renda, conduz à 
inclusão social e diminui os impactos ambientais provocados pela disposição 
inadequada dos resíduos. 
 

 

 

8.1 Minuta de Lei para taxa de resíduos sólidos 

LEI QUE INSTITUI A TAXA MUNICIPAL DE COLETA, TRATAMENTO E 
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 
Seção I 
 
Do Fato Gerador e da Base de Cálculo 
 
Art. 1º. Fica instituída a Taxa de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Resíduos 
Sólidos 
Urbanos – TRSU, que tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos 
serviços divisíveis de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos 
sólidos urbanos de fruição obrigatória prestados ou colocados à disposição pelo 
Município. 
 
§ 1º Para fins desta Lei são considerados resíduos sólidos urbanos: 
 
I – resíduos domiciliares, originários de atividades domésticas em domicílios; 
II – resíduos originários de atividades com características de quantidade e qualidade 
similares aos resíduos domésticos e que, por norma de regulação, sejam considerados 
resíduos sólidos urbanos; 
III – resíduos originários dos serviços públicos de limpeza pública urbana. 
§ 2º A utilização efetiva ou potencial dos serviços de que trata este artigo ocorre no 
momento 
de sua colocação à disposição dos usuários, para fruição. 
§ 3º Considera-se ocorrido o fato gerador a 1.º de janeiro de cada exercício. 
§ 4º O Município adotará regulamento para disciplinar as formas de acondicionamento e 
apresentação dos resíduos sólidos urbanos, inclusive para fins de coleta seletiva e 
diferenciada, que favoreça sua reciclagem e reaproveitamento. 
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Art. 2º. A base de cálculo da TRSU é o custo dos serviços de coleta, remoção, 
tratamento e disposição final dos resíduos domiciliares, disponibilizados aos 
contribuintes, inclusive ao proprietário, titular de domínio útil ou possuidor, a qualquer 
título, de terreno urbano vazio. 
§ 1º O custo dos serviços de limpeza de logradouros públicos, varrição, capina e 
limpeza e desobstrução de bueiros, bocas-de-lobo, valas e valetas, galerias de águas 
pluviais e córregos 
e de outras atividades assemelhadas da limpeza urbana não integra a base de cálculo da 
TRSU. 
§ 2º A TRSU terá seu valor estabelecido por meio da distribuição do custo dos serviços 
entre os sujeitos passivos em função do volume ou massa de resíduos sólidos que 
poderão ser anualmente coletados por meio dos serviços colocados a sua disposição. 
§ 3º Os volumes ou massas máximos, expressos em litros ou quilos, de resíduos por dia 
de coleta, para cada categoria de contribuintes, serão determinados no regulamento dos 
serviços. 
§ 4º Fica o Poder Público autorizado a praticar nos termos da Lei n° 11.445, de 5 de 
janeiro de 
2007, art. 29 a 31, subsídio cruzado de modo a reduzir em até 50% o valor da TRSU 
para os domicílios do tipo popular ocupados por famílias de baixa renda. 
§ 5º O custo dos serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final dos resíduos 
domiciliares a serem disponibilizados aos contribuintes será atualizado anualmente com 
base nos custos dos exercícios anteriores e nas demais informações pertinentes à 
prestação destes serviços. 
§ 6º Os valores referentes à TRSU, bem como a multas e outros acréscimos legais, 
estabelecidos em quantias fixas, deverão ser atualizados anualmente com base na 
variação do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial IPCA-E apurado pelo Instituto 
Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) acumulado no exercício anterior. 
§ 7º Os serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final dos resíduos 
domiciliares gerados que excederem a 150 litros por dia no caso de estabelecimentos 
industriais e 100 litros por dia por estabelecimentos não industriais, são de 
responsabilidade do gerador, devendo ser executados com base nas disposições 
regulamentares pertinentes, podendo ser prestados facultativamente pelo Poder Público 
ou por entidade legalmente incumbida, com base em contrato especial, e remunerado 
por volume ou massa e mediante a instituição de preço público. 
 
Seção II 
 
Do Sujeito Passivo 
 
Art. 3º. O sujeito passivo da TRSU é o proprietário, o titular de domínio útil ou o 
possuidor, a qualquer título, dos seguintes bens abrangidos pelos serviços a que se 
refere a taxa: 
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I - unidade imobiliária edificada ou não, lindeira à via ou logradouro público; 
II - box de mercado, barraca, quiosque, banca de chapa ou assemelhado que explore 
atividade informal de serviço ou comércio. 
§ 1º Considera-se também lindeira a unidade imobiliária que tem acesso, através de rua 
ou passagem particular, entradas de vilas ou assemelhados, a via ou logradouro público. 
§ 2º Será aproveitada para o lançamento da TRSU a inscrição efetuada para lançamento 
do Imposto Predial e Territorial Urbano. 
Seção III 
Da Não Incidência da TRSU e da Isenção 
 
Art. 4º. Ficam excluídas da incidência da TRSU as unidades imobiliárias destinadas ao 
funcionamento de: 
I – órgãos públicos integrantes da administração municipal ou estadual inclusive 
autarquias e fundações; 
II – hospitais, escolas, creches e orfanatos administrados diretamente pelo Município ou 
pelo 
Estado ou por instituição que integre suas administrações; 
III – hospitais, escolas, creches e orfanatos mantidos por entidades de assistência social, 
sem fins lucrativos. 
Parágrafo único. A isenção da incidência da TRSU de que trata o caput não exime as 
entidades discriminadas nos incisos I a III de qualquer das responsabilidades que lhes 
cabem com relação aos resíduos que sejam nelas gerados, definidas na legislação 
federal, estadual e municipal pertinente a essa matéria, inclusive no que diz respeito ao 
manejo diferenciado de resíduos caracterizados como não domiciliares, ao adequado 
acondicionamento, transporte interno e externo e tratamento de resíduos efetiva ou 
potencialmente tóxicos, contaminantes e/ou perfuro-cortantes, bem como à adesão 
efetiva aos programas de coleta seletiva de materiais recicláveis implementado pelo 
Município. 
 
Art. 5º. Fica isento da incidência da TRSU o imóvel residencial situado em Zona 
Especial de Interesse Social - ZEIS, cuja área construída não ultrapasse a 30 m2 (trinta 
metros quadrados). 
 
Seção IV 
 
Do Lançamento e do Pagamento 
 
Art. 6º. O lançamento da TRSU será procedido, em nome do contribuinte, na forma e 
nos prazos fixados no regulamento adotado pelo Município, anualmente, de forma 
isolada ou parcelada em conjunto com o Imposto Sobre a Propriedade Territorial 
Urbana – IPTU, ou ainda parcelada mensalmente em conjunto com a fatura do serviço 
de abastecimento de água. 
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Art. 7º. A TRSU será paga, total ou parcialmente, na forma e nos prazos fixados no 
regulamento. 
 
Art. 8º. O pagamento da TRSU e das penalidades ou acréscimos legais não exclui o 
pagamento de: 
 
I - preços públicos pela prestação de serviços de coleta, armazenamento, tratamento ou 
processamento e disposição final de outros resíduos sólidos não caracterizados como 
domiciliares a exemplo de entulhos de obras, aparas de jardins, bens móveis 
imprestáveis, animais mortos, veículos abandonados, bem como dos originários da 
capina compulsória de terrenos vagos de propriedade privada, e da limpeza de prédios e 
terrenos; 
II - penalidades decorrentes da infração à legislação municipal referente ao manejo dos 
resíduos sólidos e à limpeza urbana. 
 
Art. 9º. O contribuinte que pagar a TRSU de uma só vez, até a data do vencimento da 
primeira parcela, gozará de desconto de 10% (dez por cento). 
 
Seção V 
Das Infrações e Penalidades 
 
Art. 10. A falta de pagamento da TRSU implicará a cobrança dos acréscimos legais 
previstos nesta Lei. 
Art. 11. São infrações as situações a seguir indicadas, passíveis de aplicação das 
seguintes penalidades: 
I - no valor de 60% (sessenta por cento) do tributo não recolhido, atualizado 
monetariamente, a falta de informações para fins de lançamento, quando apurada em 
ação fiscal; 
II - no valor de 100% (cento por cento) do tributo não recolhido, atualizado 
monetariamente, a falta de informações para fins de lançamento, em caso de 
reincidência da infração. 
Parágrafo único. Será considerado reincidente o contribuinte que já tenha sido 
condenado em decisão administrativa, com trânsito em julgado. 
 
Seção VI 
Das Disposições Finais e Transitórias 
 
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13. A Taxa de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos 
de que trata este Anexo somente incidirá a partir do exercício de 2014. 
Art. 14. O exercício financeiro, para os efeitos fiscais, corresponderá ao ano civil. 
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário constantes de lei e atos 
administrativos municipais. 
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ESTIMATIVA CÁLCULO ARITMÉTICO, POPULAÇÃO, VOLUME DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS, SEM CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

Ano 
Pop. 
Total 

Kg/Hab./Dia 
Ton/ 
Dia 

Ton Ano Valor Ano 
Custo 
Tonelada 

2020 6447 0,65 
          
4,19  

           
1.529,55  

 R$       
629.127,12  

 R$                      
411,31  

2021 6874 0,65 
          
4,47  

           
1.630,86  

 R$       
670.795,69  

 R$                      
411,31  

2022 7301 0,65 
          
4,75  

           
1.732,16  

 R$       
712.464,26  

 R$                      
411,31  

2023 7728 0,65 
          
5,02  

           
1.833,47  

 R$       
754.132,83  

 R$                      
411,31  

2024 8155 0,65 
          
5,30  

           
1.934,77  

 R$       
795.801,41  

 R$                      
411,31  

2025 8582 0,65 
          
5,58  

           
2.036,08  

 R$       
837.469,98  

 R$                      
411,31  

2026 9009 0,65 
          
5,86  

           
2.137,39  

 R$       
879.138,55  

 R$                      
411,31  

2027 9436 0,65 
          
6,13  

           
2.238,69  

 R$       
920.807,12  

 R$                      
411,31  

2028 9863 0,65 
          
6,41  

           
2.340,00  

 R$       
962.475,69  

 R$                      
411,31  

2029 10290 0,65 
          
6,69  

           
2.441,30  

 R$    
1.004.144,26  

 R$                      
411,31  

2030 10717 0,65 
          
6,97  

           
2.542,61  

 R$    
1.045.812,83  

 R$                      
411,31  

2031 11144 0,65 
          
7,24  

           
2.643,91  

 R$    
1.087.481,41  

 R$                      
411,31  

2032 11571 0,65 
          
7,52  

           
2.745,22  

 R$    
1.129.149,98  

 R$                      
411,31  

2033 11998 0,65 
          
7,80  

           
2.846,53  

 R$    
1.170.818,55  

 R$                      
411,31  

2034 12425 0,65 
          
8,08  

           
2.947,83  

 R$    
1.212.487,12  

 R$                      
411,31  

2035 12852 0,65 
          
8,35  

           
3.049,14  

 R$    
1.254.155,69  

 R$                      
411,31  

2036 13279 0,65 
          
8,63  

           
3.150,44  

 R$    
1.295.824,26  

 R$                      
411,31  

2037 13706 0,65                       R$     R$                      
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8,91  3.251,75  1.337.492,83  411,31  

2038 14133 0,65 
          
9,19  

           
3.353,05  

 R$    
1.379.161,41  

 R$                      
411,31  

2039 14560 0,65 
          
9,46  

           
3.454,36  

 R$    
1.420.829,98  

 R$                      
411,31  

2040 14987 0,65 
          
9,74  

           
3.555,67  

 R$    
1.462.498,55  

 R$                      
411,31  

 

8.2 Gestão integrada de resíduos sólidos 

A gestão integrada de resíduos sólidos requer o conhecimento dos tipos de 
resíduos que são gerados no município, bem como a identificação de quem os produz e 
para que local estão sendo destinados. Gestão é o modo de conduzir esse processo, que 
inclui implementação de soluções, procedimentos e regras para organizar a geração, a 
coleta, o armazenamento, o transporte e a destinação final ambientalmente adequada 
dos resíduos sólidos, de modo a não trazer consequências indesejáveis à saúde dos 
indivíduos, da comunidade e do ambiente em geral. 

Nesse sentido, o conceito de responsabilidade compartilhada trazido pela PNRS 
inova ao identificar a responsabilidade dos consumidores, do poder público e do setor 
privado no manejo de resíduos sólidos, desonerando o que antes era responsabilidade 
apenas do poder público. A responsabilidade compartilhada traz, portanto, um dos 
“porquês” da gestão dos resíduos sólidos ser integrada. 

Outro porquê da gestão dos resíduos sólidos ser integrada reside na exigência, à 
luz da Lei n° 12.305/2010, de que todas as tipologias de resíduos sólidos, previstas no 
artigo 13 da PNRS, devam ser investigadas no PSGIRS. (Resíduos Sólidos Urbanos, 
Resíduos dos Serviços Saúde (RSS), dos Serviços Públicos de Saneamento Básico, da 
Construção Civil (RCC), dos Serviços de Transporte, bem como os resíduos 
provenientes das atividades Agrossilvopastoris e Industriais). 

De maneira geral, na responsabilidade compartilhada, aos geradores caberá a 
segregação e o descarte adequado dos resíduos sólidos em seus domicílios; ao poder 
público, a limpeza pública e manejo de resíduos sólidos; e, ao setor privado, a logística 
reversa. 

Entendendo o plano como um contrato social, que não só definirá as 
responsabilidades de cada ator, como também estabelecerá os critérios, parâmetros e 
especificações técnicas necessárias para a sua implementação e operacionalização, 
propõe-se, a título de exemplo e em resposta às perguntas iniciais deste capítulo, a 
seguinte formulação: 
 
DAS RESPONSABILIDADES DOS CIDADÃOS 
 
1 - Estando o munícipe domiciliado na área de abrangência da coleta seletiva, ele será 
obrigado a separar os resíduos sólidos, no mínimo, em orgânicos, recicláveis e rejeitos, 
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sendo que, observadas as metas estabelecidas neste Plano e as orientações da prefeitura, 
a separação dos resíduos sólidos recicláveis poderá se estender a parcelas específicas; 
2 - Para o acondicionamento do resíduo, o munícipe residente no perímetro urbano 
deverá observar os seguintes critérios para coleta: 
I - Depósito compartimentado para uso residencial unifamiliar: 
Construído em metal ou alvenaria de tal maneira que o resíduo reciclável, o orgânico e 
o rejeito sejam apresentados à coleta separadamente, nada impedindo que se utilize o 
contentor de 120 litros definido abaixo. 
II - Depósito para as demais espécies de usos e atividades: 
A apresentação dos resíduos sólidos à coleta deverá ser feita unicamente em recipiente 
fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), com capacidades de 120, 240 e   
litros, que atendam às normas ANSI Z 245-60 (Tipo B) e ANSI Z 245-30. 
2.1 - Os depósitos mencionados no item anterior deverão estar identificados pelas 
palavras “reciclável”, “orgânico” e “rejeito” e pelas cores azul, marrom e cinza, 
respectivamente. 
2.2 – O munícipe ou responsável pela apresentação, no caso de residências 
multifamiliares e condomínios. dos resíduos ou rejeitos ao sistema de coleta, tanto 
seletiva quanto convencional, deverá observar o horário pré-determinado pelo prestador 
deste serviço, de modo que o resíduo ou o rejeito não obstrua a circulação dos usuários, 
contamine vias e calçadas ou fique sujeito à ação de animais. 
3 - O munícipe residente em áreas rurais deverá dispor seus resíduos nos contentores 
públicos estrategicamente disponibilizados pela prefeitura; 
3.1 - Consoante o disposto no item 2.1, os contentores públicos destinados aos resíduos 
recicláveis serão identificados pela coloração azul, os destinados aos resíduos orgânicos 
serão identificados pela cor marrom e os destinados aos rejeitos serão identificados pela 
cor cinza. 
4 - As sacolas plásticas utilizadas no acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos 
gerados nos domicílios situados em áreas urbanas e rurais, deverão respeitar as cores 
padrão estabelecidas no item 2.1. 
4.1 - O munícipe providenciará a correta e adequada embalagem de materiais 
pontiagudos, perfurantes, perfurocortantes e escarificantes, de modo a prevenir 
acidentes; 
5 - Os resíduos perigosos ou aqueles de que 
trata o artigo 33 da Lei n° 12.305/2010 
(pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, 
lâmpadas fluorescentes e eletroeletrônicos) 
deverão ser devolvidos/descartados em 
PEVs, LEVs ou outros locais 
disponibilizados pelo setor privado ou pelo 
poder público especificamente para este fim; 
5.1 - Os resíduos perigosos mencionados 
acima jamais poderão ser dispostos à coleta 
convencional ou seletiva ou mesmo 
descartados no meio ambiente. 
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5.2 - Antes de efetuar a entrega das embalagens vazias de agrotóxicos nos 
estabelecimentos comerciais onde foram adquiridas, o usuário poderá acondicioná-las 
temporariamente em sua propriedade, em local coberto e arejado, de modo a garantir a 
não contaminação de pessoas, animais, alimentos, rações e/ou medicamentos. 
6 - Em domicílios localizados em áreas rurais, após implementação das ações previstas 
no programa “XX” de educação ambiental e capacitação da população, a compostagem 

ou vermicompostagem dos resíduos orgânicos será incentivada; 
7 - Garantir a sustentabilidade econômica das ações de manejo de resíduos sólidos 
mediante pagamento de taxa específica, anualmente corrigida; 
8 - Em caso de descumprimento de suas obrigações o munícipe estará sujeito ao 
pagamento de multas, a serem definidas em lei específica, estabelecendo forma de 
fiscalização e cobrança. 
9 - Os Resíduos da Construção Civil (RCC) provenientes de pequenos geradores (até 
1m³) – e, portanto, passíveis de serem coletados pela prefeitura – deverão estar 
acondicionados em separado de qualquer outro resíduo, consoante Resoluções 
CONAMA n° 307/2002 e n°448/2012. 
9.1 - Atenção especial deve ser dada aos RCC classe D (Resíduos perigosos, como 
Tintas, vernizes, óleos e produtos com amianto, por exemplo). 
 

DAS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO 
 
1 - Proceder à coleta convencional dos rejeitos em frequência não inferior a: 
I - 1 vezes por semana nos domicílios localizados em áreas urbanas (Sistema porta a 
porta); 
II - 1 vezes por semana nos contentores públicos localizados em áreas rurais (Sistema 
ponto a ponto); 
1.1 - Caberá à Prefeitura dimensionar equipes e equipamentos necessários, definir 
setores e roteiros de coleta, e demais procedimentos operacionais específicos. 
1.2 - A coleta convencional contemplará os seguintes resíduos sólidos, desde que 
respeitados os seguintes critérios estabelecidos: 
 

EXEMPLO DE CRITÉRIO PARA COLETA CONVENCIONAL 

 

2.1 - A coleta dos rejeitos deverá ser realizada em caminhões compactadores dotados de 
coletores de chorume; 
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2.2 - Os contentores públicos deverão estar espacialmente distribuídos de maneira que a 
distância máxima percorrida pelo munícipe não ultrapasse 4km; 
2.3 - A coleta dos RCC e volumosos de que trata este item será realizada, via de regra, 
nos PEVs disponibilizados pelo município, no entanto, mediante prévia 
solicitação/agendamento do munícipe ou pagamento de preço público, a prefeitura 
poderá realizá-la in loco; 
2.4 - A coleta dos RSS deverá ser realizada conforme orientações do item 14; 
2.5 - O próprio caminhão utilizado na coleta convencional poderá também operar na 
coleta seletiva, em turnos alternados, desde que sejam observados os graus de 
compactação. 
3 - Proceder à coleta seletiva dos resíduos sólidos (recicláveis e orgânicos) em 
frequência não inferior a: 
I - 2 vez por semana nos domicílios localizados em áreas urbanas (sistema porta a 
porta); 
II - 2 vez por semana nos contentores públicos localizados em áreas rurais (sistema 
ponto a ponto); 
III - 2 vez por semana nos PEVs, LEVs e outros locais definidos para receber os 
materiais recicláveis (Mercearias e supermercados, postos de combustíveis, lojas de 
material de construção, escolas etc); 
3.1 - A coleta seletiva abrange os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis e os 
resíduos sólidos orgânicos, e deverá ser realizada de modo que a qualidade do resíduo 
resultante seja garantida; 
3.2 - Caberá à prefeitura definir setores e roteiros de coleta, espacializar e pré-
dimensionar as instalações (ATT, PEV, LEV, Pátio de Compostagem, ATT), 
equipamentos e equipes necessárias, e demais procedimentos operacionais específicos. 
3.3 - Previamente ao início da coleta seletiva a prefeitura deverá identificar os 
receptores de cada parcela de resíduos secos (plástico, alumínio, papel e papelão) e 
comprovar sua destinação por meio de contratos ou parcerias com setor privado ou 
outros municípios; 
4 - Estimular a formação e a capacitação de cooperativas e associações de catadores de 
resíduos sólidos recicláveis, contribuindo para a sua instalação com a adequada 
infraestrutura, veículos e equipamentos para que os serviços previstos no item 5 sejam 
prestados adequadamente; 
5 - Contratar cooperativas e associações de catadores de resíduos sólidos para a 
prestação dos serviços de coleta, triagem, beneficiamento e comercialização de resíduos 
sólidos recicláveis e reutilizáveis e orgânicos, mediante permissão total ou parcial da 
atividade; 
6 - Garantir, mediante prestação direta ou terceirização, o serviço de disposição 
ambientalmente adequada dos rejeitos em aterro sanitário dotado de licença ambiental 
válida, cujo projeto e operação estejam de acordo com as normas técnicas ABNT NBR 
8419/1992 e NBR 13896/1997. 
I - Também será considerada unidade de disposição ambientalmente adequada o aterro 
sanitário de pequeno porte de que trata a norma técnica ABNT NBR 15.849/2010 e a 
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resolução CONAMA n° 404/2008, desde que observada a manutenção das suas licenças 
ambientais; 
II - a Prefeitura deverá apresentar anualmente ao órgão ambiental do município o Índice 
de Qualidade de Aterros de Resíduos (IQR) do aterro sanitário, a ser aferido por meio 
da metodologia proposta pela CETESB (2012), cujo limite deverá ser maior ou igual a 
7,0. 
7 - Desenvolver modelagem econômico financeira dos programas e ações atinentes à 
educação ambiental, garantindo assim a sua implementação e, consequentemente, a 
conscientização e participação efetiva da população na gestão dos resíduos sólidos; 
8 - Executar os serviços de limpeza urbana, observando os seguintes critérios: 
 
CRITÉRIOS PARA LIMPEZA URBANA 

 
8.1 - Caberá à Prefeitura dimensionar as equipes e respectivos equipamentos 
necessários, bem como definir setores de varrição e demais procedimentos operacionais 
específicos. 
9 - Elaborar e manter atualizado cadastro único de empreendimentos e atividades com 
geração diferenciada de resíduos sólidos de que trata o artigo 20 da Lei n° 12.305/2010, 
bem como exigir os seus devidos Planos de Gerenciamento; 
9.1 - Manter a fiscalização sistemática dos empreendimentos e atividades com geração 
diferenciada de resíduos sólidos; 
10 - Executar temporariamente o serviço de coleta e de destinação adequada dos 
resíduos que ainda não são objeto de Logística Reversa implementada; 
10.1 – Conduzir, junto às entidades responsáveis elencadas abaixo, negociação para a 
implementação da Logística Reversa das cadeias já definidas por acordo setorial ou 
regulamento (Leis ou resoluções CONAMA). 
 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA LOGÍSTICA REVERSA 
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11 - Providenciar alternativas para a comercialização do material proveniente da coleta 
seletiva; 
12 - Cumprir obrigações estabelecidas em contrato de consórcio, se houver; 
13 - Executar aqueles serviços de limpeza urbana ou manejo de resíduos sólidos que 
extrapolem os critérios estabelecidos nos itens 2 e 8 mediante cobrança de tarifa ou 
preço público; 
14 - A gestão dos Resíduos dos Serviços de Saúde provenientes de unidades públicas de 
saúde observará as Resoluções RDC ANVISA n° 306/2004 e CONAMA n° 358/2005 e 
a Norma CNENNE-6.05, quando couber, sendo fixados os seguintes procedimentos 
operacionais: 
 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE 
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14.1 - Caberá ao município a elaboração e revisão do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS) das unidades públicas de saúde existentes. 
15 - O conteúdo do PSGIRS deve contemplar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil (PMGRCC) previsto na Resoluções CONAMA n° 307/2002 e n° 
448/2012. 
I - A coleta e a destinação dada aos RCC observará, além da Resoluções CONAMA n° 
307/2002 e n° 448/2012, as Normas ABNT NBR 15112/2004, 15113/2004, 
15114/2004, 15115/2004 e 15116/2004, quando couber;  
15.1 - Será observada a seguinte destinação dos RCC gerados e coletados no município: 
 
DESTINAÇÃO PARA RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
16 - Os resíduos volumosos provenientes da coleta, passíveis de reutilização ou 
reaproveitamento, serão destinados ao evento “brechó da prefeitura”, a ser promovido 

trimestralmente com intuito de vender os produtos à preços módicos. 
16.1 - Os resíduos volumosos inservíveis deverão ser desmontados e, após esgotadas as 
possibilidades de reutilização e reciclagem de suas peças, serão destinadas à aterro 
devidamente licenciado. 
17 - Providenciar o adequado manejo dos resíduos dos serviços públicos de saneamento 
básico, notadamente aqueles provenientes do sistema de drenagem urbana e de Estações 
de Tratamento de Água e de Esgoto (ETAs e ETEs), estabelecendo critérios e rotinas 
especificas; 
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17.1 - Providenciar a utilização agrícola do lodo proveniente de ETEs, consoante 
Resolução CONAMA n° 380/2006. 
18 - Dispor e divulgar um canal de contato (telefone 0800), por meio do qual o 
munícipe requererá algum serviço (coleta de volumosos) ou fará críticas, denúncias e 
sugestões sobre o serviço prestado; 
19 - Promover evento anual para colher as percepções da população sobre os serviços 
prestados e para debater assuntos relativos à cobrança dos serviços, ao desenvolvimento 
de novas ações e programas etc. 
20 - Estabelecer procedimentos específicos a serem adotados em situações de 
emergência ou contigência (inundações e catástrofes naturais, greve dos funcionários 
etc). 
 
DAS RESPONSABILIDADES DO SETOR PRIVADO 
1 - Os geradores de resíduos sólidos enquadrados no artigo 20 da Lei n° 12.305/2010 
deverão elaborar os seus respectivos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS); 
2 - Providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 
provenientes dos seus processos produtivos ou decorrentes dos seus serviços, consoante 
legislação aplicável. 
3 - Desonerar o poder público dos custos envolvidos na gestão dos resíduos sólidos, 
consoante Logísticas Reversas já implementadas; 
3.1 - Participar dos acordos setoriais para implementação das cadeias da Logística 
Reversa; 
4 - Pagar pelos serviços executados pela prefeitura, quando couber; 
 
EXEMPLO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR PRIVADO 

 
 
5 - Os resíduos dos serviços de saúde deverão ser gerenciados conforme disposto no 
item 14 do capítulo anterior; 
6 - Promover o gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil, conforme o disposto 
no item 
15, feitas ainda as seguintes exigências: 
I - O acondicionamento deverá ser realizado em caixas estacionárias tipo Brooks; 
II - A instalação das caixas estacionárias Brooks em vias públicas somente será 
autorizada mediante consulta ao órgão competente do município; 
III - É responsabilidade do gerador garantir que não haja disposição de RCC juntamente 
com RSU nas caixas estacionárias Brooks; 
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IV - Previamente ao iça mento da caixa estacionária Brooks pelo caminhão poli 
guindaste, o seu conteúdo deverá ser recoberto com lona ou material similar, de modo a 
evitar a queda de detritos em via pública e acidentes;  
V - Observar as alternativas de reutilização e reciclagem, previamente à disposição final 
em aterro sanitário devidamente licenciado. 
7 - Observar os critérios e padrões implementados pela Resolução CONAMA n° 
401/2008 acerca da Logística Reversa de pilhas e baterias. 
7.1 - Os estabelecimentos de venda de pilhas e baterias deverão receber estes produtos, 
em pontos de recolhimento adequados. 
7.2 - A destinação final é de responsabilidade do fabricante, sendo vedados a 
incineração e a disposição final em aterro sanitário não licenciado. 
8 - Consoante Resolução CONAMA n° 416/2009, os estabelecimentos de 
comercialização de pneus são obrigados, no ato da troca de um pneu usado por um pneu 
novo ou reformado, a receber e armazenar temporariamente os pneus usados entregues 
pelo consumidor, sem qualquer tipo de ônus para este, adotando procedimentos de 
controle que identifiquem a sua origem e destino. 
8.1 - O sistema local e/ou regional de coleta dos pneus inservíveis deverá ser 
implementado pelos fabricantes e importadores de pneus novos, de forma compartilhada 
ou isoladamente, podendo envolver os pontos de comercialização de pneus, os 
municípios, borracheiros e outros. 
9 - Articular com o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias - 
INPEV, entidade sem fins lucrativos representante dos fabricantes de defensivos 
agrícolas, a destinação final ambientalmente adequada das embalagens vazias de 
agrotóxicos coletadas no município. 
9.1 - Consoante às Leis n° 7802/1989 e n° 9974/2000, que implementam a Logística 
Reversa de embalagens de agrotóxicos, as empresas produtoras e comercializadoras de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, são responsáveis pela destinação das 
embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e comercializados, após a 
devolução pelos usuários. 
9.2 - Os estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias de 
agrotóxicos deverão observar a Resolução CONAMA n° 334/2003. 
10 - A fim de evitar geração de novos resíduos e de estimular o reaproveitamento das 
sacolas plásticas, os mercados, supermercados serão estimulados a oferecer aos seus 
clientes, para o transporte dos produtos lá adquiridos, sacolas plásticas exclusivamente 
azuis, marrons ou  cinzas. 
10.1 - Será permitido o estabelecimento comercial desenvolver design próprio de suas 
sacolas (incluir logomarca, utilizar outras cores concomitantemente etc), desde que as 
cores predominantes sejam o azul, o marrom ou o cinza. 
 
8.3 Fluxograma com as soluções para os Resíduos Sólidos 

Recomenda-se que o município elabore um fluxograma com as soluções 
adotadas para os diversos tipos de resíduos sólidos gerados no município. Trata-se de 
uma forma simples e direta para facilitação do entendimento dos munícipes sobre o 
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fluxo dos resíduos sólidos que será adotado com a implementação do Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos. 
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Exemplo 1 de fluxograma com as soluções adotadas para os resíduos sólidos gerados no município 
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Exemplo 2 de fluxograma com as soluções adotadas para os resíduos sólidos gerados no município 
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Exemplo 3 de fluxograma com as soluções adotadas para os resíduos sólidos gerados no município 

 



 

68 
RELATÓRIO DE REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 

QUADROS DE METAS - RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Resíduos Sólidos Urbanos 
Emergencial 
até 1 ano  

Curto prazo 
de 1 até 4 
anos 

Médio 
prazo de 4 a 
8 anos 

Longo 
prazo de 8 
a 20 anos 

Levantar o período de 
frequência da coleta seletiva 
de resíduos urbanos sólidos 
urbanos RSU; 

X X X X 

Sistema de coleta e 
destinação final dos resíduos 
sólidos: equipamentos 
utilizados para o 
acondicionamento dos 
resíduos, estruturas utilizadas 
para a disposição final dos 
resíduos e frequência da 
coleta dos resíduos 
domiciliares. 

X X X X 

Informações da 
caracterização dos resíduos 
sólidos produzidos no 
município em termos de 
quantidade e qualidade, 
incluindo projeções de 
produção de resíduos para 
curto e médio prazo; 

X X X X 

Caracterização do 
atendimento e identificação 
da população ou áreas não 
atendidas pelo sistema 
público de manejo de 
resíduos sólidos e limpeza 
urbana, para as condições 
atuais e futuras, quanto a 
população atendida (Urbana e 
Rural); 

X X X X 

Descrição e análise da 
situação dos sistemas de 
acondicionamento, coleta, 
transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos 
sólidos do município; 

X X X X 
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Identificação das formas da 
coleta seletiva, inclusive 
quanto aos custos social e 
financeira; 

X X X X 

Análise da situação 
socioambiental dos sítios 
utilizados para a disposição 
final de resíduos sólidos do 
destino; 

X X X X 

Identificação de áreas de risco 
de poluição/contaminação por 
resíduos sólidos e as 
alterações ambientais 
causadas por depósitos de 
resíduo urbano; 

X X X X 

Identificação dos passivos 
ambientais relacionados aos 
resíduos incluindo áreas 
contaminadas, e respectivas 
medidas saneadoras. 

X X X X 

Gerenciamento dos resíduos 
provenientes da construção 
civil; por monitoramento e 
exigência nos alvarás de 
demolição e construção 
obrigatoriedade de caçambas 
telentulho; 

X X X X 

Monitoramento das rotas 
inclusive as mapear, em um 
sistema único do município 
referente a coleta seletiva; 

X X X X 

Gerenciamento dos resíduos 
passiveis de logística reversa;  

X X X 

Campanhas em todas as áreas 
de resíduo deste sua geração, 
transporte e destinação final; 

X X X X 

A Fiscalização dar-se-á por 
meio do acompanhamento via 
cadastro de técnico municipal 
no sistema MTR-Online da 
Fepam/RS, onde se tem 
acesso desde o transporte até 
a correta destinação dos 

X X X X 



 

70 
RELATÓRIO DE REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 

 

resíduos sólidos de limpeza 
urbana desde a sua geração 
até sua certificação de 
destinação final. Bem como 
por vistorias in loco. 

A Fiscalização dar-se-á por 
meio do acompanhamento 
das rotas após os 
mapeamentos das mesmas 
pelo Fiscal do contrato da 
empresa terceirizada para 
coleta seletiva dos resíduos 
sólidos Urbanos RSU desde a 
sua geração até sua 
certificação de destinação 
final. Bem como por vistorias 
in loco. 

X X X X 

Sistema Municipal de 
Informações 
em Saneamento Básico X    

Estabelecer os  Percentuais da 
arrecadação relativa a tarifas 
e taxas decorrentes da 
prestação dos serviços de 
coleta resíduos sólidos a 
serem depositados no Fundo 
Municipal de Saneamento; 

X    

Depósitos dos Repasses de 
valores do Orçamento Geral 
do Município no fundo 
municipal de saneamento 
basico 

X 

 
X X X 

Tornar disponível o acesso a 
informação através de um 
canal, via 0800, whatsapp e 
site oficial , para reclamações 
, sugestões e denúncias. 

 X X X 
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9. CONCLUSÃO 
 

A revisão do plano procurou dar continuidade nos objetivos, metas, programas, 

projetos e ações, além de ações emergenciais e contingenciais bem como diretrizes para 

a formação do sistema de informações municipais sobre saneamento e o controle social, 

ações propostas no plano anterior. 

Buscou desenvolver o trabalho a partir de uma visão integrada do saneamento 

básico, para a qual é requerida uma análise das interfaces entre os seus diferentes 

componentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo 

das águas pluviais e Manejo de Resíduos sólidos urbanos. 

Foram realizadas audiências públicas em todas as localidades para ouvir as 

necessidades de cada localidade (total de 13 audiências), sendo empregadas na realidade 

deste plano. 

Em quatro anos, uma nova revisão deverá ser realizada conforme a Lei 

11.445/2007. 

Uma questão a ser relatada foi o fato da Corsan ter sido oficiada via e-mail no 

dia 15 de agosto de 2019, sendo solicitadas informações acerca de dados referentes ao 

PMSB, até mesmo por conta do não comparecimento nas 13 audiências públicas, sendo 

recebido ofício com a resposta no dia 14 de setembro de 2020, conforme consta no 

relatório fotográfico, item 11.8. 
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11. RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS 
11.1 Relatório fotográfico das Audiências Públicas pelas comunidades do 
município 

 

  
Foto 01– Audiência Pública realizada na Comunidade de Barão Velho em 13/12/2018. 

http://siab.datasus.gov.br/SIAB/index.php?area=04A04&item=4
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Foto 02 – Audiência Pública realizada na Comunidade de Arroio Canoas Navegantes 

em 02/05/2019. 
 

  
Foto 03 – Audiência Pública realizada na Comunidade de Linha Francesa Alta em 

13/05/2019. 
 

 
Foto 04 – Audiência Pública realizada na Comunidade de Linha Francesa Baixa em 

14/05/2019. 
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Foto 05 – Audiência Pública realizada na Comunidade de Vila Rica em 20/05/2019. 
 

 
Foto 06 – Audiência Pública realizada na Comunidade de Linha Pimenta em 
23/05/2019. 
 

 
Foto 07 – Audiência Pública realizada na Comunidade de Rodrigues Rosa em 

27/05/2019. 
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Foto 08 – Audiência Pública realizada na Comunidade de Linha Camilo em 30/05/2019. 
 

 
Foto 09 – Audiência Pública realizada na Comunidade de Linha Wilsem em 
03/06/2019. 
 

 
Foto 10 – Audiência Pública realizada na Comunidade de General Neto Baixo em 
06/06/2019. 
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Foto 11  – Audiência Pública realizada na Sede de Barão em 10/06/2019. 
 
11.2 Relatório fotográfico do sistema individual instalados no município 
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11.3 Relatório fotográfico das melhorias na coleta seletiva 
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11.4 Relatório fotográfico de melhorias na rede de água com a colocação de redes 
novas e a perfuração de poços 
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11.5 Relatório fotográfico das publicações realizadas na página da Secretaria do 
Meio ambiente relacionadas ao PMSB 
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11.6 Relatório fotográfico contendo a digitalização das atas das Audiências 
Públicas 
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11.7 Relatório fotográfico contendo a digitalização de publicações em jornal e no 
site do município 
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11.8 Relatório fotográfico do Ofício enviado à Corsan e a resposta recebida 
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11.9 Relatório fotográfico das Portarias, memorandos, ofícios e editais referentes 
ao PMSB 
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