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APRESENTAÇÃO 

A Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda. apresenta à Secretaria de 

Infraestrutura Hídrica e Saneamento da Bahia o Produto 5 - Programas, Projetos e 

Ações de Caetité/Ba, o qual se constitui parte integrante dos 04 Planos Municipais de 

Saneamento Básico (PMSB) e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), objetos 

do Contrato nº 004/2019, firmado entre as partes. 

De acordo com os requisitos do Termo de Referência apresentado na Seção II da Parte I 

do Edital da Tomada de Preço nº 001/2019, o referido objeto subdivide-se nos seguintes 

produtos: 

• Produto 1: 

- Plano de Trabalho Ajustado; 

• Produto 2: 

- Plano de Plano de Mobilização Social; 

• Produto 2. 1 

- Relatório técnico de apresentação das legislações pertinentes e da construção 

participativa do Diagnóstico dos Serviços de Saneamento Básico; 

• Produto 2. 2 

- Relatório técnico da oficina de validação do Diagnóstico e de apresentação do 

Prognóstico e do Planejamento Estratégico – cenários, planejamento das intervenções, 

programas, projetos e ações dos serviços de saneamento básico; 

• Produto 2. 3 

- Relatório Técnico da Consulta e Audiência Pública de Validação do PMSB e do 

PMGIRS; 

• Produto 3: 

- Diagnóstico do Saneamento Básico; 

• Produto 4: 

- Prognóstico, Objetivos e Metas; 

• Produto 5: 

- Programas, Projetos e Ações; 

• Produto 6: 
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- Monitoramento e Avaliação; 

• Produto 7: 

- Proposta de Anteprojeto de Lei ou de Decreto para aprovação do PMSB e 

PMGIRS; 

• Produto 8: 

- Relatório do Plano Municipal de Saneamento (PMSB) e do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). 

O Plano Municipal de Saneamento Básico é o instrumento de planejamento instituído pela 

Lei Nacional nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico e para a Política Federal de Saneamento Básico. A lei elege o planejamento das 

ações de saneamento básico como um item fundamental, aliado à regulação, fiscalização, 

prestação dos serviços e participação e controle social. 

A elaboração do PMSB deve atender aos princípios fundamentais da prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico, estabelecidos no art. 2º do Capítulo 1, a exemplo 

da universalização do acesso às quatro componentes, a saber: Abastecimento de Água 

Potável, Esgotamento Sanitário, Drenagem e Manejo das Águas Pluviais, Limpeza e 

Fiscalização preventiva das respectivas Redes Urbanas e Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos. Ressalta-se que a quinta componente referente às ações de combate e 

controle de vetores e reservatórios de doenças, conforme prevista na Lei Estadual de 

Saneamento, Lei nº 11.172/2008, é transversal a todas as outras. 

O processo de elaboração do plano será desenvolvido ainda em consonância com os 

princípios fundamentais da Política Nacional de Resíduos Sólidos explicitados no art. 6º 

da Lei Nacional nº 12.305/2010. Assim, o plano abrange todos os resíduos definidos no 

art. 13 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e no art. 12 da Política Estadual 

de Resíduos Sólidos – Lei Estadual nº 12.932/2014. 

A elaboração e edição do plano são de responsabilidade do titular dos serviços, os 

municípios, como estabelecido no artigo 9°, inciso I, da Lei Nacional nº 11.445/2007: “Art. 

9° O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, 

devendo, para tanto: I – elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei”. 
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Diante disso, os Municípios contemplados no objeto do contrato serão as responsáveis 

pela elaboração de seus respectivos PMSB e PMGIRS, porém contando com o apoio técnico 

do Governo do Estado da Bahia, por meio da assinatura de Termos de Cooperação Técnica 

entre o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e 

Saneamento do Estado da Bahia (SIHS) e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do 

Estado da Bahia (SEDUR), e cada um dos municípios, com interveniência da Empresa 

Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA), naqueles em que atua. 

O objeto é resultado do Contrato de Repasse nº 844.834/2017, firmado entre o Ministério 

das Cidades (MCidades) e a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), 

financiado com recurso transferido por meio de emenda parlamentar. 
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SEDUR - Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

SEGREH - Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

SEMA - Secretaria Estadual do Meio Ambiente 

SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

SENIR - Secretaria Nacional de Irrigação 
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SES – Sistema de Esgotamento Sanitário 

SESAB - Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 

SIG Cisternas - Sistema de Informações Gerenciais do Projeto Cisternas 

SIH - Secretaria de Infraestrutura Hídrica 

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento 

SINIR – Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos 

SIMISAB - Sistema Municipal de Saneamento Básico 

SISAGUA - Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 

Humano 

SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

SNSA - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

SSAA – Sistema Simplificado de Abastecimento de Água 

SUCAM - Superintendência de Campanhas de Saúde Pública 

SUDEC - Superintendência de Proteção e Defesa Civil 

SUS – Sistema Único de Saúde 

SUVISA - Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde 

TAC – Termo de Ajustamento de Conduta 

TED - Termo de Execução Descentralizada 

TES – Tratamento de Esgoto Coletado 

TR – Termo de Referência 

UR - Unidades Regionais  
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1 INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e o Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos (PMGIRS), previstos na Lei de Diretrizes Nacionais para o 

Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e na Política Nacional de Resíduos Sólidos (lei 

nº 12.305/2010), respectivamente, são instrumentos de planejamento territorial com a 

finalidade de nortear os gestores municipais na tomada de decisões relativas a esses 

serviços públicos. 

Um dos desafios do PMSB e do PMGIRS é a universalização do acesso aos serviços públicos 

de saneamento básico e de gestão integrada de resíduos sólidos, cujo princípio vai além 

de prestar os serviços em si, mas de garantir que o acesso venha acompanhado de 

promoção da saúde, proteção ao meio ambiente e fortalecimento da cidadania, 

permeando as diferentes áreas da vida cotidiana, como a cultura, a economia, a educação, 

a política, a saúde, a habitação, entre outras. 

Para o alcance desses anseios, é importante estabelecer as prioridades e as articulações 

necessárias ao processo de gestão do Poder Público. Assim, passadas as fases de 

elaboração do Diagnóstico do Saneamento Básico (Produto 3) e do Prognóstico, Objetivos 

e Metas (Produto 4), são definidos os programas, projetos e ações dos serviços de 

saneamento básico. 

Uma vez definido o leque de programas, projetos e ações, realiza-se a hierarquização das 

ações propostas para os 20 anos de planejamento distribuídas em curto prazo (1 a 4 

anos), médio prazo (5 a 8 anos) e longo prazo (9 a 20 anos). Inclui, ainda, a estimativa dos 

investimentos necessários, a indicação de possíveis fontes de investimento e a 

identificação de responsáveis pela execução. 

Portanto, o objetivo geral deste Produto 5 é estabelecer a programação da execução dos 

Programas, Projetos e Ações para alcançar os cenários de referência da gestão e dos 

serviços de saneamento básico em Caetité, compondo a partir de então efetivamente a 

etapa de planejamento, que se mostra como um instrumento para auxiliar a ação 

qualificada e processual do poder executivo na implementação da política pública de 

saneamento básico. 
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2 METODOLOGIA 

A elaboração do relatório de Programas, Projetos e Ações consistiu em propor medidas 

para alcance do cenário de referência adotado na fase de prognóstico. Para tanto, levou 

em consideração os principais problemas identificados, as demandas dos cenários de 

referência para cada um dos serviços, as soluções propostas pela população durante as 

oficinas setoriais de diagnóstico e prognóstico e a hierarquização validada pela população 

durante as oficinas setoriais de planejamento. 

De acordo com o dicionário Aurélio Buarque de Holanda (2013) apud Juiz de Fora (2013), 

os termos Plano, Programa, Projeto e Ação possuem diferenças baseadas em 

temporalidade e abrangência, mas principalmente, hierarquia. Assim, de acordo com esta 

última, de forma simplista pode-se concluir que o Plano é um planejamento abrangente, 

está na base, englobando os Programas que por sua vez afunilam os planos, ao se referir 

às áreas restritas de atuação. Já os Projetos referem-se a como serão executadas as 

atividades relativas aos Planos e Programas, a partir das ações previamente definidas e 

em conformidade com sua especificidade, ou seja: 

Figura 1 – Definição de Plano, programa, projeto e ação 

 
Fonte: Adaptado de Juiz de Fora, 2013. 

Plano

Programa

Projeto

•"Os planos são as diretrizes mais amplas, onde
podemos encontrar os príncipios e finalidades para
a ação, deve trazer como orientação fundamental: a
ideologia que embasará os programas e os projetos"
(BARBOSA, 2013 apud JUIZ DE FORA, 2013)

•É um planejamento um pouco mais especifico, que
inclui objetivos e metas concretas, estratégias e
politicas de programas, abrangência e
responsabilidades. O programa é o elo entre
planejamento e o orçamento.

•É claramente planejado e delimitado pelos seus
objetivos, suas atividades, sua abragência temporal
e financeira, seus beneficiários diretos e indiretos.
Constitui o nível mais especifico do planejamento. O
projeto apesar de considerar os mesmos elementos
de um programa, possui um nível bem maior de
detalhamento

Ação É o instrumento de realização de planos, 
programas e projetos do qual resultam bens e 
serviços. 
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Com base nesse entendimento, a elaboração das ações, projetos e programas para o 

município de Caetité, buscou-se identificar e agregar ao PMSB e ao PMGIRS as proposições 

apresentadas nos instrumentos de planejamento correlatos: Plano Nacional de 

Saneamento Básico (PLANSAB), Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais e 

Esgotamento Sanitário (PEMAPES), Estudo de Regionalização da Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (ERGIRS), e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Além 

disso, atendendo o previsto na Lei nº 11.445/2007, foi levado em consideração o Plano 

Plurianual Municipal (PPA 2018 - 2021) e (PPA 2022 – 2025) e o Plano de 

Desenvolvimento do Município de Caetité (Lei nº 632/2006). 

Foi proposta ainda uma metodologia de hierarquização da execução dos programas e 

projetos, relacionando três variáveis impacto (grande poder de influência causal do 

problema no sistema avaliado), de incerteza (indefinição sobre desempenho futuro e/ou 

ações já previstas), e de intensidade (evidência e visibilidade do evento para os 

diferentes atores. 

Para a programação da execução buscou-se, a partir dos Programas, Projetos e Ações 

propostos, apresentar os custos totais estimados para cada ação, projeto e programa. 

Também foram determinados os anos para cada investimento, visando suas demandas e 

prioridades. 

Os valores apresentados foram obtidos por meio de consultas junto a fornecedores, 

indicadores de custos globais do antigo Ministério das Cidades atual Ministério do 

Desenvolvimento Regional, publicações especializadas, tabelas de serviços e insumos 

(como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI), 

além de orçamentos de projetos semelhantes divulgados por prefeituras, prestadores de 

serviço e empresas da área. 

Na definição dos prazos de cada ação, buscou-se conciliar o grau de prioridade das ações, 

o tempo demandado para a implementação das ações conforme suas características, a 

disponibilidade de recursos, bem como as limitações características da gestão municipal. 

A participação da população nessa etapa do PMSB e do PMGIRS foi contemplada por meio 

de oficinas setoriais. Na oportunidade foram validados com a população o diagnóstico e 

discutido a metas estabelecidas por meio dos cenários de referência definido no Produto 



 

 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

4, os programas, projetos e ações, assim como as respectivas fontes de financiamento, os 

responsáveis pela execução do projeto e os parceiros. Foi aberto diálogo em grupo para 

discussão das prioridades dos projetos e ações que foram apresentados. 
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3 AÇÕES PROPOSTAS PARA O SANEAMENTO BÁSICO POR INSTRUMENTOS DE 

PLANEJAMENTO QUE ABRANGEM O MUNICÍPIO 

A definição dos Programas, Projetos e Ações para o município de Caetité/BA é feita a 

partir dos principais problemas percebidos no Município. Além disso, observam-se as 

ações já propostas pelos instrumentos de planejamento existentes relacionados ao 

saneamento básico, de abrangência nacional e estadual, a saber: Plano Nacional de 

Saneamento Básico (PLANSAB), Plano Nacional de Saneamento Rural, Plano Estadual de 

Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento Sanitário (PEMAPES) e o Plano de 

Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para o Estado da Bahia (PRGIRS). 

Outro instrumento de planejamento observado é Plano Plurianual Municipal (PPA 2018-

2021), planejamento orçamentário municipal, a fim de identificar a disponibilidade de 

recursos para as ações emergenciais que serão propostas no PMSB, além do recente 

Programa Nacional Lixão Zero, proposto pelo Ministério do Meio Ambiente. 

A compatibilização dos programas, projetos e ações para atingir os objetivos e metas do 

PMSB com o plano plurianual e outros planos governamentais correlatos, está prevista na 

Lei nº 11.445/2007, e objetiva o fortalecimento da implementação das ações, através da 

identificação de possíveis fontes de investimentos. 

Após a análise, são apresentadas a seguir as ações previstas em cada instrumento de 

planejamento relacionadas ao saneamento básico e com alcance municipal. 

3.1 Plano Nacional de Saneamento Básico 

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB, 2019) no esforço de fazer 

planejamento estabeleceu 3 cenários possíveis, a partir de hipóteses capazes de transferir 

a atual realidade para uma situação futura alternativa.  

O Plansab (versão 2019) encontra-se em revisão, submetido à apreciação dos Conselhos 

Nacionais de Saúde, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. 

Além dos cenários, foram propostas metas de curto, médio e longo prazo relacionadas 

com os quatro componentes do saneamento básico, definidas a partir da evolução 

histórica e da situação atual dos indicadores, com base na análise situacional do déficit. 

Para tanto, foram selecionados 29 indicadores relacionados com os componentes do 
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saneamento básico e a gestão de seus serviços para gerar análises e possíveis ajustes 

futuros para as metas. 

Tomando-se como base esses indicadores, metas progressivas de expansão e qualidade 

dos serviços (urbanos e rural) foram estabelecidas, bem como foram definidas metas para 

macrorregiões, como a Região Nordeste. Estas metas serviram como referência para o 

estudo de cenários de demanda e para estabelecer as metas do município. 

Tendo como norteadores os princípios da universalidade, equidade e integralidade das 

ações, foram propostos programas governamentais para concretizar as metas e 

estratégias do Plansab, a saber: 

• Saneamento Básico Integrado 

Este programa descreve o investimento em ações estruturais abrangendo as quatro 

componentes do saneamento básico. Baseia-se nos princípios da valorização do olhar da 

integralidade; perspectiva a partir do território municipal, de forma articulada com as 

políticas de desenvolvimento urbano; subordinação das necessidades dos prestadores de 

serviço, no caso de delegação, ao olhar do titular; a coordenação única das intervenções, 

possibilitando o acompanhamento articulado da execução do Plansab no território 

municipal; a participação social e a concepção de soluções tecnológicas apropriadas às 

realidades locais nos aspectos sociais, ambientais, culturais e institucionais. 

• Saneamento Rural 

O programa parte da premissa de ampliação do atendimento da população rural, povos 

indígenas e comunidades tradicionais, no conjunto das necessidades relacionadas ao 

saneamento básico, integrados com o Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável, 

Programa Territórios da Cidadania, entre outros. 

• Saneamento Estruturante 

O foco primordial desse programa é o apoio à gestão pública dos serviços criando 

condições de sustentabilidade para o adequado atendimento populacional, e com o olhar 

para o território municipal e para a integralidade das ações de saneamento básico, 

incluindo a qualificação da participação social e seu controle social sobre os serviços. O 

Quadro 1 apresenta a síntese dos três programas definidos pelo Plansab. 
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Quadro 1 – Síntese dos Programas do Plano Nacional de Saneamento Básico 

PROGRAMA OBJETIVO PÚBLICO ALVO AÇÕES 

Saneamento 
básico 

integrado 

Financiar medidas estruturais para cobrir o 
déficit em abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, e drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas, 
incluindo o provimento de banheiros e 

unidades hidrossanitárias domiciliares e 
instalações intradomiciliares para população 

de baixa renda 

- Titulares ou prestadores dos serviços 
públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário - Municípios e 
estados no caso de manejo de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos e de 
intervenções de drenagem urbana e 

manejo de águas pluviais 

Possíveis ações em: 
- Áreas metropolitanas; municípios de médio ou 

pequeno porte 
- Favelas e ocupações espontâneas; áreas de risco e 

sujeitas a inundações; áreas indutoras do 
desenvolvimento turístico; bacias hidrográficas 

críticas 

Saneamento 
rural 

Financiar medidas para abastecimento de 
água potável, esgotamento sanitário, 
provimento de banheiros e unidades 

hidrossanitárias domiciliares, manejo de 
águas pluviais, limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos e educação ambiental para 

o saneamento em áreas rurais e de 
comunidades tradicionais 

- Administrações municipais 
- Consórcios ou prestadores de serviços 

públicos 
- Instâncias de gestão para o saneamento 

rural como cooperativas e associações 
comunitárias 

Ações estruturantes de apoio à gestão, de apoio à 
prestação de serviços, de apoio à formação e 

qualificação técnica, de apoio ao desenvolvimento 
científico e tecnológico, de apoio à comunicação e 

divulgação 
Ações estruturais:  apoio técnico e financeiro à 

elaboração de estudos e projetos e à execução de 
obras. 

Saneamento 
estruturante 

Financiar medidas estruturantes com vistas 
à melhoria da gestão e prestação de serviços 
e de forma a qualificar os investimentos em 
medidas estruturais, bem como medidas de 
assistência técnica e capacitação e ações de 

desenvolvimento científico e tecnológico em 
saneamento. 

- Titulares, consórcios e outras 
modalidades de gestão 
- Prestadores públicos 

- Gestores 
- Entidades de ensino e pesquisa 

Ações estruturantes de apoio à gestão 
Ações estruturantes de apoio à prestação de 

serviços 
Ações estruturantes de capacitação e assistência 
técnica Desenvolvimento científico e tecnológico 

Fonte: Adaptado de Plansab, 2019. 
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3.2. Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos - PLANARES foi aprovado por meio do decreto nº 

11.043, de 13 de abril de 2022. Em relação ao seu conteúdo lista-se: o diagnóstico da 

situação dos resíduos sólidos no país, a proposição de cenários, metas, diretrizes e 

estratégias, e programas, projetos e ações voltadas à consecução dos objetivos da Lei para 

um horizonte de 20 anos. 

O Plano apresenta também as normas aplicáveis e condicionantes técnicos para acesso 

aos recursos da União, normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e resíduos, 

e os meios de controle e fiscalização que asseguram o controle social. 

O Plano tem vigência por prazo indeterminado, e sua atualização deve acontecer a cada 

quatro anos, periodicidade que deverá ser referenciada no processo de elaboração do 

Plano Plurianual da União (PPA), de modo a orientar os investimentos e a alocação dos 

recursos para esse setor.  

Os programas propostos no PLANARES são apresentados no Quadro 2. Vale ressaltar que 

esse plano se alinha com o Programa Nacional Lixão Zero, lançado em abril de 2019 pelo 

MMA, objeto do item  Erro! Fonte de referência não encontrada.. 
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Quadro 2 – Programas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
Programa Eixo de atuação Objetivos estratégicos Partes envolvidas 

Programa 
Nacional Lixão 

Zero 

• Eixo de atuação 1 - Aprimoramento da 
gestão de RSU 
• Eixo de atuação 2 - Fortalecimento da gestão 
municipal 
• Eixo de atuação 3 - Informatização e base de 
dados 
• Eixo de atuação 4 - Fortalecimento do 
Planares como documento norteador de 
políticas públicas no setor 

- Promover a não geração e a redução de 
resíduos na fonte geradora a fim de contribuir 
para a gestão eficiente e eficaz dos recursos, 
ambientais e econômicos; 
- Ampliar a destinação final ambientalmente 
adequada de resíduos sólidos urbanos; 
- Potencializar a geração de energia a partir 
dos resíduos sólidos e rejeitos; 
- Fortalecer a gestão municipal e consórcios 
públicos intermunicipais; 
- Sistematizar informações sobre a gestão dos 
resíduos sólidos. 

MMA, municípios (incluindo associações como 
ANAMMA, CNM e FNP), consórcios (Rede 
Nacional de Consórcios Públicos), estados 
(ABEMA), outros órgãos federais (MDR, MME, 
ANEEL, FUNASA, PPI), associações do setor 
privado (como ABRELPE, ABETRE, ABIOGÁS, 
ABCP e AESAS) e entidades ambientalistas que 
atuam no tema (como LIMPA BRASIL, entre 
outros). 

Programa de 
Implementação 
e Ampliação da 

Logística 
Reversa  

- 

- Otimizar a implementação e a 
operacionalização da infraestrutura física e 
logística; 
- Proporcionar ganhos de escala; e 
- Possibilitar a sinergia entre os sistemas. 

MMA, entidades empresariais e demais 
entidades que representam o setor produtivo, 
municípios (incluindo associações como 
ANAMMA, CNM e FNP), consórcios (Rede 
Nacional de Consórcios Públicos), estados 
(ABEMA), Organizações de Catadores (ex. 
ANCAT), e operadores dos serviços de manejo 
de resíduos (ABRELPE), entre outros que o 
MMA entender relevantes para o tema. 

Programa 
Nacional de 
Combate ao 

lixo no mar e 
Programa 

Nacional Rios 
+Limpos 

• Eixo de atuação 1 - Aprimoramento da 
gestão de RSU 
• Eixo de atuação 2 - Fortalecimento da gestão 
municipal 
• Eixo de atuação 3 - Informatização e base de 
dados 
• Eixo de atuação 4 - Fortalecimento do 
Planares como documento norteador de 
políticas públicas no setor 

- Reduzir a quantidade e os impactos do lixo 
no mar, originado de fontes terrestres. 
- Reduzir a quantidade e os impactos de 
resíduos de fontes marítimas, incluindo 
cargas perdidas, artefatos de 
pesca abandonados, perdidos ou descartados, 
e embarcações abandonadas. 
- Reduzir a quantidade e os impactos de 
resíduos sólidos acumulados nas regiões 
costeiras. 

MMA, municípios (incluindo associações como 
ANAMMA, CNM e FNP), consórcios (Rede 
Nacional de Consórcios Públicos), estados 
(ABEMA), outros órgãos federais (Marinha do 
Brasil, MDR, ANA), associações do setor privado 
(como ABRELPE, ABETRE, ABIPLAST, 
Plastivida e Abividro) e entidades 
ambientalistas que atuam no tema (como 
LIMPA BRASIL, INSTITUTO ECOSURF, 
COLETIVO PRAIA LIMPA, ECOFAXINA, 
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Programa Eixo de atuação Objetivos estratégicos Partes envolvidas 
- Impulsionar pesquisas, desenvolvimento de 
tecnologias e metodologias para combater e 
prevenir o lixo no mar. 
- Engajar a sociedade para combate ao lixo no 
mar e quanto à necessidade do 
aprimoramento da gestão de 
resíduos sólidos 
- Disponibilizar dados e informações sobre a 
qualidade das águas e efluentes, promovendo 
a melhoria contínua 
da gestão; 
- Fomentar ações que promovam a 
despoluição dos rios e a melhoria da 
qualidade das águas; 
- Incentivar a realização de ações de limpeza e 
coleta de lixo em rios, lagos, lagoas e praias 
fluviais; 
- Promover ações para fomentar a 
implementação de sistemas de tratamento 
descentralizado de efluentes em 
áreas não atendidas pelos sistemas 
tradicionais; e 
- Fomentar ações que visem ao reúso de 
efluentes no país 

INSTITUTO ESCOLA DO MAR, Instituto Baleia 
Jubarte, entre outros). 

Programa 
Nacional de 

Recuperação 
de Áreas 

Contaminadas 

• Eixo de atuação 1 - aumentar a capacitação 
de órgãos ambientais no tema, de modo a ter 
profissionais em 
maior quantidade e qualidade aptos a realizar 
a gestão; 
• Eixo de atuação 2 - melhorar os processos e 
fluxos de trabalho, otimizando a maneira de se 
realizar as ações 

- Identificação e Recuperação de Áreas 
Contaminadas; 
- Qualificação técnica; 
- Modernização normativa; 
- Consolidação de linhas de financiamento. 

MMA, órgãos ambientais dos estados e 
municípios, e destes também se incluem 
ABEMA e ANAMMA, outros órgãos federais 
(IBAMA, EMBRAPA, BNDES) e associações do 
setor privado (como AESAS, ABETRE e 
FEBRABAN) 
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Programa Eixo de atuação Objetivos estratégicos Partes envolvidas 
necessárias, o que pode demandar, inclusive, 
a atualização normativa sobre o tema; 
• Eixo de atuação 3 - fomentar as principais 
tecnologias de remediação e recuperação e o 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas com dados 
espacializados, possibilitando a 
transformação de dados em informações 
para formulação e implementação de políticas 
públicas mais adequadas. 

Fonte: MMA, 2022. 
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Programa Saneamento Brasil Rural  

Sob a responsabilidade do Ministério da Saúde – por meio da Funasa – o Programa 

Saneamento Brasil Rural (antes chamado de Programa Nacional de Saneamento Rural) é 

um programa do Governo Federal, que foi instituído pela Portaria nº 3.174, de 2 dezembro 

de 2019. 

O PSBR surgiu buscando mitigar a grande lacuna existente entre a oferta de serviços de 

saneamento nas áreas urbanas e nas áreas rurais do país, devido aos fatores limitantes 

comuns as áreas rurais, como dispersão geográfica, isolamento político e geográfico das 

sedes, difícil acesso, limitação financeira ou de pessoal, ausência de estratégias de 

incentivo à participação popular, ausência ou insuficiência de políticas públicas de 

saneamento, dentre outros.  

No âmbito de sua implementação, o PSBR tem como objetivo promover o 

desenvolvimento de ações de saneamento básico nas áreas rurais, com o intuito de 

alcançar a universalização, através de inciativas que garantam a equidade, integralidade, 

intersetorialidade, participação e controle social (BRASIL, 2019).  

Através do arranjo institucional do PSBR, serão propostas iniciativas que busquem 

agregar papéis e responsabilidade dos agentes atuantes, bem como recursos e 

instrumentos para a organização do setor e a consequente superação das carências do 

setor nas zonas rurais. Ademais, deverá ser apoiada a institucionalização de Fóruns 

Estaduais, que estimulem a participação interfederativa dos Estados com os municípios – 

e também com o Governo Federal – para a promoção da política de saneamento rural, de 

forma coordenada (BRASIL, 2019). 

O PSBR definiu três eixos, entendidos como indissociáveis, para o desenvolvimento das 

ações em saneamento básico em áreas rurais e comunidades tradicionais, são eles: 

1) Tecnologia 

2) Gestão dos Serviços 

3) Educação e Participação Social 

Suas metas foram estabelecidas prevendo-se horizontes de curto, médio e longo prazos, 

no período de 2019 a 2038. Assim, o programa prevê, em 20 anos, melhorias nas 
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condições sanitárias da população rural brasileira, com investimentos totais em medidas 

estruturais e estruturantes, totalizando de R$ 218,94 bilhões (BRASIL, 2019). 

Em conformidade com os eixos, o PSBR traz matrizes de soluções técnicas, levando em 

consideração as condicionantes particulares de cada território. O Quadro 3 apresenta os 

indicadores para metas do PSBR. 

Quadro 3 – Indicadores para metas do PSBR 
INDICADOR Descrição 

AA 
Número de domicílios rurais abastecidos por rede de distribuição de água, com 
canalização interna ou na propriedade, ou por poço ou nascente, com canalização 
interna / Total de domicílios rurais [Censo 2010] 

 

 

IHS 
Número de domicílios rurais com instalações hidrossanitárias (1) / Total de domicílios 
rurais [Censo 2010] 

 

 

 

ES 
Número de domicílios rurais atendidos por rede coletora ou fossa séptica para os 
excretas ou esgotos sanitários / Total de domicílios rurais [Censo 2010] 

 

 

 

TES 
Índice de tratamento de esgoto coletado (Volume de esgoto coletado tratado / Volume 
de esgoto coletado) [SNIS 2015] 

 

 

 

MRS 
Número de domicílios rurais atendidos por coleta direta ou indireta de resíduos sólidos 
/ Total de domicílios rurais [Censo 2010] 

 

 

 

MAP1 
Número de domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio fio e bocas de 
lobo / Total de domicílios rurais [Censo 2010] 

 

 

 

MAP2 
Número de domicílios rurais com dispositivo de controle de escoamento superficial 
excedente no peridomicílio / Total de domicílios rurais (2) 

 

 

 

Fonte: FUNASA, 2019. 
Notas: (1) Conjunto de peças e equipamentos que viabilizam o abastecimento de água e o esgotamento 
sanitário no domicílio. 

 

(2) Não há fontes de dados que captem informações sobre a existência de reservatórios de água de chuva 
ou de outras técnicas infiltrantes, dispositivos que controlam o excedente do escoamento superficial 
resultante das chuvas. É necessário que o IBGE incorpore uma pergunta sobre o tema em seu censo 
demográfico 

 

 

 

Com relação às metas do PSBR levando-se em consideração o número de domicílios por 

região geográfica no Brasil, as ações propostas para Caetité também o tomarão como 

referência. Tais metas estão apresentadas no Quadro 4.  
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Quadro 4 – Metas do PSBR com número de domicílios particulares por região geográfica do Brasil 

INDICADOR ANO Referência 
BRASIL N NE SE S CO 

domicílios % domicílios % domicílios % domicílios % domicílios % domicílios % 

AA - Domicílios rurais abastecidos por 
rede de distribuição de água, com 

canalização interna no domicílio ou na 
propriedade, ou por poço ou nascente, 

com canalização interna (2) (3) 

2018 Ano base 9.558.798 72 969.415 68 3.073.010 58 2.745.431 82 1.984.769 85 765.603 86 

2023 

Metas 

11.457.754 79 1.134.461 71 3.957.429 68 3.202.862 88 2.264.958 90 873.354 90 

2028 13.434.335 85 1.381.920 77 4.880.938 76 3.647.244 93 2.504.713 94 993.998 95 

2038 16.318.021 96 1.792.606 87 6.508.297 94 4.170.565 100 2.695.683 100 1.128.198 100 

IHS - Domicílios rurais com instalações 
hidrossanitárias (2) 

2018 Ano base 10.654.390 80 843.399 59 3.572.501 67 3.180.342 96 2.227.484 95 830.665 93 

2023 

Metas 

12.028.091 83 1.024.831 64 4.200.907 72 3.477.885 96 2.415.233 96 909.236 94 

2028 13.364.360 84 1.220.689 68 4.804.001 75 3.776.835 96 2.568.615 97 994.219 95 

2038 14.766.113 87 1.523.098 74 5.444.564 78 4.058.692 97 2.651.382 98 994.219 96 

ES - Domicílios rurais atendidos por rede 
coletora ou fossa séptica para excretas ou 

esgotos sanitários (2) 

2018 Ano base 3.932.318 30 182.684 13 807.577 15 1.539.642 46 1.145.415 49 214.619 93 

2023 

Metas 

5.857.754 40 447.303 28 1.888.192 32 1.833.321 51 1.289.271 51 368.043 94 

2028 8.676.398 55 662.778 37 3.165.941 49 2.570.018 66 1.675.058 63 556.833 95 

2038 12.939.627 76 1.250.991 61 4.602.184 66 3.957.502 95 2.167.773 80 885.323 96 

MRS - Domicílios rurais atendidos por 
coleta direta ou indireta de resíduos 

sólidos (2) (4) 

2018 Ano base 7.850.082 59 631.247 44 2.863.691 54 2.443.025 73 1.731.832 74 538.679 24 

2023 

Metas 

9.269.067 64 723.833 46 3.242.344 56 2.715.226 75 1.884.298 75 598.784 38 

2028 10.886.883 69 876.355 49 3.726.423 58 3.014.525 77 2.041.678 77 691.535 53 

2038 13.170.974 77 1.256.814 61 4.731.251 68 3.544.984 85 2.264.374 84 879.994 78 

2018 Ano base 1.928.495 15 208.025 15 424.250 8 832.320 25 351.047 15 151.741 17 
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INDICADOR ANO Referência 
BRASIL N NE SE S CO 

domicílios % domicílios % domicílios % domicílios % domicílios % domicílios % 

MAP1 - Domicílios rurais localizados em 
vias com pavimento, meio fio e bocas de 

lobo (5) 

2023 

Metas 

2.322.462 16 143.176 9 554.996 10 1.013.685 28 427.107 17 183.498 19 

2028 2.830.073 18 178.848 10 674.611 11 1.252.789 32 503.791 19 220.034 21 

2038 4.229.666 25 271.488 13 977.452 14 1.882.467 45 751.064 28 347.194 31 

MAP2 - Domicílios rurais com 
dispositivos de controle do escoamento 

superficial excedente (6) 

2023 

Metas 

10.521.270 5 1.499.869 5 4.956.199 5 1.944.896 5 1.516.506 5 603.799 5 

2028 11.645.802 10 1.692.440 10 5.493.665 10 2.164.421 10 1.629.051 10 666.226 10 

2038 13.391075 30 1.978.954 30 6.148.778 30 2.646.653 30 1.824.005 30 792.685 30 

Fonte: FUNASA, 2019. 
(1) Os valores numéricos referem-se aos domicílios particulares permanentes, estimados por meio da projeção populacional.  

(2) Valores de AA, IHS, ES e MRS em 2018, ajustados a partir dos dados do Censo Demográfico de 2010 e dos dados do SNIS de 2016 e de 2017. 
(3) O número de amostras de água em desconformidade com os padrões da Portaria no 2914/2011 não está disponível para a maior parte dos setores rurais, o que limita, na prática, a utilização deste 
indicador. 

(4) Assume-se que a coleta ocorrerá no mínimo uma vez por semana.             
(5) A informação sobre existência de pavimento, meio fio e bocas de lobo é parte do conjunto de dados do Censo Demográfico de 2010, apenas para os setores censitários de códigos 1b,3 e 4, não 
havendo outra fonte mais atual. Os valores relativos ao ano de 2018 e ao ano das metas foram arbitrados 
(6) As informações relativas ao controle do escoamento superficial excedente no peridomicílio não são contempladas pelas fontes de dados nacionais. Considera-se que todos os domicílios situados em 
aglomerados, exceto aqueles localizados na macrorregião Norte e no semiárido brasileiro, em setores de códigos 2, 4, 5, 6 e 7, encontram-se em situação de déficit. 
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3.2 Programa Saneamento Brasil Rural  

Antes denominado de Programa Nacional de Saneamento Rural, o atual Programa 

Saneamento Brasil Rural, foi instituído pela Portaria nº 3.174, de 2 dezembro de 2019, 

surgiu da grande lacuna existente na oferta de serviços de saneamento nas áreas rurais 

do país, devido a fatores como dispersão geográfica, isolamento político e geográfico das 

sedes, difícil acesso, limitação financeira ou de pessoal, ausência de estratégias de 

incentivo à participação popular e empedramento, ausência ou insuficiência de políticas 

públicas de saneamento, dentre outros.  

Assim, diante da necessidade de se mudar o panorama de carência em saneamento que 

vem se estendendo há décadas, busca-se universalizar seu acesso em áreas rurais por 

meio da promoção e execução de ações que garantam a equidade, integralidade, 

intersetorialidade e sustentabilidade dos serviços, além da participação e controle social, 

são propostas medidas estruturantes com base nas demandas das populações e seus 

contextos. 

O programa foi publicado em dezembro de 2019, e sua implementação se orienta por meio 

de diretrizes e estratégias, discutidas e revisadas em seminários e oficinas de construção 

colaborativa entre sociedade civil e Estado, organizadas em três blocos temáticos: (i) 

Ações de coordenação e planejamento no setor e articulações intersetoriais e 

interinstitucionais, para a efetiva implementação do PSBR, (ii) investimentos públicos 

para o saneamento rural, (iii) monitoramento, avaliação e comunicação sistemática do 

PSBR. 

Esse rol de diretrizes e estratégias se pauta em três eixos estratégicos: (i) gestão dos 

serviços, (ii) educação e participação social, (iii) tecnologia, que estão interconectados 

com o mundo prático. Em conformidade com isso, o PSBR traz matrizes de soluções 

técnicas, levando em consideração as condicionantes particulares de cada território, e 

propõe metas de curto, médio e longo prazo para sua operacionalização, apresentando os 

investimentos necessários, estratégias para condução da gestão e arranjo institucional. 

Experiências em saneamento rural também são expostas e analisadas. 



 
 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

50 

Os indicadores para metas do PSBR seguiram a proposta do Plansab, com exceção do 

indicador AA, que considera também os domicílios atendidos por rede de água com 

canalização apenas no terreno ou propriedade, como mostra Figura 2. 

Figura 2 – Indicadores para metas do Programa de Saneamento Brasil Rural 

 
Fonte: Programa de Saneamento Brasil Rural, 2019. 

Já as metas do Programa de Saneamento Brasil Rural com a referência do ano base (2018) 

e dos prazos para metas (2023, 2028, 2038), apresentando os números de domicílios 

particulares permanentes, por região geográfica do país, são apresentados na Figura 3. 

Nesse sentido, a programação de execução dos programas, projetos e ações do PMSB de 

Souto Soares, vão corroborar com as metas do Programa. 
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Figura 3 – Metas do PSBR com número de domicílios particulares por região geográfica do Brasil 

 
Fonte: PSBR, 2019. 
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O PNSR surge da grande lacuna existente entre a oferta de serviços de saneamento nas 

áreas urbanas e nas áreas rurais do país devido a fatores comuns a essas últimas, como 

dispersão geográfica, isolamento de incentivo à participação popular e 

empoderamento, ausência ou insuficiência de políticas públicas de saneamento, dentre 

outros. político e geográfico das sedes, difícil acesso, limitação financeira ou de pessoal, 

ausência de estratégias 

Em sua versão preliminar, disponível para consulta pública até outubro 2018, sua 

implementação se orienta por meio de diretrizes e estratégias, discutidas e revisadas 

em seminários e oficinas de construção colaborativa entre sociedade civil e Estado, 

organizadas em três blocos temáticos: (i) Ações de coordenação e planejamento no 

setor e articulações intersetoriais e interinstitucionais, para a efetiva implementação 

do PNSR, (ii) investimentos públicos para o saneamento rural, (iii) monitoramento, 

avaliação e comunicação sistemática do PNSR (UFMG, 2017). 

Esse rol de diretrizes e estratégias se pauta em três eixos estratégicos: (i) gestão dos 

serviços, (ii) educação e participação social, (iii) tecnologia, que estão interconectados 

com o mundo prático. Em conformidade com isso, o PNSR traz matrizes de soluções 

técnicas, levando em consideração as condicionantes particulares de cada território, e 

propõe metas de curto, médio e longo prazo para sua operacionalização, apresentando 

os investimentos necessários, estratégias para condução da gestão e arranjo 

institucional. Experiências em saneamento rural também são expostas e analisadas 

(FUNASA, 2019). 

3.3 Programa Nacional Lixão Zero 

O Programa Nacional Lixão Zero, segundo o Ministério do Meio Ambiente, representa 

um passo importante na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS). 

Com o objetivo de subsidiar os estados e municípios na gestão dos resíduos sólidos 

urbanos, com a atenção principal voltada para a disposição final ambientalmente 

adequada, o Programa Nacional Lixão Zero está inserido no contexto da Agenda 

Nacional de Qualidade Ambiental Urbana, que já se encontra em sua segunda fase, 

buscando soluções para a melhoria da qualidade ambiental (MMA, 2021) 
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Com o intuito de atender a diretriz federal, o programa busca eliminar os lixões ainda 

existentes no país e dar apoio aos municípios para que utilizem soluções mais 

adequadas de destinação e disposição o final dos resíduos. 

Para avaliar a implementação dessa política pública, o Ministério do Meio Ambiente – 

por meio desse programa – apresenta um diagnóstico da situação atual no Brasil, uma 

situação desejada, assim como indicadores para o acompanhamento do atingimento de 

metas.  

O escopo do Programa Nacional Lixão Zero é constituído pelo fortalecimento ações nas 

seguintes áreas: gestão integrada, coleta seletiva, reciclagem logística reversa, 

recuperação energética, e disposição ambientalmente adequada dos rejeitos. 

O Programa Nacional Lixão Zero possui, ainda, um plano de ação com objetivos e metas 

para serem alcançados no curto, médio e longo prazo, como mostra Quadro 5. 
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Quadro 5 - Plano de Ação do Programa Nacional Lixão Zero 

OBJETIVOS AÇÕES O QUE FAZER PORQUE FAZER 
ATORES 

POTENCIAIS 
QUANDO 

FAZER 
ONDE / COMO 

FAZER 
QUANTO 

CUSTA 
INDICADORES 

R
e

a
li

za
r 

a
 d

e
st

in
a

çã
o

 f
in

a
l 

a
m

b
ie

n
ta

lm
e

n
te

 a
d

e
q

u
a

d
a

 d
e

 r
e

sí
d

u
o

s 
só

li
d

o
s 

u
rb

a
n

o
s 

Realizar 
disposição final 
ambientalmente 

adequada de 
projetos  

Apoiar municípios no 
encerramento de lixões 

e aterros controlados  

Para atender a PNRS e evitar os 
impactos ambientais causados 
pela disposição inadequada de 

resíduos 

Municípios, 
MMA 

Curto 
prazo 
2019 

Municípios/ Por 
meio de edital 
público para 

projetos 
municipais  

A ser 
definido 

em função 
do escopo 

Nº de lixões e 
aterros 

controlados 
encerrados 

Ampliar a 
realização de 

coleta seletiva 

Apoiar municípios na 
realização de coleta 

seletiva das frações seca 
e úmida, de forma a 

aumentar o índice de 
reciclagem 

Realizar destinação mais 
adequada dos resíduos sólidos 

urbanos  

Municípios, 
MMA 

Curto 
prazo 
2019 

Municípios/ Por 
meio de edital 
público para 

projetos 
municipais  

A ser 
definido 

em função 
do escopo 

Nº de 
municípios com 
coleta seletiva 

implantada 

Aumentar a 
reciclagem de 
resíduos secos  

Apoiar municípios na 
realização de reciclagem 

da fração seca de RSU 

Reduzir a quantidade de 
resíduos recicláveis enviados 
para unidades de disposição 

final, reinserindo-os na cadeia 
produtiva 

Municípios, 
MMA 

Curto 
prazo 
2019 

Municípios/ Por 
meio de edital 
público para 

projetos 
municipais  

A ser 
definido 

em função 
do escopo 

Quantidade (t) 
de materiais 

reciclados 

Aumentar a 
reciclagem de 

resíduos 
orgânicos  

Apoiar municípios na 
realização de 

compostagem e 
biodigestão anaeróbia 
de resíduos orgânicos 

Reduzir a fração orgânica, que 
atualmente representa cerca 

de 50% dos RSU, destinada às 
unidades de disposição final 

Municípios, 
MMA 

Curto 
prazo 
2019 

Municípios/ Por 
meio de edital 
público para 

projetos 
municipais  

A ser 
definido 

em função 
do escopo 
do projeto 

Quantidade (t) 
de materiais 

reciclados 

Realizar a 
recuperação de 

áreas 
contaminadas 

Apoiar a recuperação 
ambiental de áreas 

contaminadas 

Para cumprir com a PNRS e 
promover a recuperação 

ambiental de áreas 
contaminadas  

Municípios, 
MMA 

Médio 
prazo 
2020 

Municípios/ 
Articulação 

intersetorial e 
busca por recursos 

de cooperação 
internacional 

Sem custo 
para o 
MMA 

Nº de ações de 
recuperação 
ambiental de 

áreas 
contaminadas 

realizadas 
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OBJETIVOS AÇÕES O QUE FAZER PORQUE FAZER 
ATORES 

POTENCIAIS 
QUANDO 

FAZER 
ONDE / COMO 

FAZER 
QUANTO 

CUSTA 
INDICADORES 

Fortalecer a 
logística 
reversa 

Fortalecer a 
implementação 
do sistema de 

Logística Reversa, 
principalmente 
de embalagens 

em geral  

Implementar modelo 
que envolva os 

municípios e permita 
melhores resultados no 

âmbito da logística 
reversa de embalagens 

em geral  

Promover a responsabilidade 
compartilhada 

MMA/Estado
s/Municípios

/Setor 
Produtivo 

Curto 
prazo 
2019 

MMA, Estados, 
Municípios, Setor 

Produtivo / 
Implementar os 

instrumentos 
previstos na PNRS 

Sem custo 
para o 
MMA 

Modelo 
implantado 

S
o

ci
a

li
za

r 
a

 g
e

ra
çã

o
 d

e
 

e
n

e
rg

ia
 a

 p
a

rt
ir

 d
o

s 
re

sí
d

u
o

s 
só

li
d

o
s 

Identificar o 
potencial 

energético dos 
resíduos sólidos  

Elaborar o Atlas de 
Potencial Energético dos 

RSU  

Conhecer o potencial 
energético dos RSU 

MMA, MME, 
ANEEL, 

ABRELPE, 
ABIOGAS 

Longo 
prazo 
2021 

MMA/ Elaboração 
do Atlas com apoio 

da ABRELPE 

Sem custo 
para o 
MMA 

Atlas elaborado 

Estabelecer as 
medidas 

necessárias para 
potencializar sua 

recuperação e 
incorporação na 

matriz energética 

Adequar o ambiente 
regulatório para 

destravar/estimular 
projetos nessa vertente 

Reverter o atual cenário de 
desperdício do potencial 

energético dos RSU 

MMA, MME, 
ANEEL 

Médio 
prazo 
2020 

MMA/ Elaboração 
de normas e 

procedimentos  

Sem custo 
para o 
MMA 

Normas 
elaboradas 

F
o

rt
a

le
ce

r 
a

 g
e

st
ã

o
 

m
u

n
ic

ip
a

l 

Apoiar os 
municípios e 
consórcios 

intermunicipais 
na elaboração de 
planos de gestão 

integrada de 
resíduos sólidos 

urbanos 

Elaborar guia prático, 
com modelos, para 

elaboração de Plano de 
Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos 

Os Planos de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos 

apresentam a base de 
conhecimento e as diretrizes 
para a gestão adequada dos 

RSU 

MMA e 
Abrelpe 

Curto 
prazo 
2019 

MMA/ Elaboração 
do Manual 

deforma que seja 
aplicável a 

municípios de 
todos os portes 

Sem custo 
para o 
MMA 

Manual 
elaborado 
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OBJETIVOS AÇÕES O QUE FAZER PORQUE FAZER 
ATORES 

POTENCIAIS 
QUANDO 

FAZER 
ONDE / COMO 

FAZER 
QUANTO 

CUSTA 
INDICADORES 

F
o

rt
a

le
ce

r 
o

s 
co

n
só

rc
io

s 
p

ú
b

li
co

s 
in

te
rm

u
n

ic
ip

a
is

  

Apoiar os 
municípios na 
formação de 

consórcios para o 
aprimoramento 

da gestão dos 
resíduos sólidos 
(prestação dos 

serviços e 
manejo) 

Apoiar a implementação 
de consórcios 

intermunicipais 

Ganho de escala e 
compartilhamento de custos. 

Os custos de operação e 
manutenção de um aterro 

sanitário aumentam 
exponencialmente em 

municípios com população 
total abaixo de 100 mil 

habitantes, o que representa 
cerca de 95% dos municípios 

brasileiros 

MMA, MDR, 
CNM, 

Municípios, 
Rede 

Nacional de 
Consórcios 

Públicos em 
Resíduos, 
ANAMMA, 

ABEMA 

Médio 
prazo 
2020 

Municípios/ Por 
meio de 

articulação entre 
os atores 

potenciais e 
atualização das 
bases de dados 

existentes 

A ser 
definido 

em função 
do escopo 
do projeto 

Nº de 
consórcios 

estabelecidos 

S
is

te
m

a
ti

za
r 

in
fo

rm
a

çõ
e

s 
so

b
re

 a
 g

e
st

ã
o

 
d

o
s 

re
sí

d
u

o
s 

só
li

d
o

s 
(S

IN
IR

) Desenvolver o 
Sistema Nacional 
de Informações 
sobre Gestão de 
Resíduos Sólidos 

(SINIR) 

Desenvolver sistema 
que atenda de forma 

integral aos dispositivos 
legais e permita a 

obtenção de 
informações sobre 
gestão de RSU nos 

estados e municípios  

Apoiar a gestão de resíduos nas 
3 esferas de governo 

MMA e 
ABETRE 

Curto 
prazo 
2019 

MMA e ABETRE/ 
Acordo de 

cooperação técnica 
entre MMA e 

ABETRE 

Sem custo 
para o 
MMA 

% do sistema 
desenvolvido 

E
la

b
o

ra
r 

p
la

n
o

 
n

a
ci

o
n

a
l 

d
e

 
re

sí
d

u
o

s 
só

li
d

o
s Elaborar Plano 

Nacional de 
Resíduos Sólidos 

Elaborar Plano Nacional 
de Resíduos Sólidos - 

Planares 

Atender a PNRS e orientar 
ações em âmbito nacional 

MMA e 
Abrelpe 

Curto 
prazo 
2019 

MMA/ Acordo de 
cooperação técnica 

entre MMA e 
Abelpre 

Sem custo 
para o 
MMA 

Plano elaborado 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2019). 
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3.3 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS traçam um plano de ação global a 

fim de acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as 

pessoas possam desfrutar de paz e de prosperidade (ONU, 2022). São observados 

diversos objetivos e metas que se relacionam com o saneamento, e que foram 

considerados para proposição de programas, projetos e ações do PMSB e do PMGIRS 

de Macaúbas. 

Dentre os objetivos com maior interface com o saneamento, destacam-se o ODS 6 – 

Água Potável e Saneamento, com o objetivo de assegurar a disponibilidade e gestão 

sustentável da água e saneamento; ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, que 

busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis; e o ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis, que visa assegurar 

padrões de produção e de consumo sustentáveis. Tem-se ainda outros ODS que citam 

metas relacionadas com o saneamento básico. Dessa forma, são citadas a seguir 

algumas metas estabelecidas nesses ODS, com suas respectivas numerações: 

3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças 

tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e 

outras doenças transmissíveis; 

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 

necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, 

por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 

sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de 

paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da 

contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável; 

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para 

todos; 

6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para 

todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as 

necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade; 

6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo 

e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo 
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à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando 

substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente; 

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os 

setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para 

enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que 

sofrem com a escassez de água; 

6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, 

inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado; 

6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo 

montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos; 

6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países 

em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e 

saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da 

água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso; 

6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão 

da água e do saneamento; 

8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo 

e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da 

degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre 

Produção e Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a 

liderança; 

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço 

acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas; 

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas 

afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas 

diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, 

incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres 

e as pessoas em situação de vulnerabilidade; 
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11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive 

prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e 

outro; 

11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos 

humanos adotando e implementando políticas e planos integrados para a 

inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo 

com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o 

gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis; 

11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica 

e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais 

locais; 

12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e 

todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os 

marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação 

destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a 

saúde humana e o meio ambiente; 

12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 

prevenção, redução, reciclagem e reuso; 

12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a 

adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em 

seu ciclo de relatórios; 

12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas 

e prioridades nacionais; 

12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação 

relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de 

vida em harmonia com a natureza. 

3.4 Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento Sanitário 

O Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento Sanitário (PEMAPES) tem 

como objetivo oferecer um panorama geral da situação dos serviços de esgotamento 
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sanitário e de manejo das águas pluviais, e da percepção da sociedade relativa a esses 

serviços, nas sedes dos municípios e de determinados distritos baianos. O PEMPAES 

propõe intervenções, estruturantes e estruturais, necessárias para melhoria dos 

serviços prestados, em sintonia com as diretrizes nacionais e estaduais definidas para 

o Saneamento Básico (SEDUR, 2011). 

Esse instrumento técnico oferece suporte à Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

(SEDUR) sobre a situação atual dos serviços de esgotamento sanitário e manejo de 

águas pluviais nas sedes municipais e sedes de alguns distritos baianos, 

compreendendo 404 municípios que foram agrupados em 25 regiões de planejamento. 

O Município de Caetité faz parte da Região de Desenvolvimento Sustentável do Sertão 

Produtivo (RDS nº 13), junto a outros dezoito municípios.  

As ações propostas pelo PEMAPES são de natureza estrutural e não estrutural 

(estruturante). Ações estruturais são obras de engenharia para intervenção direta e 

indireta sobre as infraestruturas urbanas e ações de planejamento necessárias à 

implantação da infraestrutura física proposta, enquanto as ações não estruturais são 

de caráter institucional e legal, além da elaboração de planos de saneamento básico, 

entre outros. 

Para o município de Caetité as ações estruturais propostas pelo PEMAPES (2011) 

foram: 

ESTRUTURAIS 

• Projetos de macro e microdrenagem; 

• Projetos de macro e microdrenagem;  

• Recondicionamento da rede mista: representa o aproveitamento da rede 

existente e gradual recuperação das estruturas, interceptação de pontos de 

lançamento bruto e implantação de estação de tratamento e possível reversão 

do esgoto coletado do sistema misto informal para sistema separador existente; 

NÃO ESTRUTURAIS 

• consolidação da base normativa municipal para manejo de águas pluviais e 

drenagem urbana; 

• detalhamento dos planos municipais de saneamento básico; 
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• acompanhamento da implementação de planos de saneamento básico e 

articulação dos mesmos com outros planos setoriais afins; 

• fortalecimento ou reestruturação administrativa local para a gestão das águas 

urbanas; 

• estruturação de unidade municipal / regional para apoio técnico operacional 

aos serviços de saneamento 19.457.200; 

• criação da comissão e/ou aperfeiçoamento dos mecanismos de defesa civil; 

• ações de educação ambiental e mobilização social voltadas para saneamento 

• melhoria das rotinas de manutenção e conservação dos dispositivos de 

drenagem 

• novas práticas de manejo das áreas urbanas; 

• cadastramento dos dispositivos de infrestrutura de drenagem e esgotamento 

sanitário 

• sistema de informação municipal sobre saneamento básico. 

3.5 Estudo de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para o 

Estado da Bahia 

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), foi a responsável pela 

elaboração do Estudo de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 

o Estado da Bahia (ERGIRS), cuja intenção foi a de identificar e propor aspectos 

técnicos para nortear o planejamento e o desenvolvimento de estratégias para a 

execução de intervenções ambientalmente adequadas nos sistemas de limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos, incentivando a minimização da geração dos resíduos, a 

segregação a partir da origem e a inserção socioprodutiva de catadores de materiais 

recicláveis. 

No estudo é proposto para a Região de Desenvolvimento Sustentável Bacia do Velho 

Chico 03 arranjos compartilhados, sendo que Caetité faz parte do arranjo 01 em 

conjunto com os municípios de Matina e Riacho de Santana, tendo o município de 

Igaporá como o polo desse arranjo.  

Utilizando os parâmetros, critérios de utilização e as soluções propostas deste estudo, 

para o Arranjo Territorial Compartilhado propõe-se: 



 
 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

62 

• A construção de um Aterro Sanitário Convencional acompanhando de uma 

Unidade de Compostagem no município de Igaporã, sendo compartilhado com 

os municípios de Caetité, Matina e Riacho de Santana.  

•  02 Aterros de RCC inertes, um para o município de Caetité e outro para Riacho 

de Santana 

• Encerramentos de lixão para os municípios de: Riacho de Santana, Matina e 

Igaporã; 

• 02 Pev Central de RCC e Volumosos, um para o município de Caetité e outro 

para Riacho de Santana 

• 01 remediação de lixão e uma estação de transbordo para o município de 

Caetité. 

3.6 Plano Plurianual Municipal  

A proposição de ações para o saneamento básico no município de Caetité foi realizada 

tendo como referência o Plano Plurianual do Município para o período de 2022-2025 

(Lei n°. 892, de 30 de novembro de 2021). Nesse plano o município expõe seus 

programas e projetos para realizar melhorias nos 4 anos seguintes. As ações contidas 

no PPA (2022-2025), que direta ou indiretamente estão relacionadas ao saneamento, 

foram observadas para a proposição das ações do PMSB. Os valores consignados a cada 

programa no PPA – 2022-2025 são referenciais, não constituindo limites à 

programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais. 

As ações propostas para o saneamento básico estão estruturadas por função, 

programas, macroação, objetivos, unidade executora, metas físicas seguida dos valores 

correspondentes a cada ano. 

As ações vinculadas ao saneamento básico foram identificadas por meio da análise das 

ações propostas para cada programa de cada área temática, sendo as áreas temáticas, 

meio ambiente e infraestrutura que apresentaram ações direta ou indiretamente 

relacionadas à gestão e prestação dos serviços do saneamento para o município de 

Caetité. 

A Lei n°. 892, de 30 de novembro de 2021, dispõe sobre Plano Plurianual (PPA) de 

Governo do município de Caetité para o quadriênio 2022 a 2025. É estabelecido para 
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este período, programas e seus respectivos objetivos, acompanhado de indicadores e 

montantes de recursos destinados.  

O PPA é constituído a partir das diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) do município obedecendo a alocação dos recursos. Na LDO é 

definido as prioridades e metas para a administração pública, assim como o orçamento 

compreendendo todas as receitas, despesas e regime fiscal.  

O PPA de Caetité é composto por projetos alocados em 29 funções de governo, sendo 

que a função nº 17 é específica de Saneamento, 18º é específica Gestão Ambiental e 19º 

é específica de Agricultura. Esta categoria se subdivide em Subfunções. 

Quadro 6 – Previsão Orçamentária 

Função/Subfunções  2022 2023 2024 2025 TOTAL 

Função: Saneamento  

Saneamento Básico 
Rural 

R$ 304.189,20 R$ 319.398,66 R$ 335.368,59 R$ 352.137,02 R$ 1.311.093,47 

Saneamento Básico 
Urbano 

R$ 2.465.880,90 R$ 2.589.174,94 R$ 2.718.633,69 R$ 2.854.565,38 R$ 10.628.254,91 

Gestão Ambiental 

Preservação e 
Conservação 

Ambiental 
R$ 489.760,95 R$ 514.249,00 R$ 539.961,44 R$ 566.959,52 R$ 2.110.930,91 

Recuperação de 
Áreas Degradadas 

R$ 129.019,80 R$ 135.470,79 R$ 142.244,33 R$ 149.356,54 R$ 556.091,46 

Controle Ambiental  R$ 1.902.971,70 R$ 1.998.120,28 R$ 2.098.026,29 R$ 2.202.927,61 R$ 8.202.045,88 

Agricultura 

Administração Geral  R$ 1.438.653,40 R$ 1.510.586,07 R$ 1.586.155,37 R$ 1.665.421,14 R$ 6.200.815,98 

Recuperação de 
Áreas Degradadas 

R$ 90.553,70 R$ 95.081,38 R$ 99.835,45 R$ 104.827,22 R$ 390.297,75 

Abastecimento R$ 903.236,35 R$ 948.398,17 R$ 995.818,07 R$ 1.045.338,97 R$ 3.892.791,56 

Defesa Sanitária 
Animal  

R$ 548.906,70 R$ 576.352,03 R$ 605.169,64 R$ 635.428,12 R$ 2.365.856,49 

Extensão Rural  R$ 1.181.271,00 R$ 1.240.334,55 R$ 1.302.351,27 R$ 1.367.468,84 R$ 5.091.425,66 

Total  R$ 9.454.443,70 R$ 9.927.165,87 R$ 10.423.564,14 R$ 10.944.430,36 R$ 40.749.604,07 
Caetité, 2021. 

Na função nº 17 específica de Saneamento, com previsão orçamentária total de R$ 

11.939.348,38, a ser investido ao longo do horizonte de planejamento do PPA (2022 

a 2025).  

A apresenta os Programas e suas respectivas ações propostas pelo PPA (2022-2025) 

do município de Caetité que são transversais ao saneamento básico.    
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Quadro 7 – Programas e ações voltadas ao Saneamento Básico, Gestão Ambiental e outros temas transversais ao saneamento básico destacadas no PPA 
(2022 – 2025) do Município de Caetité 

PROGRAMA OBJETIVO 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
AÇÕES 

SAÚDE COLETIVA E 
PREVENÇÃO DE 
CONTROLE DE 
ZOONOSES E 
ENDEMIAS 

Prevenir a população de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle de zoonoses e endemias. 

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE 

GESTAO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PLANEJAMENTO, 
DESENVOLVIMENT

O E MOBILIDADE 
URBANA 

Promover condições que visem a melhoria da 
qualidade de vida da população, dotando o 
município de infraestrutura de 
trafegabilidade, mobilidade urbana e conjunto de 
ações, contemplando os serviços de utilidade 
pública em toda extensão rural e 
urbana. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

SERVICOS PUBLICOS 

PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 

AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

CANALIZAÇÃO DE RIOS E MACRODRENAGEM 

CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E 
PASSAGEM MOLHADA 

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS 
DOMICILIARES 

IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 

RECUPERAÇÃO DE 
ESTRADAS VICINAIS 

Propiciar o bom estado de conservação das estradas 
vicinais, garantindo a maior comodidade, 
trafegabilidade e mobilidade, com 
segurança e evitando problemas no deslocamento. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

SERVICOS PUBLICOS 

GESTÃO DAS AÇÕES DE MELHORIAS DAS 
ESTRADASVICINAIS 

FOMENTO A 
ECONOMIA LOCAL 

Incentivar o pequeno empreendedor, dando 
chances de crescimento a quem está na mesma 
comunidade, fortalecendo a economia 
do lugar e melhorando a visibilidade e a 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO 

INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS 
INDÚSTRIAS 
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PROGRAMA OBJETIVO 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
AÇÕES 

possibilidade de conseguir investimentos de 
empresas maiores. 

GESTÃO E 
MODERNIZAÇÃO DO 

SISTEMA 
MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE 

Implantar campanhas de educação ambiental, 
melhorar o sistema de coleta seletiva, revitalizar 
espaços públicos com base em 
conceitos ecologicamente corretos, visando 
conscientizar os diversos segmentos no sentido de 
consolidar práticas de conduta que 
promovam a cidadania e a preservação do meio 
ambiente. 

SECRETARIA MUN. 
MEIO AMBIENTE E 

LIMP. PUBLICA 

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
DA BIODIVERSIDADE 

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE 

GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO 
MEIO AMBIENTE 

GESTÃO DE AÇÕES DE PARCEIRAS - CONSÓRCIO 
PÚBLICO 

GESTÃO DE AÇÕES CONTINUADAS DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E 
PLANTAS NATIVAS 

GESTÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE 
ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO 

GESTÃO DE AÇÕES DE COLETA SELETIVA 

GESTÃO 
SUSTENTÁVEL DE 

RESÍDUOS SOLÍDOS 

Melhorar a Gestão de Resíduos Sólidos através de 
práticas tradicionais no que tange à promoção da 

sustentabilidade em 
cumprimento a Lei nº 12.305/10, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e 

estabelecer diretrizes para o manejo 
adequado de resíduos. 

SECRETARIA MUN. 
MEIO AMBIENTE E 

LIMP. PUBLICA 
GESTÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA 
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PROGRAMA OBJETIVO 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
AÇÕES 

FORTALECIMENTO 
DA 

INFRAESTRUTURA 
HIDRÍCA 

Melhorar a base de informação sobre recursos 
hídricos disponíveis no munícipio e melhorar a 

articulação entre os entes 
federativos, na operacionalização dos planos de 

gestão das águas e manutenção de um conjunto de 
ações integradas, 

contemplando o sistema de redes de esgoto, água e 
aterro sanitário, visando elevar a qualidade de vida 

de nossa população. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

RECURSOS HIDRICOS 

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE 
RECURSOS HÍDRICOS 

CONSTRUCÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

GESTÃO DAS AÇÕES PARA ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA 

IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 

CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, TANQUES, 
BARRAGENS E CISTERNAS 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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4 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES  

No relatório Programas, Projetos e Ações são apresentadas as estratégias de ações para a 

área do saneamento básico, de forma a alcançar os objetivos e metas que contemplam a 

adequação e melhoria dos serviços através de soluções adequadas social, ambiental e 

economicamente. Ao definir programas, projetos e ações de acordo com cada componente 

do saneamento básico, busca-se alcançar o cenário de referência, tendo as prioridades 

identificadas como determinantes para elaboração das soluções. 

Os programas visam à concretização dos objetivos, através da definição de um tema foco 

para o estabelecimento de projetos e ações, buscando garantir a operacionalização do 

PMSB, e consequentemente, da prestação do serviço de forma integrada. Os projetos 

representam um conjunto de atividades e operações a serem desenvolvidas, que levam 

em consideração os recursos disponíveis e o tempo limite para a execução. Assim, são 

planejadas as ações para sanar os problemas relacionados às demandas da sociedade no 

que tange os serviços públicos de saneamento básico do município de Caetité/BA. 

Diante das necessidades em se investir em ações estruturais e estruturantes, os 

Programas, Projetos e Ações trazem proposições para solucionar os problemas de 

saneamento básico de forma integrada, tendo como norteador as Diretrizes Nacionais 

para Saneamento Básico e seus princípios, com vistas à integralização e à universalização 

da prestação dos serviços. 
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4.1 Gestão dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Serão descritos a seguir os Programas, Projetos e Ações para a gestão dos serviços de 

saneamento, definidos com base no Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico e no 

Produto 4 – Prognóstico, Objetivos e Metas. 

A gestão configura-se como uma atividade bastante complexa, onde diferentes áreas 

devem ser organizadas de forma conjunta, portanto, as deficiências devem ser resolvidas 

de forma gradual, com objetividade e esforço conjunto. Nesse sentido, o desafio do poder 

público municipal em estruturar a sua gestão, passa por realizar uma revisão de seu 

funcionamento, dos seus instrumentos normativos, com sua adequação para atender às 

mudanças, adaptações e reformulações que a experiência prática e os estudos técnicos 

apontam. 

O Cenário de Referência para a Gestão dos Serviços de Saneamento definido no Produto 4 

– Prognóstico, Objetivos e Metas é apresentado no Quadro 8.  

Quadro 8 – Cenário de referência para a Gestão dos Serviços de Saneamento Básico no município 
de Caetité/BA 

CONDICIONANTES CRÍTICAS CENÁRIO DE REFERÊNCIA 
1. POLÍTICA 
MACROECONÔMICA 

Moderado crescimento, expansão modesta da taxa de investimento e 
ocorrência de pressão inflacionária 

2. GESTÃO E GERENCIAMENTO 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

O município se consolida com avanços na capacidade de gestão de 
suas políticas e ações, com implementação de diretrizes e 
fundamentos do Estatuto das Cidades, relativos ao desenvolvimento 
de políticas adequadas para as diferentes áreas do município. 

3. ESTABILIDADE E 
CONTINUIDADE DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

Políticas de estado mais contínuas e estáveis, se comparadas com a 
situação atual 

4. PAPEL DO ESTADO / 
MODELO DE 
DESENVOLVIMENTO 

O Município assume seu papel de provedor dos serviços públicos e 
condutor das políticas públicas essenciais, com participação do setor 
privado, incentivando a garantia de direitos sociais com a 
incorporação da variável ambiental em seu modelo de 
desenvolvimento, estimulando o consumo sustentável 

5. MARCO REGULATÓRIO 
Avanço na aplicação dos marcos regulatórios existentes e na 
cooperação e coordenação federativas, embora ainda com fragilidades 

6.RELAÇÃO 
INTERFEDERATIVA/ RIDE 

Moderada cooperação entre os entes 

7. INVESTIMENTOS NO SETOR 

Aumento no atual patamar de investimentos públicos federais em 
relação ao PIB e recursos do OGU (como emendas parlamentares e 
programas de governo), bem como dos investimenos privados, em 
conformidade com os critérios de planejamento, porém em 
quantidade insuficiente para se alcançar a universalização 

8. PARTICIPAÇÃO E CONTROLE 
SOCIAL 

Fortalecimento da participação social, com caráter deliberativo e 
influência decisiva na formulação e implementação das políticas 
públicas de desenvolvimento urbano e rural 
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CONDICIONANTES CRÍTICAS CENÁRIO DE REFERÊNCIA 

9. MATRIZ TECNOLÓGICA 

Desenvolvimento tecnológico, com adoção dos princípios da Lei nº 
11.445/2007 e da Lei nº 12.305/2010, no uso de tecnologias 
apropriadas, adequadas e ambientalmente sustentáveis, disseminado 
em todo o município 

10. DISPONIBILIDADE DE 
RECURSOS HÍDRICOS 

Adoção de estratégias de conservação de mananciais e mitigação da 
mudança do clima com ampliação das condições de acesso aos 
recursos hídricos 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

Assim, com o objetivo de dialogar com o cenário de referência adotado para a gestão dos 

serviços de saneamento básico propõe-se um arranjo institucional que viabilize a prática 

ativa do município na gestão. 

Para alcance dos objetivos, foram definidos três Programas, conforme apresentado na 

Figura 4. 

Figura 4 - Programas para Gestão dos Serviços de Saneamento de Caetité-BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

4.1.1 Programa: Fortalecimento da Gestão dos Serviços de Saneamento 

Para viabilizar a gestão dos serviços, observando todos os princípios e objetivos dos 

instrumentos legais da área, não bastam apenas ações estruturais onde são implantados 

sistemas e soluções físicas de saneamento básico. É necessário também investimento em 

ações estruturantes que garantem o sucesso de outras dimensões da realidade que dão 

suporte à operacionalização desses serviços. 

A capacidade técnica e de infraestrutura do gestor dos serviços é um dos pontos 

fundamentais para o sucesso de um serviço público, universal e sustentável, ambiental, 

social e economicamente. 

Gestão do Saneamento

Fortalecimento da Gestão 
dos Serviços de Saneamento

Estruturação 
da Gestão

Valorização 
da legislação

Responsabilidade, Participação e 
Controle Social

Aprimorar o 
controle 

social

Comunicação 
das ações do 

PMSB 

Educação Ambiental

Educação 
Ambiental 
nas escolas

Educação 
Ambiental 

para 
Promoção do 
Saneamento 

na zona 
urbana

Educação 
ambiental para 
Promoção do 

Saneamento na 
zona rural
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Portanto, esse programa visa promover a estruturação da gestão dos serviços de 

saneamento básico, envolvendo o planejamento, a prestação, à fiscalização, a regulação, 

além do controle social, que garanta eficácia, eficiência e efetividade da universalização 

do acesso aos serviços fazendo melhor uso do recurso público. Pretende, também, dotar 

o município de leis e instrumentos de planejamento que disciplinam as formas de 

ocupação do território. Além disso, se propõe a estimular a articulação entre os diversos 

setores da administração pública municipal na oferta dos serviços de saneamento básico 

e criar estratégias de adaptação para o novo marco legal da Bahia que institui as 

microrregiões do saneamento básico. 

4.1.1.1 Projeto: Estruturação da Gestão dos Serviços de Saneamento Básico  

Diante da relevância dos serviços públicos de saneamento básico para garantir qualidade 

de vida e cidadania é de grande importância que o Poder Público Local consiga realizar a 

sua gestão de maneira a garantir o atendimento das condições de qualidade e quantidade 

previstas em Lei. 

Nesse sentido, a fim de implementar as funções de gestão em saneamento básico, 

conforme preconiza a Política Pública da área, esse projeto propõe ações de estruturação 

no âmbito do Poder Público Municipal para torná-lo capaz de conduzir a gestão dos 

serviços de forma plena e organizada. 

Para viabilizar a estruturação da gestão dos serviços de saneamento básico no município 

de Caetité, será necessário realizar as seguintes ações: 

G.1. Instituir, na administração pública local, a Diretoria de Saneamento Básico, no 

âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública - SEMMA; 

G.2. Realizar contratação de equipe técnica para a Diretoria de Saneamento; 

G.3. Adquirir equipamentos, aparelhos e materiais mínimos para realização das 

atividades administrativas e de campo da Diretoria de Saneamento; 

G.4. Instituir órgão responsável pela regulação e fiscalização da prestação dos serviços 

de saneamento básico; 

G.5. Instituir grupo de trabalho para participação no órgão colegiado da Microrregião 

do saneamento básico da qual o município faz parte, no âmbito da Lei 

Complementar nº 048/2019; 
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G.6. Realizar estudo sobre política tarifária compatível com o caráter do serviço e a 

renda da população, com o objetivo de garantir a sustentabilidade econômico-

financeira na prestação dos serviços, incluindo taxas/tarifas da prestação dos 

serviços relacionados ao manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana; 

G.7. Instituir comitê intersetorial para avaliação quadrienal do PMSB juntamente com 

a equipe responsável da Diretoria de Saneamento Básico; 

G.8. Promover capacitação contínua da equipe técnica da Diretoria de Saneamento e 

outros profissionais do Poder Público Municipal envolvidos com a prestação dos 

serviços de saneamento básico; 

G.9. Promover a articulação com outros municípios para fortalecimento da gestão dos 

resíduos sólidos no âmbito de Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Alto 

Sertão – CDS Alto Sertão; 

G.10. Elaborar e instituir um programa municipal voltado à sistematização de dados 

sobre os serviços de saneamento básico, com vistas à alimentação do sistema de 

informações de saneamento básico existente e os que venham a ser criados e/ou 

atualizados; 

G.11. Monitorar e avaliar os indicadores do Sistema de Informação em Saneamento 

Básico conforme às metas estabelecidas no PMSB e PMGIRS; 

G.12. Firmar parcerias com associações para atuar na prestação de serviços por soluções 

alternativas de água e esgoto da zona rural, assegurando subsídio. 

Pretende-se com esse projeto estruturar a gestão, integrar os serviços de saneamento 

básico e promover a intersetorialidade das políticas públicas, a fim de alcançar a 

eficiência, eficácia e efetividade da prestação dos serviços de saneamento. 

4.1.1.2 Projeto: Valorização da Legislação Urbanística 

O município de Caetité apesar de possuir alguns instrumentos legais e de planejamento 

responsáveis por pensar as questões urbanas e de serviços públicos, não tem conseguido 

o alcance e a efetividade desejada e necessária. 

Assim, este projeto pretende fortalecer no Município a utilização dos instrumentos de 

planejamento com o objetivo de melhoria dos diferentes serviços, e consolidação da 

prática de planejamento na rotina da gestão municipal.  



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

72 

Para isso deve focar nas seguintes ações: 

G.13. Formular a instituir a Política Municipal de Saneamento Básico, com a definição 

dos procedimentos de atuação do ente de regulação e fiscalização instituído, dos 

parâmetros para garantia do atendimento essencial à saúde, fixação dos direitos e 

deveres dos usuários, estabelecimento de mecanismos de participação e controle 

social e forma de articulação dos dados municipais com o Sinisa (Sistema Nacional 

de Informações em Saneamento); 

G.14. Instituir o Fundo Municipal de Saneamento Básico, ao qual poderão ser destinadas, 

entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços com a finalidade de 

oferecer subsídio para os usuários em vulnerabilidade social e para investir na 

universalização dos serviços públicos de saneamento básico; 

G.15. Elaborar e instituir o Código Municipal de Limpeza Urbana, estabelecendo 

diretrizes, objetivos, metas, deveres, direitos e sanções acerca dessa temática 

G.16. Instituir a aplicação de taxas e tarifas da prestação dos serviços de saneamento 

básico com o objetivo de garantir a sustentabilidade econômico-financeira; 

G.17. Formular e instituir lei que conceda descontos no IPTU àqueles moradores que 

implantarem soluções sustentáveis em seus domicílios, conhecido como IPTU verde; 

G.18. Revisar os instrumentos legais que dialogam com os serviços de saneamento 

básico, tais como legislações que dispõem sobre o Plano de Desenvolvimento 

Municipal de Caetité, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de Posturas, Código de 

Obras, incluindo compatibilização com o PMSB e PMGIRS e inclusão das áreas de 

interesse para o saneamento básico no zoneamento; 

G.19. Revisar o PMSB e PMGIRS, em período não superior a 10 (dez) anos, conforme 

prazo estabelecido pela Lei n º 14.026/2020; 

G.20. Formular política municipal sobre mudanças climáticas. 

4.1.2 Programa: Responsabilidade, Participação e Controle Social 

O saneamento deve ser irrevogavelmente, produto da participação e do controle social. 

Decorre disso a razão de integrar “uma medida essencial à vida humana e à proteção 

ambiental” que, como “ação eminentemente coletiva, em face da repercussão da sua 

ausência, constitui-se como uma meta social” (BORJA; MORAES, 2005, p. 14). Para melhor 
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compreensão deste tópico, sublinha-se a definição de controle social dada pela Lei Federal 

nº 11.445/07: 

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

[...]IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que 

garantem à sociedade informações, representações técnicas e 

participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento 

e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico; 

[...] 

Em oportuno, tem-se também o conceito de participação social (MORAES, 2013, slide 4), 

sendo: 

[...] entendida como um processo (contínuo, permanente, conflituoso e de 

longo prazo) que visa estimular e contribuir com os indivíduos e grupos 

sociais, no sentido de desenvolverem senso de responsabilidade e de 

urgência com relação aos problemas socioambientais para assegurar a 

ação apropriada e a tomada de decisão para solucioná-los [...] 

Presentes como princípios fundamentais à Política Nacional de Saneamento e 

regulamentados anos depois, com o Conselho Nacional das Cidades (Decreto Federal nº 

5.790/06), estes dois mecanismos – participação e controle social – fortalecem o 

desenvolvimento urbano sustentável e a manutenção de um espaço cidadão. Logo, devem 

caber-lhes o envolvimento nos planos de saneamento básico de forma majoritária. Por 

este juízo que se faz necessário garantir tais instrumentos de expressão da democracia, 

de maneira a se obter maior transparência das informações e poder decisório quanto ao 

bem público. Trata-se, então, de oportunizar a sociabilidade política, onde o cidadão 

ocupa o centro do processo (ASSIS, KANTORSKI, TAVARES, 1995, p. 333).  

Para que este papel seja eficaz, eficiente e efetivo, todavia, a responsabilidade social deve 

ser contígua e Centrica. Em outras palavras, é preciso que a sociedade estreite seu 

compromisso com o saneamento, consolidando uma gestão estratégica e cidadã.  

A proposta deste programa é assegurar a participação da sociedade através da instituição 

de instância de Controle Social e promover a difusão de informações relacionadas às ações 

em saneamento básico que forem sendo realizadas.  
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4.1.2.1 Projeto: Aprimorar o Controle Social 

O Controle Social como estratégia ao acompanhamento das ações na gestão pública 

garante a participação social e utilização transparente dos recursos pela administração 

pública. O conselho forte e atuante possibilita a execução do planejamento na gestão 

pública e fiscalização dos gastos públicos, sendo fundamental a mobilização do cidadão 

no controle dos recursos para alcançar os objetivos no desenvolvimento social. 

No município de Caetité não existe instância de controle social para o saneamento básico, 

porém o Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente de Caetité 

(CODEMAC) criado em 10 de junho de 2008, por meio do Decreto Municipal nº 660/2008 

de forma transversal discute os impactos da falta de saneamento básico a qualidade de 

vida e a saúde pública. 

De acordo com o Decreto nº 660/2008, o CODEMAC tem como competências: 

i. I - formular as diretrizes para a política municipal do meio ambiente, 
inclusive para atividades prioritária de ação do município em relação à 
proteção e conservação do meio ambiente. 

ii.  II - propor normas legais, procedimentos e ações, visando à defesa, 
conservação , recuperação e melhoria da qualidade ambiental do município, 
observada a legislação federal, estadual e municipal pertinente;  

iii. III - exercer ação fiscalizadora de observância às normas contidas na Lei 
Orgânica Municipal e na legislação a que se refere o item anterior; 

iv.  IV - obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao 
desenvolvimento ambiental aos órgãos públicos, entidades públicas e 
privadas e a comunidade em geral; 

v. V - atuar no sentido de conscientização pública para o desenvolvimento 
ambiental promovendo a educação ambiental formal e informal, com ênfase 
nos problemas do Município; 

vi. VI - subsidiar o Ministério Público no exercício de suas competências para 
a proteção do meio ambiente prevista na Constituição Federal de 1988; 

vii. VII - solicitar ao órgão competente o suporte técnico complementar às ações 
executivas do município na área ambiental;  

viii. VIII - propor a celebração de convênios, contratos e acordos em entidades 
públicas e privadas de pesquisas e de atividades ligadas ao 
desenvolvimento ambiental; 

ix. IX - opinar, previamente, sobre os aspectos ambientais de políticas, planos 
e programas governamentais que possam interferir na qualidade ambiental 
do município;  

x. X - apresenta anualmente proposta orçamentária ao Executivo Municipal, 
inerente ao seu funcionamento; 

xi. XI - identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes, 
federal, estadual e municipal, sobre a existência de áreas degradadas ou 
ameaçadas de degradação;  

xii. XII - opinar sobre a realização de estudo alternativo sobre as possíveis 
conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados requisitados 
das entidades, enviando as informações necessárias ao exame da matéria, 
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visando a compatibilização de desenvolvimento econômico com o projeto 
ambiental. 

xiii.  XIII - acompanhar o controle permanente das atividades degradadoras e 
poluidoras de modo a compatibilizá-la com as normas e padrões ambientais 
vigentes, enunciando qualquer alteração que promove impacto ambiental;  

xiv. XIV - receber denúncias feitas pela população, diligenciando no sentido de 
sua apuração junto aos órgãos federais, estaduais e municipais 
responsáveis, e sugerindo ao Prefeito Municipal as providências cabíveis; 

xv.  XV - acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e 
cadastrar os recursos naturais existentes no Município, para o controle das 
ações capazes de afetar ou destruir o meio ambiente; 

xvi.  XVI - opinar nos estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo 
urbano e posturas municipais, visando à adequação das exigências de meio 
ambiente ao desenvolvimento do município;  

xvii. XVI - opinar quando solicitado sobre a emissão de alvarás de localização e 
funcionamento no âmbito municipal das atividades potencialmente e 
degradadoras;  

xviii. XVIII - decidir sobre a concessão de licenças ambientais de sua 
competência e a aplicação de penas; 

xix. XIX - orientar o Poder Executivo Municipal sobre o exercício do poder de 
polícia administrativa no que concerne à fiscalização e aos casos de infração 
à legislação ambiental; 

xx. XX - deliberar sobre a realização de Audiências Publicas, quando for o caso, 
visando a participação da comunidade nos processos de instalação de 
atividades potencialmente poluidoras; 

xxi. XXI - propor ao Executivo Municipal a instalação de unidades de 
conservação visando a participação de sítios de beleza exponencial, 
mananciais, patrimônio histórico, artístico,arqueológico, paleontológico, 
espeleológico, e áreas respectivas de ecossistemas destinados à realização 
de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia;  

xxii. XXII - responder a consulta sobre matéria de sua competência;  
xxiii. XXIII - decidir, juntamente com o órgão executivo de meio ambiente, sobre 

a aplicação dos recursos provenientes do Fundo Municipal de Preservação 
do Meio Ambiente ( FMPM );  

xxiv. XXIV - homologar termo de ajustamento de conduta, com o objetivo de 
transformar penalidades peculiares na obrigação de executar medidas de 
interesse para a proteção ambiental;  

xxv. XXV - acompanhar e apreciar os licenciamentos ambientais, nos casos em 
que haja necessidade de EPIA/RIMA, na forma da lei;  

xxvi. XXVI - realizar visitas e inspeções em quaisquer atividades, instalações e 
empreendimentos autorizados ou clandestinos, existente no Município, na 
forma da lei;  

xxvii. XVII - organizar e regulamentar, a cada dois anos, as pré-conferências e a 
Conferência Municipal de Meio Ambiente para a eleição dos Conselheiros 
Municipais do Meio Ambiente, representantes da sociedade civil;  

xxviii. XXVIII - formular e aprovar o seu regimento interno. 

 

Nesta perspectiva, o controle social será subsidiado pela Gestão de Caetité no fomento 

para que a sociedade possa interagir e interferir na administração e recursos públicos em 

prol da coletividade. 
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Portanto, o objetivo do projeto é promover a participação cidadã na gestão pública, coma 

formação da instância de controle social de Saneamento Básico, como determina a Lei nº 

11.445/2007. 

G.21. Promover debate sobre qual o modelo de controle social a ser adotado no 

município com as diferentes instâncias (atribuição ao Conselho Municipal de 

Defesa e Conservação do Meio Ambiente de Caetité   ou criação do Conselho 

Municipal de Saneamento Básico); 

G.22. Instituir instância colegiada de controle social dos serviços de saneamento 

básico;  

G.23. Promover capacitação contínua dos conselheiros que atuam no controle social do 

saneamento básico; 

G.24. Formar comissões locais por distrito, povoados ou regiões do território, elegendo 

um membro como representante do conselho, para que participe nas ações 

públicas; 

G.25. Promover espaços de reuniões entre lideranças comunitárias, agentes de saúde, 

representantes da prestadora de serviços e poder público, como canal de diálogo 

para compartilhamento de informes, problemas e demandas, como também 

discussão e estratégias da mobilização social; 

G.26. Promover eventos intersetoriais voltados para a discussão sobre a cidade e as 

políticas públicas, os direitos socais e as obrigações do poder público;  

G.27. Realizar Conferências de Saneamento Ambiental para explanar os resultados 

alcançados com a implementação das ações previstas no PMSB e PMGIRS; 

G.28. Estabelecer calendário de reuniões entre os conselhos municipais de políticas 

públicas para realizar reflexões intersetoriais sobre as questões de 

desenvolvimento urbano, ambiental e social do município. 

4.1.2.2 Projeto: Comunicação das Ações do PMSB 

Na estrutura do Plano Municipal de Saneamento Básico, as ações deverão ser divulgadas 

amplamente para toda a população local, sejam nos órgãos públicos e privados, e em todas 

as localidades do município. 
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O mecanismo de comunicação deverá integrar as entidades públicas, comunitárias e 

privadas, com publicitação do Plano Municipal de Saneamento Básico na rádio escolar, 

rádio comunitária e rádio de comunicação municipal com release e spot diários ou 

semanais sobre saneamento e sustentabilidade ambiental. Estas ações serão de 

responsabilidade do setor de comunicação da prefeitura. 

Assim, o projeto tem o objetivo de promover a difusão de informações referente ao 

saneamento básico de forma que, toda a população tenha conhecimento das ações que 

forem  

G.29. Divulgar informações (notícias, campanhas, serviços, atividades, cursos e 

oficinas): relacionadas às ações de saneamento básico e educação ambiental; 

G.30. Instituir o serviço de ouvidoria pública como mecanismo de reclamações e 

sugestões a serviço da população, por meio de canal 0800 e preenchimento de 

requerimento por meio do site da Prefeitura. As reclamações, críticas e sugestões 

relacionadas ao saneamento básico deverão ser encaminhadas, o mais célere 

possível, à Diretoria de Saneamento Básico; 

G.31. Instituir mídias sociais e eletrônicas com release sobre saneamento básico e 

educação ambiental. 

4.1.3 Programa: Educação Ambiental 

A Educação Ambiental aprovada pela Lei nº 9.795, em 27 de abril de 1999 e 

regulamentada pelo Decreto nº 4.281, em 25 de junho de 2002, permite o 

desenvolvimento de programas, projetos e ações para universalização de prática 

educativa formal e não formal em todos os segmentos da sociedade.  

O Programa Educação Ambiental em Saneamento, cumpre o papel de trazer para a prática 

da gestão dos serviços públicos de saneamento básico, o que institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental (PNEA), pela Lei referida. Em seu art. 1º, é dito que: 

“Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade 
de vida e sua sustentabilidade” (BRASIL, 1999). 
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Por sua vez, a Política Estadual de Educação Ambiental do Estado da Bahia, sancionada 

pela Lei Estadual nº 12.056, de 07 de janeiro de 2011, em consonância com a Política e o 

Programa Nacional de Educação Ambiental, traz, como propósitos da educação ambiental, 

“a sensibilização, reflexão e construção de valores, saberes, conhecimentos, atitudes e 

hábitos, visando uma relação sustentável da sociedade humana com o ambiente que 

integra”. 

No âmbito do PMSB e do PMGIRS de Caetité, a Educação Ambiental está inserida visando 

fortalecer a gestão, a prestação dos serviços e as atividades pedagógicas de saneamento 

básico, da infraestrutura, da utilização adequada dos recursos naturais, da conservação 

do meio ambiente, que proporcione melhor qualidade de vida a população, visto que a 

atual escassez de ações em Educação Ambiental no município de Caetité poderá 

comprometer todo processo de promoção do saneamento básico sustentável. 

A Educação Ambiental possibilitará uma conexão entre teoria e prática, conhecimento e 

comportamento, favorecendo a coparticipação da população com os profissionais para 

melhor convivência com o meio ambiente. Uma das propostas da Educação Ambiental 

consiste em aprender fazendo, a partir da ideia concretizada no engajamento prático do 

coletivo (FREIRE, 2011). 

Assim, o objetivo do programa é estimular a população a adotar práticas que 

contribuam para a promoção da qualidade ambiental, prestação eficiente dos serviços de 

saneamento e promoção da saúde. 

4.1.3.1 Projeto: Educação Ambiental nas Escolas 

A escola como espaço privilegiado do saber remete ao desenvolvimento social, com vistas, 

para a construção de uma sociedade sustentável, a partir da identidade e pertencimento 

local com influência mútua entre professores, alunos, famílias e comunidade.  

A escola é o lugar ideal para promover o processo participativo de aprendizagem no 

conhecimento em educação ambiental, de forma a fazer uma leitura crítica da realidade 

com base no método freireano, e contribuir com “a necessidade social de se mudar 

atitudes, habilidades e valores e não apenas comportamentos” referentes ao saneamento 

básico e sustentabilidade ambiental. 
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Este projeto encontra prerrogativa no Programa Agenda 2030, que consiste em 

instrumento do governo federal para construção de uma sociedade sustentável integrado 

ao Plano Plurianual do Governo Federal (PPA) no período de 2018/2021, como forma de 

democratização e desenvolvimento dos serviços públicos entre eles, a educação 

ambiental nos espaços educacionais. 

Portanto, este projeto tem como objetivo utilizar o espaço educacional para o 

desenvolvimento das práticas de Educação Ambiental tendo como parâmetro o Programa 

Nacional de Educação Ambiental e Política Nacional de Educação Ambiental. 

G.32. Aderir a projetos de Educação Ambiental no âmbito Federal e Estadual (Agenda 

2030 escolar, Sala-verde, Coletivos Educadores e COM-VIDA); 

G.33. Capacitar, qualificar e treinar (de modo contínuo) os docentes a realizar atividades 

pedagógicas para o processo de sensibilização dos alunos da necessidade em 

preservar os recursos naturais e a importância do saneamento básico; 

G.34. Promover a realização de eventos escolares fixando tarefas relacionadas ao 

saneamento básico, , como por exemplo: coleta de determinada quantidade de 

materiais recicláveis, distribuição de folhetos informativos sobre a implantação da 

coleta seletiva, distribuição de sacos plásticos para separação domiciliar de 

resíduos recicláveis, desfiles de roupas confeccionadas com materiais recicláveis, 

redução do consumo de água, entre outras; 

G.35. Apoiar as escolas na realização de feiras de ciências abordando o saneamento 

básico e o meio ambiente, como inter-relacionados; 

G.36. Estimular as escolas a promoverem atividades extracurriculares incluindo visitas 

às instituições públicas responsáveis pela implementação das políticas públicas, 

incluindo momentos de diálogos com seus representantes, visitas técnicas às 

infraestruturas de saneamento básico; 

G.37. Realizar concursos anuais com premiação que estimulem os estudantes a 

colocarem em prática ações relacionadas à cidadania, ao meio ambiente, ao 

saneamento básico. 

Outro programa de fomento a educação ambiental nas escolas refere-se ao Programa 

Despertar desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, entidade 
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de direito privado vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA e 

administrada por um Conselho Deliberativo tripartite. Pensando na questão da 

preservação ambiental, o SENAR encontra na educação o instrumento de fomento para 

socialização do coletivo escolar. 

O Despertar visa sensibilizar crianças e adolescentes para a responsabilidade 

socioambiental em defesa ao meio ambiente, respaldos nos PCNs (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) como estratégias para estimular a educação ambiental nas 

escolas. 

• Inserir nas escolas a atividade de plantio de mudas; 

• Incentivar a atividade pedagógica para o consumo consciente (meio ambiente, 

trabalho e consumo); 

• Proporcionar dias de campo (visita ecológica), 

• Desenvolver a educação com a horta escolar; 

• Promover oficina do Meio Ambiente, Ética e Cidadania. 

4.1.3.2 Projeto: Educação Ambiental para Promoção do Saneamento na zona 

urbana 

A Lei nº 11.445/2007 prevê que as ações de saneamento básico deverão atender ao 

princípio da integralidade, buscando propiciar à população o acesso aos serviços de 

saneamento e, assim, alcançar a eficácia dos resultados. 

Portanto, o referido projeto deve ser realizado de maneira continuada, articulada com as 

secretarias afins e prestadores de serviços, em parceria com a sociedade civil organizada 

e com a população em geral através de projetos de educação popular em saúde e 

saneamento básico, abordando também a responsabilidade social para com o meio 

ambiente, utilizando-se de metodologias interativas, nos bairros e localidades de cada 

distrito do município.  

Nesse sentido, objetiva-se compor um projeto que contenha ações em educação sanitária 

e ambiental capazes de contribuir positivamente em todos os componentes do 

saneamento, de modo que a população urbana tenha claramente a compreensão 

integrada desses serviços. As ações propostas são: 
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G.38. Realizar campanhas educativas com objetivo de estimular a redução do consumo 

de água, inibição à prática de fraudes no sistema de abastecimento, controle do 

desperdício e práticas de reuso, manutenção e higienização adequada de 

reservatórios domiciliares; 

G.39. Realizar campanhas educativas sobre a ocupação de áreas de risco, abordando 

legislações relacionadas; 

G.40. Realizar campanhas educativas sobre doenças que estão associadas à 

contaminação da água, à falta de coleta e tratamento de esgotos e de resíduos 

sólidos, assim como as derivadas da drenagem inadequada das águas das chuvas, 

discutindo formas de transmissão e prevenção; 

G.41. Realizar campanhas de sensibilização da população sobre a cobrança de tarifa dos 

serviços de saneamento básico, destacando sua legalidade e sua importância na 

garantia da qualidade e segurança do serviço; 

G.42. Realizar campanhas educativas e oficinas com o intuito de sensibilizar a população 

na redução dos resíduos gerados, reutilização e reaproveitamento de materiais das 

diversas formas e realização da compostagem caseira; 

G.43. Realizar campanhas educativas que estimulem a adesão à coleta seletiva, 

orientando sobre a correta separação entre seco e úmido, os dias e horários de 

coleta, uso e conservação das lixeiras públicas; 

G.44. Realizar campanhas educativas sobre a preservação de mananciais superficiais e 

subterrâneos, enfatizando os benefícios de matas ciliares, não poluição das águas 

e importância do consumo consciente; 

G.45. Realizar campanhas para sensibilizar os cidadãos sobre o problema das ligações 

indevidas entre os sistemas de drenagem e esgotamento, incluindo a informação 

sobre a obrigatoriedade de promover a ligação à rede pública; 

G.46. Investir em ações voltadas para a sensibilização da população quanto ao uso e 

conservação das lixeiras públicas; 

G.47. Realizar campanhas educativas com o objetivo de informar a população dos riscos 

do lançamento de resíduos sólidos nas vias e sua relação com o sistema de 

drenagem; estão associadas à contaminação da água, à falta de coleta e tratamento 

de esgotos e de resíduos sólidos, assim como as derivadas da drenagem 

inadequada das águas das chuvas, discutindo formas de transmissão e prevenção. 
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4.1.3.3 Projeto: Educação Ambiental para Promoção do Saneamento na zona 

rural 

Esse projeto segue as mesmas diretrizes do projeto anterior, objetivando promover ações 

em educação sanitária e ambiental capazes de contribuir positivamente no saneamento 

básico, porém voltadas para a população rural, que merece um olhar especial. As ações 

propostas são: 

G.48. Realizar campanhas educativas sobre doenças que estão associadas à 

contaminação da água, à falta de coleta e tratamento de esgotos e de resíduos 

sólidos, assim como as derivadas da drenagem inadequada das águas das chuvas, 

discutindo formas de transmissão e prevenção; 

G.49. Promover campanhas educativas quanto ao consumo eficiente da água, buscando 

reduzir o desperdício, práticas adequadas de manuseio e higienização de 

reservatórios domiciliares; 

G.50. Promover a capacitação dos membros das comunidades rurais para a coleta 

seletiva de resíduos sólidos, e posterior reutilização, reaproveitamento e 

compostagem dos resíduos orgânicos; 

G.51. Promover oficinas educativas com foco no fortalecimento da relação da 

comunidade com o meio ambiente, a fim de despertar o juízo de responsabilização 

e participação quanto à preservação do meio ambiente, inclusive mananciais 

superficiais e subterrâneos, enfatizando os benefícios de matas ciliares e não 

poluição das águas; 

G.52. Realizar oficinas educativas sobre a prática de reuso de água nos domicílios, 

visando diminuir a geração de esgotos; 

G.53. Realizar campanhas de sensibilização da população sobre a cobrança de tarifa dos 

serviços de saneamento básico, destacando sua legalidade e sua importância na 

garantia da qualidade e segurança do serviço. 

4.1.4 Resumo das Propostas para Gestão dos Serviços de Saneamento Básico  

A proposta para Gestão dos Serviços de Saneamento Básico do município de Caetité tem 

o objetivo de estruturar a administração pública, instituir instrumentos necessário para a 

ordenação do solo, estabelecer o controle social, bem como utilizar a pedagogia da 
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educação ambiental para a melhora da qualidade de vida da população. O Quadro 9 

apresenta as propostas para Gestão dos Serviços de Saneamento Básico. 
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Quadro 9 - Programas, Projetos e Ações da Gestão dos Serviços de saneamento 
P
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Objetivos N° Ações Natureza Metas Abrangência 
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Estruturar a 
gestão, 

envolvendo o 
planejamento, 
a prestação, a 

fiscalização e a 
regulação que 

garanta 
eficácia, 

eficiência e 
efetividade 

nos serviços 
de 

saneamento 
prestados 

 

G.1.   

Instituir, na administração pública local, a Diretoria de Saneamento Básico, 
no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública - 
SEMMA; 

Estruturante Contar com um 
ente 

responsável 
pelo 

planejamento 
do saneamento 
básico até 2024 

Todo o 
município 

G.2.  
Realizar contratação de equipe técnica para a Diretoria de Saneamento; Estruturante Contratar 

equipe técnica 
em 2024 

G.3.  
Adquirir equipamentos, aparelhos e materiais mínimos para realização das 
atividades administrativas e de campo da Diretoria de Saneamento; 

Estruturante Garantir as 
atividades da 

equipe 

G.4.  

Instituir órgão responsável pela regulação e fiscalização da prestação dos 
serviços de saneamento básico; 

Estruturante Iniciar a 
regulação dos 
serviços até 

2024 

G.5.  

Instituir grupo de trabalho para participação no órgão colegiado da 
Microrregião do saneamento básico da qual o município faz parte, no âmbito 
da Lei Complementar nº 048/2019; 

Estruturante Contar com 
grupo de 

trabalho até 
2024 

G.6.  

Realizar estudo sobre política tarifária compatível com o caráter do serviço e 
a renda da população, com o objetivo de garantir a sustentabilidade 
econômico-financeira na prestação dos serviços, incluindo taxas/tarifas da 
prestação dos serviços relacionados ao manejo de resíduos sólidos e 
drenagem urbana; 

Estruturante 

Realização do 
estudo no curto 

prazo 

G.7.  

Instituir comitê intersetorial para avaliação quadrienal do PMSB juntamente 
com a equipe responsável da Diretoria de Saneamento Básico; 

Estruturante Contar com um 
comitê de 

avaliação em 
2023 
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P
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Objetivos N° Ações Natureza Metas Abrangência 

G.8.  
Promover capacitação contínua da equipe técnica da Diretoria de 
Saneamento e outros profissionais do Poder Público Municipal envolvidos 
com a prestação dos serviços de saneamento básico; 

Estruturante Capacitar 
continuamente 

a equipe 

G.9.  
Promover a articulação com outros municípios para fortalecimento da gestão 
dos resíduos sólidos no âmbito de Consórcio de Desenvolvimento Sustentável 
do Alto Sertão – CDS Alto Sertão; 

Estruturante Contar com 
equipe 

qualificada para 
o planejamento 

das ações de 
saneamento G.10.  

Elaborar e instituir um programa municipal voltado à sistematização de 
dados sobre os serviços de saneamento básico, com vistas à alimentação do 
sistema de informações de saneamento básico existente e os que venham a 
ser criados e/ou atualizados; 

Estruturante 

G.11.  
Monitorar e avaliar os indicadores do Sistema de Informação em Saneamento 
Básico conforme às metas estabelecidas no PMSB e PMGIRS; 

Estruturante Dispor a gestão 
de dados para 

avaliação e 
monitoramento 

das ações dos 
serviços de 
saneamento 

G.12.  

Firmar parcerias com associações para atuar na prestação de serviços por 
soluções alternativas de água e esgoto da zona rural, assegurando subsídio. 

Estruturante 
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Dotar o 
município de 

leis e 
instrumentos 

de 
planejamento 

que 
disciplinam as 

formas de 
ocupação do 

território; 
 

G.13.  Formular a instituir a Política Municipal de Saneamento Básico, com a 
definição dos procedimentos de atuação do ente de regulação e fiscalização 
instituído, dos parâmetros para garantia do atendimento essencial à saúde, 
fixação dos direitos e deveres dos usuários, estabelecimento de mecanismos 
de participação e controle social e forma de articulação dos dados municipais 
com o Sinisa (Sistema Nacional de Informações em Saneamento); 

Estruturante Instituir 
legislação até 

2023; 
 

Todo o 
município G.14.  Instituir o Fundo Municipal de Saneamento Básico, ao qual poderão ser 

destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços com a 
finalidade de oferecer subsídio para os usuários em vulnerabilidade social e 
para investir na universalização dos serviços públicos de saneamento básico; 

Estruturante 

G.15.  Elaborar e instituir o Código Municipal de Limpeza Urbana, estabelecendo 
diretrizes, objetivos, metas, deveres, direitos e sanções acerca dessa temática 

Estruturante Instituir 
instrumento até 

2026 
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G.16.  Instituir a aplicação de taxas e tarifas da prestação dos serviços de 
saneamento básico com o objetivo de garantir a sustentabilidade econômico-
financeira; 

Estruturante Aplicação da 
cobrança a 

partir do médio 
prazo 

G.17.  Formular e instituir lei que conceda descontos no IPTU àqueles moradores 
que implantarem soluções sustentáveis em seus domicílios, conhecido como 
IPTU verde; 

Estruturante Instituir isenção 
(total ou 

parcial) do IPTU 
a partir de 2024 

G.18.  Revisar os instrumentos legais que dialogam com os serviços de saneamento 
básico, tais como legislações que dispõem sobre o Plano de Desenvolvimento 
Municipal de Caetité, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de Posturas, 
Código de Obras, incluindo compatibilização com o PMSB e PMGIRS e inclusão 
das áreas de interesse para o saneamento básico no zoneamento; 

Estruturante 

Revisar e 
compatibilizar 
as leis até 2025 

G.19.  Revisar o PMSB e PMGIRS, em período não superior a 10 (dez) anos, conforme 
prazo estabelecido pela Lei n º 14.026/2020; 

Estruturante Ao menos uma 
vez a cada 10 

anos, revisar o 
PMSB e o 
PMGIRS 

G.20.  Formular política municipal sobre mudanças climáticas. Estruturante Instituir 
legislação até 

2026 
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 Assegurar a 
participação 
da sociedade 

através da 
instituição de 
instância de 

Controle 
Social 

G.21.  Promover debate sobre qual o modelo de controle social a ser adotado no 
município com as diferentes instâncias (atribuição ao Conselho Municipal de 
Defesa e Conservação do Meio Ambiente de Caetité   ou criação do Conselho 
Municipal de Saneamento Básico); 

Estruturante Iniciar a 
participação 

efetiva da 
população no 

conselho 
municipal a 

partir de 2023 
 

Todo o 
município 

G.22.  Instituir instância colegiada de controle social dos serviços de saneamento 
básico;  

Estruturante 
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Objetivos N° Ações Natureza Metas Abrangência 

G.23.  Promover capacitação contínua dos conselheiros que atuam no controle 
social do saneamento básico; 

Estruturante Capacitar a 
equipe, ao 

menos, a cada 2 
anos 

G.24.  Formar comissões locais por distrito, povoados ou regiões do território, 
elegendo um membro como representante do conselho, para que participe 
nas ações públicas; 

Estruturante Formar, ao 
menos, 01 (um) 

grupo por 
localidade 

G.25.  Promover espaços de reuniões entre lideranças comunitárias, agentes de 
saúde, representantes da prestadora de serviços e poder público, como canal 
de diálogo para compartilhamento de informes, problemas e demandas, 
como também discussão e estratégias da mobilização social; 

Estruturante 
Promover 

espaços para 
reuniões anuais 

G.26.  Promover eventos intersetoriais voltados para a discussão sobre a cidade e 
as políticas públicas, os direitos socais e as obrigações do poder público;  

Estruturante Realizar 1 
evento a cada 2 
anos a partir de 

2025 
G.27.  Realizar Conferências de Saneamento Ambiental para explanar os resultados 

alcançados com a implementação das ações previstas no PMSB e PMGIRS; 
Estruturante Realizar 10 

Conferências a 
cada 2 anos a 

partir de 2024 
G.28.  Estabelecer calendário de reuniões entre os conselhos municipais de políticas 

públicas para realizar reflexões intersetoriais sobre as questões de 
desenvolvimento urbano, ambiental e social do município 

Estruturante Criar um 
planejamento 

anual de 
reuniões a 

partir de 2023 

C
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e 

P
M

G
IR

S
 Promover a 

difusão de 
informações 
relacionadas 
às ações em 
saneamento 

G.29.  Divulgar informações (notícias, campanhas, serviços, atividades, cursos e 
oficinas): relacionadas às ações de saneamento básico e educação ambiental; 

Estruturante Realizar a 
divulgação de 
notícias sobre 
saneamento 
básico com 
frequência 

Todo o 
município 
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Objetivos N° Ações Natureza Metas Abrangência 

básico que 
forem sendo 
realizadas. 

G.30.  Instituir o serviço de ouvidoria pública como mecanismo de reclamações e 
sugestões a serviço da população, por meio de canal 0800 e preenchimento 
de requerimento por meio do site da Prefeitura. As reclamações, críticas e 
sugestões relacionadas ao saneamento básico deverão ser encaminhadas, o 
mais célere possível, à Diretoria de Saneamento Básico; 

Estruturante Garantir um 
canal de 

comunicação a 
partir de 2024 
para resolução 
das demandas 

de maneira 
eficiente 

G.31.  Instituir mídias sociais e eletrônicas com release sobre saneamento básico e 
educação ambiental. 

Estruturante Realizar, ao 
menos, uma 

postagem 
semanal com 

conteúdo acerca 
do saneamento 

básico 
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Utilizar o 
espaço 

educacional 
para o 

desenvolvime
nto das 

práticas de 
Educação 
Ambiental  

G.32.  Aderir a projetos de Educação Ambiental no âmbito Federal e Estadual 
(Agenda 2030 escolar, Sala-verde, Coletivos Educadores e COM-VIDA); 

Estruturante Despertar na 
comunidade 

escolar, a partir 
do curto prazo, 

um maior 
compromisso 

ambiental com 
vistas à 

promoção das 
ações de 

saneamento 
básico 

 

 

G.33.  

Capacitar, qualificar e treinar (de modo contínuo) os docentes a realizar 
atividades pedagógicas para o processo de sensibilização dos alunos da 
necessidade em preservar os recursos naturais e a importância do 
saneamento básico; 

Estruturante  

G.34.  

Promover a realização de eventos escolares fixando tarefas relacionadas ao 
saneamento básico, , como por exemplo: coleta de determinada quantidade 
de materiais recicláveis, distribuição de folhetos informativos sobre a 
implantação da coleta seletiva, distribuição de sacos plásticos para separação 
domiciliar de resíduos recicláveis, desfiles de roupas confeccionadas com 
materiais recicláveis, redução do consumo de água, entre outras; 

Estruturante 

G.35.  
Apoiar as escolas na realização de feiras de ciências abordando o saneamento 
básico e o meio ambiente, como inter-relacionados; 

Estruturante 
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G.36.  

Estimular as escolas a promoverem atividades extracurriculares incluindo 
visitas às instituições públicas responsáveis pela implementação das políticas 
públicas, incluindo momentos de diálogos com seus representantes, visitas 
técnicas às infraestruturas de saneamento básico; 

Estruturante 

G.37.  
Realizar concursos anuais com premiação que estimulem os estudantes a 
colocarem em prática ações relacionadas à cidadania, ao meio ambiente, ao 
saneamento básico. 

Estruturante 
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Promover 
ações em 
educação 

sanitária e 
ambiental 
capazes de 
contribuir 

positivamente 
em todos os 

componentes 
do 

saneamento, 
de modo que a 

população 
tenha 

claramente a 
compreensão 

integrada 
desses 

serviços 

G.38.  Realizar campanhas educativas com objetivo de estimular a redução do 
consumo de água, inibição à prática de fraudes no sistema de abastecimento, 
controle do desperdício e práticas de reuso, manutenção e higienização 
adequada de reservatórios domiciliares; 

Estruturante Alcançar a 
eficácia dos 

resultados da 
prestação dos 

serviços de 
saneamento 
básico com a 

participação da 
população 

urbana 

 
Todo Zona 
Urbana do 
município 

G.39.  Realizar campanhas educativas sobre a ocupação de áreas de risco, 
abordando legislações relacionadas; 

Estruturante 

G.40.  Realizar campanhas educativas sobre doenças que estão associadas à 
contaminação da água, à falta de coleta e tratamento de esgotos e de resíduos 
sólidos, assim como as derivadas da drenagem inadequada das águas das 
chuvas, discutindo formas de transmissão e prevenção; 

Estruturante 

G.41.  Realizar campanhas de sensibilização da população sobre a cobrança de tarifa 
dos serviços de saneamento básico, destacando sua legalidade e sua 
importância na garantia da qualidade e segurança do serviço; 

Estruturante 

G.42.  Realizar campanhas educativas e oficinas com o intuito de sensibilizar a 
população na redução dos resíduos gerados, reutilização e reaproveitamento 
de materiais das diversas formas e realização da compostagem caseira; 

Estruturante 

G.43.  Realizar campanhas educativas que estimulem a adesão à coleta seletiva, 
orientando sobre a correta separação entre seco e úmido, os dias e horários 
de coleta, uso e conservação das lixeiras públicas; 

Estruturante 

G.44.  Realizar campanhas educativas sobre a preservação de mananciais 
superficiais e subterrâneos, enfatizando os benefícios de matas ciliares, não 
poluição das águas e importância do consumo consciente; 

Estruturante 
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G.45.  Realizar campanhas para sensibilizar os cidadãos sobre o problema das 
ligações indevidas entre os sistemas de drenagem e esgotamento, incluindo a 
informação sobre a obrigatoriedade de promover a ligação à rede pública; 

Estruturante 

G.46.  Investir em ações voltadas para a sensibilização da população quanto ao uso 
e conservação das lixeiras públicas; 

Estruturante 

G.47.  Realizar campanhas educativas com o objetivo de informar a população dos 
riscos do lançamento de resíduos sólidos nas vias e sua relação com o sistema 
de drenagem; estão associadas à contaminação da água, à falta de coleta e 
tratamento de esgotos e de resíduos sólidos, assim como as derivadas da 
drenagem inadequada das águas das chuvas, discutindo formas de 
transmissão e prevenção. 

Estruturante 
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Promover 
ações em 
educação 

sanitária e 
ambiental 
capazes de 
contribuir 

positivamente 
em todos os 

componentes 
do 

saneamento, 
de modo que a 

população 
tenha 

claramente a 
compreensão 

integrada 

G.48.  Realizar campanhas educativas sobre doenças que estão associadas à 
contaminação da água, à falta de coleta e tratamento de esgotos e de resíduos 
sólidos, assim como as derivadas da drenagem inadequada das águas das 
chuvas, discutindo formas de transmissão e prevenção; 

Estruturante Alcançar a 
eficácia dos 

resultados da 
prestação dos 

serviços de 
saneamento 
básico com a 

participação da 
população rural 

 
Todo Zona 

Rural do 
município 

G.49.  Promover campanhas educativas quanto ao consumo eficiente da água, 
buscando reduzir o desperdício, práticas adequadas de manuseio e 
higienização de reservatórios domiciliares; 

Estruturante 

G.50.  Promover a capacitação dos membros das comunidades rurais para a coleta 
seletiva de resíduos sólidos, e posterior reutilização, reaproveitamento e 
compostagem dos resíduos orgânicos; 

Estruturante 

G.51.  Promover oficinas educativas com foco no fortalecimento da relação da 
comunidade com o meio ambiente, a fim de despertar o juízo de 
responsabilização e participação quanto à preservação do meio ambiente, 
inclusive mananciais superficiais e subterrâneos, enfatizando os benefícios 
de matas ciliares e não poluição das águas; 

Estruturante 

G.52.  Realizar oficinas educativas sobre a prática de reuso de água nos domicílios, 
visando diminuir a geração de esgotos; 

Estruturante 
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desses 
serviços 

G.53.  Realizar campanhas de sensibilização da população sobre a cobrança de tarifa 
dos serviços de saneamento básico, destacando sua legalidade e sua 
importância na garantia da qualidade e segurança do serviço. 

Estruturante 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021
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4.2 Serviço de Abastecimento de Água 

No município de Caetité, a Embasa atende a zona urbana de 4 distritos (Sede municipal, 

Brejinho das Ametistas, Maniaçu e Pajeú do Vento), além das localidades denominadas 

Lagoa de Dentro, Lagoa de Fora, Chão Duro, Umbu, Venda, Papagaio, Mata e Ingazeira 

(Comunidades rurais do distrito de Maniaçu).  

No entanto, outras localidades rurais e a sede do distrito de Caldeiras são atendidas por 

Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA). Os domicílios dispersos na 

zona rural geralmente utilizam soluções individuais, que em sua maioria não dispõem de 

tratamento. 

As metas do Serviço de Abastecimento de Água de acordo com Cenário de Referência 

adotado no Produto 4 são apresentadas no Quadro 10. 

Quadro 10 - Objetivos e Metas dos Serviços de Abastecimento de Água conforme o Cenário de 
Referência – Caetité/BA 

Zona Indicador Objetivo 

Metas para a zona urbana 

Atual 
Curto 

Prazo (01 
a 04 anos) 

Médio 
Prazo (04 

a 08 
anos) 

Longo 
Prazo 08 

a 20 
anos) 

Zona 
Urbana 

 

Índice de 
atendimento 
urbano (%) 

Elevar o índice de 
cobertura do 

abastecimento de água 
até 90% na zona mural 

e manutenção da 
universalização na 

zona urbana 

100% 100% 100% 100% 

Consumo per 
capita de água 

urbana 
(L/hab.dia) 

Manutenção o 
consumo per capita de 

água conforme a 
recomendação da OMS 

100,20 
L/hab.dia 

100,20 
L/hab.dia 

100,20 
L/hab.dia 

100,20 
L/hab.dia 

Índice de 
perdas na 

distribuição 
(%) 

Manutenção do índice 
de perdas na zona 
urbana e reduzir o 
índice de perdas de 
água da zona rural 

conforme a meta de 
33% em 2033 

20,90% 20,90% 20,90% 20,90% 

Zona 
rural 

Índice de 
atendimento 
urbano (%) 

Elevar o índice de 
cobertura do 

abastecimento de água 
até 90% na zona mural 

e manutenção da 
universalização na 

zona urbana 

40,99% 54,56% 72,62% 90,00% 

Consumo per 
capita de água 

urbana 
(L/hab.dia) 

manutenção o 
consumo per capita de 

100,20 
L/hab.dia 

100,20 
L/hab.dia 

100,20 
L/hab.dia 

100,20 
L/hab.dia 
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Zona Indicador Objetivo 

Metas para a zona urbana 

Atual 
Curto 

Prazo (01 
a 04 anos) 

Médio 
Prazo (04 

a 08 
anos) 

Longo 
Prazo 08 

a 20 
anos) 

água conforme a 
recomendação da OMS 

Índice de 
perdas na 

distribuição 
(%) 

Manutenção do índice 
de perdas na zona 
urbana e reduzir o 
índice de perdas de 
água da zona rural 

conforme a meta de 
33% em 2033 

41,50% 38,74% 35,35% 33,00% 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

Os Programas, Projetos e Ações para o abastecimento de água potável foram definidos 

com base no Diagnóstico do Saneamento Básico e nas metas e objetivos estabelecidos. 

Foram adotados os princípios de equidade, universalidade, integralidade, 

intersetorialidade, sustentabilidade, participação e controle social, previstos na Lei de 

Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, incorporando a finalidade de promover: 

✓ Mitigação da poluição dos recursos hídricos; 

✓ Redução da incidência/erradicação de doenças comuns em meios não saneados, 

transmitidas pela água; 

✓ Melhoria da qualidade e dos serviços de abastecimento de água potável; 

✓ Redução da desigualdade do acesso à água potável, com provimento de soluções 

adequadas à realidade da zona rural; 

✓ Coibição do uso ilegal da água disponível; 

✓ Satisfação dos beneficiários do serviço; 

✓ Melhoria da gestão e do gerenciamento municipal, no que tange à proteção 

ambiental, à saúde coletiva e à equidade social. 

Assim sendo, foram definidos dois eixos (Figura 5), que contemplam cada um, propostas 

adequadas à realidade do município e aos aspectos social, ambiental e econômico, visando 

concretizar as aspirações do Plano de Saneamento Básico do município de Caetité/BA. 
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Figura 5: Programas para o abastecimento de água potável de Caetité-BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

 

4.2.1 Programa: Recuperação, Preservação e Proteção dos Mananciais 

O Programa de Recuperação, Preservação e Proteção dos Mananciais propõe uma 

mudança de postura em termos de postura do prestador em relação à gestão dos recursos 

hídricos, voltada para o gerenciamento da oferta, preventivo, integrado e corretivo. 

Este programa baseia-se, sumariamente, em aspectos promocionais, preventivos e 

corretivos, em consonância ao que dispõe o compêndio jurídico nacional, estadual e 

municipal, conforme Figura 6. 
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Figura 6 – Arcabouço Legal 

 
Fonte: Elaboração Saneando Projetos e Consultoria, 2021. 

Desse modo, o programa abarca medidas integrais que visam resguardar a qualidade e a 

quantidade dos recursos hídricos, cujo diálogo com a conservação da fauna e da flora, a 

reversibilidade da degradação ambiental local, bem como o engajamento dos setores 

público e privado, além da sociedade (usuária), faz-se imprescindível. Isso posto, 

elencam-se os seguintes objetivos específicos: 

i. Proteção dos mananciais de uso público, atuais e futuros, das RPGA do Rio Carnaíba 

de Dentro, RPGA do Rio de Contas e RPGA dos Rios Paramirim e Santo Onofre, em 

particular: as nascentes do Rio do Rio Santo Onofre localizadas no distrito de 

Caldeiras as quais são utilizadas para o abastecimento público;  as nascente do 

Riacho Santa Luzia e Riacho Passagem de Pedra, localizados ao entorno do povoado 

Santa Luzia os quais são utilizadas para o abastecimento público; a Barragem de 

Passagem das Pedras e Barragem Moita dos Porcos. Com vistas a garantir a 

universalização do acesso à água de qualidade para a população; 

ii. Redução dos custos com a potabilização da água bruta; 

• Constituição Federal de 1988
• Lei nº. 6.938/81: Política Nacional do Meio Ambiente
• Lei nº. 9.433/97: Política Nacional de Recursos Hídricos
• Lei nº. 9.605/98: Lei de Crimes Ambientais
• Lei nº. 9.795/99: Política Nacional de Educação Ambiental
• Lei nº. 10.257/01: Estatudo da Cidades
• Lei nº 11.445/07: Lei Federal do Saneamento Básico
•Lei n°12.651/12: Código Florestal 
• Decreto 7.217/10: Regulamenta a Lei nº 11.445/07

Esfera Federal

• Lei nº. 10.431/06: Política de Meio Ambiente e Proteção à Biodiversidade
• Lei nº. 11.612/09: Política Estadual de Recursos Hídricos
• Lei nº. 12.056/11: Política Estadual de Educação Ambiental 

Esfera Estadual

• Lei Orgânica do Município de Caetité 1990
• Lei Municipal nº 809/2016: Código de Meio Ambiente do Município de 
Caetité/BA

• Lei nº 632/2006: Plano de Desenvolvimento do Município de Caetité

Esferal Municipal
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iii. Conservação da fauna e flora endógenas, sobretudo em APP e entorno dos 

mananciais que compõem a bacia da região; 

iv. Estímulo do poder público municipal e da sociedade civil organizada para o 

desenvolvimento e a execução de ações de proteção aos mananciais, servindo de 

base para a comunidade local;  

v. Cumprimento dos ditames legais e normativos concernentes; 

vi. Conscientização de atores sociais e privados quanto à responsabilização na 

conservação e preservação dos mananciais; 

vii. Avaliação quali-quantitativa das águas dos mananciais; 

viii. Fomento à sustentabilidade socioambiental, por meio da promoção da participação 

e cooperação continuada dos atores sociais na proteção aos mananciais; 

ix. Adequação ambiental do uso e da ocupação do solo no entorno dos mananciais; 

x. Integração com demais programas de saneamento ambiental propostos.  

Dos princípios que fundamentam tais fins, citam-se a adequação à realidade de Caetité 

além do fomento à gestão sustentável dos recursos hídricos. Ademais, à luz do cenário de 

Caetité o Programa de Recuperação, Preservação e Proteção dos Mananciais objetivam 

contemplar projetos de curto, médio e longo prazo – este último com implantação gradual 

e efetiva. Com efeito, pela maior degradação na qual se encontra os mananciais que 

cortam a Sede municipal, deve-se habilitá-los como área de ação prioritária. 

Cumpre frisar que as componentes do saneamento estão inter-relacionadas – razão pela 

qual as ações de esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos 

fazem-se fundamentais para que os projetos apresentados no Programa: Recuperação, 

Preservação e Proteção dos Mananciais sejam exitosas. A título de citação, pinçam-se: 

i. Investimento em ações de monitoramento do efluente lançado nos mananciais e 

fiscalização para cumprimento das leis, normas e resoluções em voga, com destaque 

para a Resolução CONAMA 357/05 e 430/11; 

ii. Investimento em obras para universalização do sistema de esgotamento sanitário 

municipal; 

iii. Implantação de soluções individuais ou coletivas para os esgotos domésticos onde 

as soluções individualizadas (como fossas rudimentares) fazem-se presentes; 

iv. Investimento em serviços estratégicos de coleta de resíduos sólidos na zona rural; 
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v. Melhoria da gestão e do gerenciamento da área de disposição de RSU do município, 

com seu posterior monitoramento após desativação; 

vi. Implantação de medidas que contribuam para o controle da poluição difusa 

municipal, como intensificação da limpeza da cidade (redução do lixo nas ruas) e 

controle de sedimentos gerados em obras. 

Assim, para o Programa Recuperação, Preservação e Proteção dos Mananciais propôs-se 

um projeto: Rio Vivo, que inclui medidas que visam promover a conservação, a melhoria 

e o aumento dos níveis de qualidade ambiental nos ecossistemas ribeirinhos, por meio da 

recomposição, recuperação, restauração e preservação das matas ciliares; redução dos 

níveis de consumo de água e do desperdício, incentivada com ações de educação 

ambiental; maior eficiência do aproveitamento do recurso hídrico, entre outras. 

4.2.1.1 Projeto: Rio Vivo 

Os mananciais utilizados para abastecer a população atendida pelo SAA operado pela 

Embasa são em sua maioria do tipo superficial: Rio São Francisco e Barragem de Ceraíma, 

nos municípios de Malhada e Guanambi, respectivamente, que fazem parte do SIAA  do 

Algodão; e mananciais localizados no território do próprio município: Moita dos Porcos 

(Barragem), Santarém (Poço Amazonas) e Passagem das Pedras (Barragem). 

O SAA da sede de Caetité é preferencialmente atendido pelos mananciais locais,  no 

entanto, quando o nível destes mananciais está com fluxo inferior ao de captação nos 

meses mais secos , o abastecimento é reforçado pelo SIAA do Algodão que, em conjunto 

com todos estes mananciais, tem capacidade de atender todo o sistema.  

Os distritos de Brejinho das Ametistas e Caldeiras, e a maior parte da zona rural também 

são atendidos por mananciais locais, por meio de poços de captação de água subterrânea. 

Já, as sedes dos distritos Pajeú do Vento, e Maniaçu, e algumas localidades do distrito são 

atendidas pelo SIAA Algodão.  

Dentre os problemas observados nos mananciais do município, tem-se a presença de 

nutrientes em excesso, causando o crescimento de macrófitas, o assoreamento dos 

mananciais, e falta de fiscalização e preservação da mata ciliar, colocando em risco a 

qualidade e a quantidade de água disponível. 
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Destaca-se que os mananciais locais de Caetité não são capazes de suprir a demanda atual 

e futura de abastecimento de água para consumo humano para a sua população, tendo 

que captar água cada vez mais distante, podendo gerar conflitos de uso da água. 

Vale destacar que a Barragem Ceraíma, que alimenta o SIAA Algodão,  vem sofrendo 

graves problemas decorrentes da retirada de extensos trechos de matas ciliares, faixa de 

vegetação ao longo de suas margens que constituem a Área de Preservação Permanente 

(APP), provocando a coloração escura da água e ocorrência de vegetação aquática na 

superfície (macrófitas), indicativo de alteração da qualidade da água por nutrientes. Essas 

ações antrópicas, por sua vez, vêm levando ao assoreamento, redução das vazões e 

comprometimento da qualidade das águas.   

Portanto, considerando a necessidade de responsabilidade compartilhada entre os 

usuários das águas da barragem Ceraíma e rio São Francisco, é notória a necessidade de 

definir estratégias para preservação destes mananciais, responsabilizando também os 

municípios beneficiados por esse recurso natural. E do ponto de vista dos mananciais de 

menor porte, localizados no território municipal, que atualmente são utilizados como 

fonte de captação de água, também se mostra fundamental adotar medidas de 

revitalização e proteção. 

Um dos importantes fatores para degradação dos mananciais, sejam superficiais ou 

subterrâneos, é a disposição inadequada dos esgotos domésticos. Em Caetité, todo o 

esgoto coletado é despejado in natura nos corpos hídricos ou a céu aberto, causando a 

contaminação e poluição dos mananciais. Parte da população utiliza também fossas 

rudimentares como alternativa para tratamento de esgotos (38,86%), principalmente na 

zona rural (53,81%), no entanto, as fossas existentes nos municípios são normalmente 

construídas pelos próprios moradores, não considerando aspectos técnicos e 

operacionais, por isso não desempenham níveis de tratamento previstos em norma a 

técnica específica, podendo provocar a contaminação da água subterrânea. Em razão 

disso, tem-se o aumento dos custos para potabilização da água e até mesmo a redução da 

água disponível para consumo.  

Outro fator importante é a atividade de mineração, podendo causar diversos impactos 

ambientais como poluição dos recursos hídricos e do solo, além da perda de 

biodiversidade tanto em relação à fauna quanto à flora. Dessa forma, fazem-se necessários 
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o monitoramento e o controle frequentes dessas atividades a fim de mitigar tais impactos. 

São necessárias ações de fiscalização ambiental, exigindo o cumprimento das 

condicionantes ambientais, elaboração e cumprimento do Plano de Recuperação da Áreas 

Degradadas das mineradoras licenciadas, e coibindo a prática clandestina de lavra. 

Com o Projeto: Rio Vivo pretende-se recuperar a vegetação nativa ao longo de rios ao 

redor de nascentes e barragens, com o objetivo de reduzir o processo de erosão do solo, 

o assoreamento dos rios e reservatórios de água, e conservar a biodiversidade por meio 

da implantação de corredores naturais, reduzindo o impacto da fragmentação da 

vegetação nativa e promovendo sua manutenção em longo prazo.   

O projeto possui respaldo, também, em iniciativas de âmbito federal como, por exemplo, 

no Programa Produtor de Água, desenvolvido pela Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (ANA) – cujo foco é o estímulo à política de Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA), voltados à proteção hídrica no Brasil. O programa supracitado é 

direcionado aos produtores rurais, sendo sua adesão voluntária, promovendo benefícios 

acerca do uso do solo e da água que contemplam, não apenas os próprios produtores, mas 

também os demais usuários da bacia. 

Ressalta-se, que a universalização do abastecimento de água tem relação direta com a 

oferta hídrica, já que quanto mais próximo o manancial estiver e quanto melhor for a 

qualidade da água disponível no ambiente, os custos na prestação do serviço serão mais 

baixos, e consequentemente maior capacidade do prestador em investir em melhorias nas 

infraestruturas do sistema.  

Por tais razões, enseja-se, nesse projeto, evitar a escassez da água para abastecimento 

público, o comprometimento das atividades humanas (envolvendo aspectos sanitários, 

socioeconômicos e ambientais), a inviabilidade da captação da água nestes mananciais, a 

maior complexidade no tratamento (refletindo, muito possivelmente, em aumento de 

custo operacional), afora a perda da biodiversidade e conseguinte desequilíbrio ecológico. 

As ações propostas neste projeto são: 

A.1. Intensificar a fiscalização das atividades desenvolvidas no município que 

comprometam nascentes e corpos hídricos (tais como mineração, agropecuária) 

incluindo a parceria com os órgãos responsáveis pela fiscalização; 
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A.2. Elaborar projeto de recomposição/recuperação/conservação da mata ciliar das 160 

nascentes inseridas no município de Caetité, por meio do plantio de vegetação 

nativa; 

A.3. Executar projeto de recomposição/recuperação/conservação da mata ciliar das 160 

nascentes inseridas no município de Caetité, por meio do plantio de vegetação 

nativa; 

A.4. Elaborar cadastro georreferenciado elencando todas as nascentes existentes no 

município, incluindo diagnóstico de cada uma delas; 

A.5. Elaborar projeto de recomposição/recuperação/conservação da mata ciliar dos 

reservatórios constituídos pela barragem Moita dos Porcos e barragem Passagem 

das Pedras; 

A.6. Executar projeto de recomposição/recuperação/conservação da mata ciliar dos 

reservatórios constituídos pelas: barragens Moita dos Porcos e Passagem das 

Pedras;  

A.7. Promover incentivo técnico e financeiro de ações que visem a proteção hídrica e de 

iniciativas sustentáveis, a exemplo do Programa Produtor da Água, desenvolvido 

pela Agência Nacional de Águas – ANA;  

A.8. Promover cursos de capacitação para os agricultores sobre preservação e proteção 

dos mananciais e para estimular a utilização de fertilizantes naturais e o uso 

eficiente dos mesmos 

A.9. Promover parcerias com os prestadores dos serviços de saneamento básico para 

ações de preservação e proteção dos mananciais;  

A.10. Implantar programa de monitoramento da qualidade da água dos mananciais de 

abastecimento de acordo com as Resoluções Conama Nº 357 e 430; 

A.11. Exigir a elaboração e o cumprimento das condicionantes ambientais e Plano de 

Recuperação da Áreas Degradadas na atividade de mineração. 

4.2.2 Programa: Universalização do Acesso à Água Potável 

Como o primeiro dos trezes princípios fundamentais que compõem a Lei de Saneamento 

Básico do país, a universalização do acesso à água (ampliação progressiva do acesso de 

todos os domicílios ocupados ao saneamento básico, segundo o Art. 3º, inciso III do 

mesmo dispositivo legal) dialoga frontalmente com a garantia da dignidade da pessoa 
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humana. Assim, criar condições para que a sociedade possa ter seu direito garantido é, 

pois, desafio contínuo da gestão pública.  

Este Programa tem como diretriz o investimento em ações estruturais e estruturantes 

com objetivo de alcançar a universalização do acesso ao abastecimento de água potável. 

Assim, os Projetos e Ações propostos a seguir são relacionados à garantia da oferta de 

água na qualidade compatível com o tipo de uso e na quantidade e regularidades 

necessárias, adoção de tecnologias apropriadas (coletivas ou individuais) para atender os 

diversos usos, melhoria da infraestrutura existente do sistema de abastecimento de água 

(SAA) e do atendimento das condições mínimas de qualidade na prestação dos serviços 

de abastecimento de água no tocante a regularidade, a continuidade, o atendimentos aos 

usuários e as condições operacionais e de manutenção desses sistemas, visando maior 

eficiência no aproveitamento dos recursos hídricos através de ações mais efetivas de 

controle das perdas. 

4.2.2.1 Projeto: Ampliação da Cobertura de Abastecimento de Água. 

Como evidenciado no Diagnóstico (Produto 3), o município de Caetité possui rede geral 

de abastecimento de água, cuja prestação dos serviços é realizada pela EMBASA 

abrangendo 100% da sede municipal e dos distritos Brejinho das Ametistas, Pajeú do 

Vento e Maniaçu, além de alguns aglomerados da zona rural. 

Os mananciais utilizados para abastecer a população atendida pelo SAA operado pela 

Embasa são em sua maioria do tipo superficial: Rio São Francisco e Barragem de Ceraíma, 

nos municípios de Malhada e Guanambi, respectivamente; e mananciais localizados no 

território do próprio município: Moita dos Porcos (Barragem), Santarém (Poço 

Amazonas) e Passagem das Pedras (Barragem).  

Conforme a Embasa (2020), a demanda futura para atendimento do SIAA é a ampliação 

do abastecimento por meio do Rio São Francisco, visto que o manancial possui boa 

autonomia, com recargas significativas. A barragem de Ceraíma, por sua vez, apesar de 

apresentar, nos últimos anos, volume armazenado satisfatório, tem como outro uso 

relevante a irrigação, existindo assim a possibilidade de existência de conflitos pelo uso 

dos recursos hídricos. Os mananciais locais de abastecimento do SAA Caetité (Passagem 

das pedras, Moita do Porcos e o Poço Santarém) apresentam capacidade hídrica mais 



 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

102 

restrita. A exemplo a Embasa citou que a barragem Moita dos Porcos e o Poço Santarém 

operam com vazão plena durante seis a oito meses no ano, e tem sua vazão de captação 

reduzida no período de estiagem.  

A zona urbana do distrito de Caldeiras não é atendida pela EMBASA, porém possui um 

SSAA que atende a 100% da zona urbana. Recentemente, a Central de Associações de 

Caetité iniciou a operação do SSAA, contando com a implantação da etapa de desinfecção 

e fluoretação da água, que encontra-se em teste de dosagem, bem como a implantação de 

dois reservatórios elevados, com capacidade volumétrica 20 m³ cada. 

A zona rural, no entanto, vem passando dificuldades, sendo abastecidas por sistemas 

simplificados e soluções individuais de abastecimento de água, sem tratamento da água. 

Nas localidades rurais, a operação do sistema é realizada por um representante local, 

designado e contratado pelo Poder Público Municipal ou ainda pela própria comunidade 

beneficiada.  

De maneira geral, os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água das localidades do 

município de Caetité, possuem uma estrutura constituída por uma captação de água 

subterrânea com um poço tubular, uma casa de bomba, reservatórios apoiados ou 

elevados a depender da topografia local e rede de distribuição, alguns sistemas contam 

com tratamento e/ou dessalinizadores. Conforme informações do poder público 

municipal, os SSAA atendem aproximadamente 6.067 habitantes, o que representa 37 da 

população rural do município de Caetité projetada para o ano de 2022. Considerando 

ainda a população rural abastecida pela Embasa, obteve-se um índice total de 41% de 

atendimento na zona rural, seja pelos SSAA ou pela Embasa. 

Esse projeto tem como objetivo assegurar que o sistema de abastecimento de água por 

rede geral atenda o maior número possível de domicílios nas localidades onde é viável 

técnica e economicamente, de maneira que, quando necessário, utilize-se de alternativas 

tecnológicas adequadas para cada região da zona rural, considerando as peculiaridades 

regionais e a capacidade de pagamento dos usuários, buscando a universalização do 

serviço de abastecimento de água. 

A seguir, estão pontuadas as ações do Projeto Ampliação da Cobertura dos SAA: 

A.12. Ampliação da produção de água do SAA de Caetité 
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A.13. Ampliar gradualmente o sistema de distribuição de água da zona urbana dos 

distritos, acompanhando o ritmo de crescimento populacional; 

A.14. Elaborar estudos de ampliação da cobertura da rede de abastecimento de água com 

viabilidade técnica e econômica para serem atendidos pela EMBASA; 

A.15. Elaborar estudos de implantação de sistemas simplificados de abastecimento de 

água com viabilidade técnica e econômica para serem atendidos pela Central das 

Águas; 

A.16. Ampliar a cobertura por rede de abastecimento de água da zona rural, seja por meio 

da atuação da Central das Águas, da Embasa (em localidades com viabilidade técnica 

e econômica) ou outras formas de prestação avaliadas e definidas pelo município. 

4.2.2.2 Projeto: Soluções Alternativas para Zona Rural 

Pelo diagnóstico do abastecimento de água no município de Caetité, verificou-se que a 

dispersão da população em áreas rurais, como relatado pelos moradores do na zona rural 

dos distritos, é a causa substancial do déficit de acesso a prestação de serviço por rede 

geral.  

Para tanto, deve-se lançar mão de soluções técnica, social, econômica e ambientalmente 

viáveis, com aplicabilidade imediata ou em curto prazo, as quais possam ser incorporadas 

à realidade local. Agrega-se, pois, a participação dos moradores à aplicação de engenharia, 

com vistas a salvaguardar os “3 Es” (eficiência, eficácia e efetividade) e a promover 

“condições de salubridade ambiental às populações rurais e de pequenos núcleos urbanos 

isolados” (Art. 49, inciso IV, Lei Federal nº 11.445/07). Como consequência, espera-se a 

redução da desigualdade de acesso à água, uma vez que o meio rural, diferentemente da 

área urbana, já universalizada, mantém-se ainda distante da meta de universalização.  

As alternativas podem ser individuais ou coletivas (conforme definição do Art. 4º A inciso 

VII e VIII da Portaria da Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde), com captação em 

águas naturais de nascentes, represas ou depósitos subterrâneos. Entre as alternativas 

mais usuais consideram-se a coleta das águas pluviais (armazenamento em cisternas) e 

poços escavados (rasos ou freáticos), devendo-se priorizar as soluções que apresentem 

melhor qualidade e maior proximidade ao ponto de demanda.  
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Portanto, este projeto visa desenvolver soluções para o abastecimento das populações 

que residem em localidades rurais em aglomerados isolados e população dispersas, onde 

se torna inviável a instalação de longas adutoras. 

A seguir, estão detalhadas as ações do Projeto de Soluções Alternativas para Zona Rural: 

A.17. Ampliar sistemas alternativos coletivos e individuais de abastecimento de água 

utilizando poços de captação de água subterrânea para atendimento de localidades 

dispersas; 

A.18. Ampliar a construção de soluções alternativas de abastecimento de água como 

reservatórios de captação de água de chuva para atendimento de famílias dispersas; 

A.19. Elaborar e implantar ciclo de capacitação e sensibilização dos usuários à operação, 

manuseio e utilização de soluções alternativas, instruindo quanto ao consumo direto 

da água captada com disponibilização de suporte técnico e material informativo. 

4.2.3 Programa: Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Água 

Para atingir um gerenciamento sustentável da água1, em que pese o saneamento básico 

do município, é indispensável contemplar, ao menos, três pontos, que são:  

✓ A melhoria operacional; 

✓ A melhoria do monitoramento, da qualidade da água distribuída e da vigilância da 

qualidade; e 

✓ O controle de perdas. 

Esse programa busca atender os princípios fundamentais da Lei nº 11.445/07 

especificados nos incisos do art. 2º, principalmente em relação à integralidade, 

articulação, eficiência e sustentabilidade econômica, transparência das ações, segurança, 

qualidade e regularidade, redução e controle das perdas de água, além da integração com 

a infraestrutura eficiente da gestão dos recursos hídricos. 

 

1 Objetivo 6 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, apresentados em 2015 pela 

Organização das Nações Unidas e baseados nos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM (ONU, 

s.d.). 
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Assim, os Projetos e Ações propostos a seguir são relacionados à melhoria da 

infraestrutura existente dos sistemas de abastecimento de água (SAA) e do atendimento 

das condições mínimas de qualidade na prestação dos serviços de abastecimento de água 

no tocante a regularidade, a continuidade, o atendimentos aos usuários e as condições 

operacionais e de manutenção desses sistemas, visando maior eficiência no 

aproveitamento dos recursos hídricos através de ações mais efetivas de controle das 

perdas. 

4.2.3.1 Projeto: Melhoria da Infraestrutura dos Sistemas de Abastecimento de 

Água  

Como evidenciado no Prognóstico (Produto 4), o Cenário de Referência (cenário 2) 

estimou a demanda de água das zonas urbanas atendidas pela Embasa em 79,54 L/s no 

horizonte final do plano, sendo as demandas por distrito: 71,26 L/s na sede municipal, 

3,56 L/s em Brejinho das Ametistas, 2,65 L/s em Maniaçu, e 2,07 L/s em Pajeú do Vento. 

As estações de tratamento de água que atendem o município são ETA Julião, ETA Ceraíma 

e ETA Caetité com capacidades nominais de 450L/s, 350L/s e 65 L/s respectivamente, 

atendendo assim as demandas previstas. Vale ressaltar que a ETA Ceraíma e ETA Julião 

são estruturas do SIAA Algodão, abastecendo também os municípios de Guanambi, Iuiú, 

Palmas de Monte Alto, Matina, Candiba, Pindaí. Portanto, é necessário analisar o 

atendimento das demandas de todo o SIAA do Algodão para afirmar que o sistema atende 

satisfatoriamente todos os municípios atendidos por este SIAA. 

Considerando as estações elevatórias do SAA Embasa, foi informado pelo prestador que 

os maiores problemas são queda de energia elétrica e falhas na automação de estações 

elevatórias de água tratada, no sentido Guanambi/Caetité, bem como desgaste de rotores 

e conjunto motobomba, e desgaste do sistema anti golpe. 

A capacidade de reservação atual dos reservatórios de distribuição do SAA operado pela 

EMBASA é de 1.800 m³, sendo 1.540 para a sede municipal, 60m³ para o distrito Brejinho 

das Ametistas, 150 m³ para o distrito Maniaçu e 50 para o distrito Pajeú do Vento. 

Conforme apresentado no Prognóstico (Produto 4) o município apresenta uma 

capacidade necessária para atendimento satisfatório dos usuários deste sistema até final 

de plano de 2.291 m³, sendo 2.052 para a sede municipal, 102 m³ para o distrito Brejinho 
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das Ametistas, 76 m³ para o distrito Maniaçu e 60 para o distrito Pajeú do Vento. A Embasa 

ressaltou que a deficiência de reservação ocorre principalmente no horário de ponta de 

consumo de energia (maior consumo de água).  

Nesse sentido, a capacidade de reservação de distribuição da Sede de Caetité e dos 

distritos de Brejinho das Ametistas e Pajeú do Vento precisa ser ampliada. Já o distrito de 

Maniaçu foi o único que não apresentou déficit durante o horizonte de planejamento, 

porém é importante salientar que essa reservação possivelmente atende também as 

demandas dos aglomerados rurais próximos ao distrito de Maniaçu que são atendidas 

pela SAA operado pela EMBASA, dessa forma deve ser observado com mais detalhes, 

durante a fase de concepção de projeto, quantos domicílios esses reservatórios de 

Maniaçu atende na sede distrital e nos aglomerados rurais a sua volta. 

Quanto o distrito de Caldeira, esse tem o abastecimento de água em sua zona urbana 

garantindo pelo SSAA, que passou a ser operado pela Central das Águas em 2022. A água 

é captada em um poço instalado pela CERB. O maior problema relatado pelo operador é 

que o sistema de bombeamento possui algumas falhas de automatização, sendo 

necessário diversas vezes religar o sistema de captação, que possui um acesso dificultado, 

principalmente no período noturno. Atualmente, encontra-se em fase de implementação 

a desinfecção e fluoretação da água do SSAA Caldeiras. 

Conforme informado pelo poder público municipal, o consumo de água no sistema era de 

aproximadamente de 60 m³/dia, no entanto o SSAA não possuía macromedição e 

hidrometração. Atualmente, foram instalados macromedidores no sistema e hidrômetros 

nas residências. 

Quanto a capacidade de reservação do SSAA de Caldeira, essa foi ampliada para 40 m³, 

atendendo a demanda até final do plano conforme Item 8.2. Projeção das Demandas de 

Abastecimento de Água do Produto 4 – Prognóstico, Objetivos e Metas.  

Em se tratando da zona rural, o município possui 41% da população rural com acesso ao 

serviço de abastecimento de água por SSAA (37%) e/ou pelo SSA operado pela EMBASA 

(4%). A população atendida pelo SAA Embasa recebe água tratada, no entanto 

considerando os 24 SSAA existentes na zona rural, apenas o SSAA Passagem do Limoeira 

possui tratamento, por meio de 1 filtro redutor de ferro do tipo russo pressurizado (FRP), 
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mas não existe monitoramento da qualidade da água distribuída. Dessa forma, observa-

se a demanda de implantação de melhorias dos SSAA, incluindo o tratamento adequado à 

qualidade da água captada. Com relação ao sistema de reservação, a atual precisará ser 

ampliada a fim de atender plenamente o horizonte final de planejamento. 

Portanto, este projeto tem como objetivo garantir que a prestadora de serviços realize 

melhorias na infraestrutura do sistema de abastecimento de água que compreende as 

etapas de captação de água bruta, adução, tratamento, reservação e distribuição com o 

intuito de assegurar atendimento das condições mínimas de qualidade na prestação dos 

serviços públicos de abastecimento de água: a regularidade, a continuidade, o 

atendimento dos usuários e condições operacionais e de manutenção dos sistemas.  

Pelo exposto, o Projeto de Melhoria da Infraestrutura dos Sistemas de Abastecimento de 

Água apresenta as seguintes ações: 

A.20. Elaborar cadastro georreferenciado de todas as soluções de abastecimento de água 

existentes (individuais e coletivas), identificando vazão, população abastecida, 

prazo de funcionamento, ação de desativação, qualidade da água, entre outras 

medidas; 

A.21. Implementar plano de manutenção preventiva e corretiva nas instalações e 

equipamentos dos sistemas de captação e adução de água bruta para 

abastecimento público existentes no município, incluindo a substituição de trechos 

de adutoras que apresentam constantes rompimentos ou localizadas em terrenos 

privados; 

A.22. Realizar melhorias na automação da captação de água do SSAA Caldeiras; 

A.23. Avaliar melhorias as estruturas físicas da ETA Caetité e executar obras de reforma 

necessárias; 

A.24. Implementar plano de manutenção preventiva e corretiva nas instalações e 

equipamentos dos sistemas de tratamento de água (ETAs) já existentes e dos que 

serão implantados no município; 

A.25. Implantar etapa de tratamento da água nos sistemas simplificados operados pela 

gestão municipal que atendem os aglomerados rurais do município de Caetité;  

A.26. Executar melhorias nas estruturas físicas das estações elevatórias de água do SAA 

Embasa; 
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A.27. Elaborar e executar projeto de melhoria e ampliação da capacidade de reservação 

de água da sede municipal, dos distritos de Brejinhos das Ametista, Pajeú do Vento 

e Maniaçu atendidos pelo SAA operado pela EMBASA;  

A.28. Elaborar e executar projeto de melhoria e ampliação da capacidade de reservação 

de água na zona rural; 

A.29. Automatizar o sistema de adutor e distribuidor de água do SAA Embasa  

A.30. Implementar plano de manutenção preventiva e corretiva na operação dos 

reservatórios de distribuição; 

A.31. Investigar a existência e executar a retirada de redes de abastecimento de água sob 

imóveis, bem como substituição de redes subdimensionadas; 

A.32. Investigar a existência e executar a retirada de redes de abastecimento de água sob 

imóveis;  

A.33. Estimular a implantação de reservatórios domiciliares (caixas d'água) visando 

reduzir os transtornos causados durante as interrupções no fornecimento de água, 

e subsidiar a implantação para famílias em situação de extrema pobreza 

A.34. Intensificar a divulgação sobre paralisações no sistema. 

4.2.3.2 Projeto: Melhoria do Monitoramento da Qualidade da Água 

O monitoramento da qualidade da água consumida pela população, advinda de soluções 

de abastecimento coletivas ou individualizadas, bem como as inspeções nos sistemas de 

abastecimento e nas soluções alternativas é de responsabilidade da Vigilância Sanitária 

da Qualidade da Água, intermediada pelo Programa Vigiagua. Sabe-se ainda que as ações 

do referido programa, pactuado entre as esferas federal, estadual e municipal, são 

coordenadas pela Sesab, via Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde - Covam, da 

Diretoria de Vigilância Sanitária Ambiental - Divisa (SUVISA, s.d.). Como sumarizado na 

página virtual da Suvisa - BA (SUVISA, s.d.), 

A atuação do Vigiagua deve se dar sobre todas e quaisquer formas de 
abastecimento de água, coletivas ou individuais, na área urbana e rural, 
de gestão pública ou privada, incluindo instalações intra-domiciliares 
(SESAB, 2021). 

É também digno de nota que esse programa, estruturado a partir dos princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS), tem como foco minimizar as muitas enfermidades 

provocadas pelo consumo da água contaminada e garantir à população, o acesso à água 



 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

109 

em qualidade compatível com o padrão de potabilidade estabelecido no ordenamento 

atual – a Portaria nº 888 do Ministério da Saúde de 04 de maio 2021. Pelo que sintetiza o 

texto do Ministério da Saúde, transcrito na Figura 7, seus objetivos são: 

Figura 7: Objetivos do Vigiágua 

 
Fonte: BRASIL, 2005, p. 38. 

Notavelmente, sem as informações quanto à qualidade da água, as operações de 

tratamento podem ser insatisfatórias, com consequente fornecimento de água em 

condições inadequadas, apresentando risco à saúde do usuário. Ademais, deve-se estar 

claro que os responsáveis pelos sistemas de abastecimento de água para consumo 

humano são, pela Portaria Estadual nº 832/15, obrigados a lançar os dados de cadastro e 

controle de todos os SAA, sob sua responsabilidade, diretamente no Sistema de 

Informação da Qualidade da Água para Consumo Humano - Sisagua. Este sistema é, por 

sua vez, estruturado em 3 módulos de entrada, conforme Figura 8. 

• Reduzir a morbimortalidade por doenças e agravos de transmissão
hídrica, por meio de ações de vigilância sistemática da qualidade da água
consumida pela população;

• Buscar a melhoria das condições sanitárias das diversas formas de
abastecimento de água para consumo humano;

• Avaliar e gerenciar o risco à saúde que as condições sanitárias das
diversas formas de abastecimento de água;

• Monitorar sistematicamente a qualidade da água consumida pela
população, nos termos da legislação vigente;

• Informar à população a qualidade da água e riscos à saúde;

• Apoiar o desenvolvimento de ações de educação em saúde e
mobilização social.

Objetivos do Vigiagua
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Figura 8 - Estruturação do Sisagua 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2017, adaptado da Visa - SC s.d. 

Para consolidar as informações apresentadas, vale-se do fluxograma presente no 

Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Qualidade da Água 

para Consumo Humano (2005, p. 61), ilustrada na Figura 4. 

  

• Registro e inserção das informações referentes a todos os
sistemas de abastecimento de água (SAA, SAI, SAC) em
Banco de Dados.

Cadastro

• Inclusão dos dados fornecidos pelas prestadoras de
serviços quanto aos sistemas de abastecimento (SAA, SAI,
SAC) pelos quais são responsáveis.

Controle

• Incorporação dos diagnósticos resultadantes das análises
dos parâmetros de qualidade da água e das inspeções
sanitárias desenvolvidas pelo setor de saúde nas variadas
soluções de abastecimento.

Vigilância
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Figura 4 - Ações básicas para operacionalização da vigilância da qualidade da água para consumo 
humano 

 
       Fonte: BRASIL, 2005. 

Em se tratando do monitoramento da qualidade da água do SAA operado pela Embasa, 

observou-se o não atendimento da quantidade mínima de amostras exigidas. Além disso, 

apesar de a água atender aos padrões de potabilidade na saída do tratamento do SAA da 

sede municipal, na rede de distribuição foram encontradas amostras fora do padrão. Vale 

destacar que a população do município citou durante as oficinas de diagnóstico alteração 

da cor da água como um problema do abastecimento de água. Mesmo que essa alteração 

não necessariamente implique risco à saúde humana, existe um inconveniente gerado à 

população. 
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No que diz respeito à qualidade da água distribuída por meio de rede geral para atender 

a demanda da Sede municipal e dos demais distritos atendidos pela EMBASA será 

necessário que o prestador do serviço realize intervenções na tecnologia de tratamento 

adotada, para atender as possíveis variações da qualidade da água bruta, garantindo que 

a capacidade nominal de tratamento e seus sistemas de tratamento ofertem a água tratada 

atenda satisfatoriamente os padrões de potabilidade definidos pela Portaria do Ministério 

da Saúde nº 888/2021. 

Para a população não atendida pelo sistema de abastecimento por rede de distribuição da 

EMBASA, a situação é ainda mais crítica, devido ao déficit na qualidade da água 

proveniente de soluções individuais, resultante da não inclusão de algumas etapas de 

tratamento ou, quando esta é implantada, sua eficiência não é atingida devido 

precariedade das ações de manutenção e operação, chegando ao ponto de ser desativada. 

Em relação a água distribuída por veículos transportadores (carro-pipa), não é submetida, 

em geral, à vigilância necessária para garantir os padrões de potabilidade da água, 

podendo apresentar riscos para a saúde dos usuários. 

Pelo exposto, o Projeto de Melhoria do Monitoramento da Qualidade da Água apresenta 

as seguintes ações: 

A.35. Ampliar e melhorar rotina de controle e vigilância da qualidade da água, 

respeitando o número mínimo de amostras por ponto de amostragem, frequência 

de amostragem e padrões de potabilidades conforme preconizado pela Portaria de 

Potabilidade vigente; 

A.36. Implantar rotina de monitoramento regular da qualidade de soluções individuais; 

A.37. Intensificar a fiscalização da qualidade da água distribuída em situação de 

emergência através de veículos transportadores (carro-pipa), realizando análises 

de acordo com o Plano de Amostragem 

A.38. Publicar periodicamente os resultados das análises de potabilidade da água 

consumida 

A.39. Assegurar a distribuição de hipoclorito de sódio para aplicar na água de soluções 

individuais de abastecimento. 
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4.2.3.3 Projeto: Controle de Perdas  

É notável que o controle de perdas proporciona aumento da receita, melhoria na gestão e 

no atendimento do serviço, além de contribuir para o gerenciamento eficiente dos 

recursos hídricos. O desperdício de água, por sua vez, compromete a disponibilidade 

hídrica dos mananciais e eleva o consumo per capita, podendo resultar na ampliação 

precipitada ou desnecessária de um sistema de abastecimento de água. Todavia, é 

fundamental distinguir os conceitos de perdas, facilitando e compatibilizando, assim, a 

elaboração de ações para solucioná-las. Esta ponderação culmina no chamado Balanço 

Hídrico – padronização proposta pela Associação Internacional da Água (em inglês, The 

International Water Association - IWA) – já sendo adotado pelo Programa de 

Modernização do Setor Saneamento - PMSS, do Ministério das Cidades (BRASIL, 2015). 

Da sua estruturação, tem-se (Quadro 3): 

Quadro 3- Balanço Hídrico (IWA). 

BALANÇO HÍDRICO 
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 Consumo 
autorizado faturado 

Consumo faturado medido                             
(incluindo água exportada)  Água faturada  

Consumo faturado não medido 

Consumo 
autorizado não 

faturado 

Consumo não faturado medido  

Água não 
faturada  

Consumo não faturado não medido 

P
e

rd
a

s 
d

e
 á

g
u

a
 Perdas aparentes 

Consumo não autorizado  

Imprecisões na medição dos hidrômetros 

Erros sistemáticos na manipulação de dados 

Perdas reais 

Vazamentos nas adutoras e redes de 
distribuição  

Vazamentos e extravasamentos em 
reservatórios 

Vazamentos nos ramais 
Fonte: adaptado de IWA / AWWA Water Balance, 2012 (tradução livre). 

As características principais das perdas reais e aparentes, por sua vez, são compiladas no 

Quadro 4, a saber: 

 

Quadro 4 - Características principais das perdas reais e aparentes 

Itens 
Características Principais 

Perdas Reais Perdas Aparentes 

Tipo de ocorrência mais comum  • Vazamento  • Erro de Medição 
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Itens 
Características Principais 

Perdas Reais Perdas Aparentes 
Custos associados aos volumes de 
água perdidos 

• Custo de produção • Tarifa 

Efeitos no Meio Ambiente 
• Desperdício do Recurso Hídrico.  
• Necessidades de ampliações de 

mananciais. 
- 

Efeitos na Saúde • Risco de contaminação - 

Empresarial • Perda do produto • Perda de receita 

Usuário 
• Imagem negativa (ineficiência e 

desperdício) 
- 

Efeitos ao Usuário 
• Repasse para tarifa  
• Desincentivo ao uso racional  

• Repasse para tarifa 
• Incitamento a roubos e 

fraudes 
Fonte: adaptado da ABES, 2013, p. 9. 

O controle de perdas deve ser focalizado pelos prestadores do serviço de saneamento 

básico a fim de reduzir o desperdício de água no sistema. As perdas reais de água ocorrem 

normalmente por infiltração e por extravasamentos durante as etapas de adução, 

tratamento, reservação e sobretudo distribuição. 

O sistema de abastecimento da Sede municipal e dos distritos de Brejinho das Ametistas, 

Pajeú do Vento e Maniaçu apresenta baixo índice de perdas de água (físicas e não físicas) 

em torno de 20,90%, conforme apresentado no Produto 4 - Prognóstico. Já para o a zona 

urbana do distrito de Caldeiras, o índice de perdas ainda não foi disponibilizado pela 

Central das Águas, visto que a hidrometração nas ligações foi implantada recentemente. 

 A zona rural constitui maior preocupação em relação às perdas de água, visto que não 

existem dispositivo de micro e macromedição nos SSAA.  

Isto posto, este projeto pretende promover maior eficiência do aproveitamento dos 

recursos hídricos por meio de ações mais efetivas de controle das perdas. Tais ações serão 

possíveis por meio do controle operacional e de manutenção preventiva, com vista no 

gerenciamento integrado de modo a promover o uso racional da água, implementando 

ações que garantam um menor desperdício dos volumes demandados e a redução do 

número de fraudes no sistema (ligações clandestinas) por meio da fiscalização e 

campanhas de sensibilização que incentivem e viabilizem a legalização das ligações não-

autorizadas existentes e inibem o surgimento de novas. Assim, as perdas físicas e não 

físicas nos sistemas serão reduzidas, atendendo a um maior número de usuários com um 

menor volume de água retirado dos mananciais. 
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A seguir são apresentadas as ações do Projeto de controle de perdas direcionadas ao 

município: 

A.40. Ampliar a manter em pleno funcionamento os macromedidores no SAA Embasa; 

A.41. Adquirir e instalar macromedidores nos SSAA que abastecem a zona rural e o SSAA 

da Zona Urbana de Caldeiras 

A.42. Manter o índice de hidrometração em 100% na zona urbana, acompanhando as 

novas ligações de água e substituir hidrômetros obsoletos; 

A.43. Implantar hidrômetros nas ligações de água da zona rural 

A.44. Monitorar com regularidade o índice de perdas por zonas de abastecimento; 

A.45. Elaborar e implementar plano de inspeções da rede de abastecimento de água, de 

modo a promover o controle de vazamentos e de ligações clandestinas e inativas; 

A.46. Estimular e orientar a população a identificar possíveis vazamentos e entrar em 

contato com o prestador por meio de canais de comunicação disponibilizados, a 

fim de que possa ser realizada manutenção rápida; 

A.47. Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e peças instalados, 

adequados à faixa de consumo; 

A.48. Realizar a capacitação e treinamento de funcionários que operam os sistemas de 

abastecimento de água e realizam medições domiciliares no município 

A.49. Monitorar a pressão na rede de distribuição, e instalar dispositivos de controle de 

pressão; 

A.50. Promover campanha de negociação de dívidas com usuários inadimplentes, por 

meio de divulgação nas mídias locais. 

4.2.4 Programa: Emergência e Contingência para o Abastecimento de Água 

Na prestação de serviços de saneamento, é fundamental a preparação adequada para lidar 

com eventos extraordinários que tenham o potencial de paralisar a operação, e assim 

evitar danos à saúde pública, ao meio ambiente e à ordem econômico-social. 

A Lei Federal nº 11.445/2007, em seu artigo 19, IV, prevê que os planos de saneamento 

devem estabelecer ações emergenciais e contingenciais para os serviços. As ações de 

emergência e contingência são definidas em função de casos onde se faça necessário o 

racionamento e o aumento da demanda temporária, além de momentos onde se faça 
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necessário suspender o fornecimento ou serviço para solução de problemas de ordem 

operacional, ou mesmo imprevistos que “proporcionem riscos de contaminação, 

incômodos à população, entre outros. O Produto 4 – Prognóstico, Objetivos e Metas 

apresentou com maiores detalhes as causas, efeitos e ações de acordo com o tipo de 

evento. 

O sistema de abastecimento de água potável engloba as fases que vão desde a captação da 

água bruta, passando pelo tratamento, reservação, distribuição até o consumidor. 

Portanto, o programa tem como objetivo preparar a Gestão Municipal e os prestadores 

dos serviços para possíveis acidentes e imprevistos que normalmente ocorrem nesse 

sistema, englobando todas as características ambientais do entorno dos mananciais de 

água, ao longo dos sistemas de tratamento até a distribuição. 

4.2.4.1 Projeto: SOS Água 

No presente item serão propostas as ações de contingência e emergência, levando em 

conta o meio ambiente natural e urbano de forma a não abalar a sistemática de 

abastecimento, ou pelo menos minimizar os incômodos advindos pela suspensão ou 

racionamento do serviço. 

Ressalta-se que as ações a serem executadas irão depender do evento ocorrido e sua 

causa, sendo assim, são propostas as seguintes ações:  

A.51. Verificar o plano de ação (intervenção propostas) às características da 

ocorrência; 

Em casos de interrupção do abastecimento devido à realização de 

manutenção/melhoria/modificação preventiva no sistema: 

A.52. Emissão de comunicado prévio à população 

Em casos de chuvas intensas que causem entupimento de tubulações devido a 

deslizamentos e movimentação do solo, inundação dos equipamentos, e/ou risco de 

contaminação do manancial pelo deflúvio: 

A.53. Dialogar com órgãos de controle ambiental; 

A.54. Contratar obras emergenciais para reparos nas instalações avariadas; 

A.55. Adequar a ETA à água afluente; 
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Em casos contaminação acidental dos mananciais, alterando a qualidade da água 

tornando-a imprópria ao consumo humano: 

A.56. Emitir comunicado à população; 

A.57. Dialogar com órgãos de controle ambiental; 

A.58. Ampliar a fiscalização para determinar o agente causador; 

A.59. Intensificar o monitoramento da água bruta e tratada; 

A.60. Implementar rodízio de abastecimento, se necessário; 

A.61. Deslocar frota de caminhões pipa para fornecimento emergencial de água 

potável. 

Em casos de colapso no sistema devido ao consumo elevado de água: 

A.62. Executar rodízio/racionamento do abastecimento; 

A.63. Controlar a água reservada; 

Em casos de comprometimento da vazão dos mananciais em secas prolongadas: 

A.64. Executar rodízio/racionamento do abastecimento; 

A.65. Disponibilizar caminhões pipa para abastecimento emergencial; 

A.66. Controlar o volume de água nos reservatórios; 

Em casos de paralização da captação, adução e/ou tratamento da água devido à suspensão 

de energia elétrica: 

A.67. Comunicar à concessionária de energia elétrica (Coelba); 

A.68. Solicitar gerador de emergência à prestadora de serviços de fornecimento 

de energia elétrica; 

Em casos de vandalismo nas instalações: 

A.69. Acionar a polícia; 

A.70. Executar obras de reparo das instalações atingidas; 

A.71. Implementar rodízio de abastecimento, se necessário. 

4.2.5 Resumo das Propostas para os Serviços de Abastecimento de Água  

A proposta para os Serviços de Abastecimento de Água do município de Caetité tem o 

objetivo de recuperar, preservar e proteger os mananciais e universalizar o acesso à água 
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potável, através da ampliação da cobertura da rede de abastecimento, melhoria na 

infraestrutura dos sistemas existentes com a efetivação do monitoramento da qualidade 

de água, controle de perdas e adoção de solução alternativas de abastecimento. O Quadro 

11 apresenta a proposta para a prestação do serviço de abastecimento de água. 
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Quadro 11 – Programas, projetos e ações para o Abastecimento de Água 

P
ro

g
ra

m
a

 

P
ro

je
to

 

Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

R
ec

u
p

er
aç

ão
, P

re
se

rv
aç

ão
 e

 P
ro

te
çã

o
 d

o
s 

M
an

an
ci

ai
s 

R
io

 V
iv

o
 

Garantir a oferta 
hídrica através 
de medidas de 
recomposição, 
recuperação, 
restauração e 

preservação de 
mananciais; 

A.1.  

Intensificar a fiscalização das atividades desenvolvidas no município que 
comprometam nascentes e corpos hídricos (tais como mineração, 
agropecuária) incluindo a parceria com os órgãos responsáveis pela 
fiscalização; 

Estruturante 

Recuperar a 
vegetação 
nativa ao 

longo de rios, 
ao redor de 
barragens e 
nascentes, 

promovendo a 
manutenção 
da vegetação 

nativa 

 

Todo o 
município 

A.2.  
Elaborar projeto de recomposição/recuperação/conservação da mata ciliar 
das 160 nascentes inseridas no município de Caetité, por meio do plantio de 
vegetação nativa; 

Estruturante 

A.3.  
Executar projeto de recomposição/recuperação/conservação da mata ciliar 
das 160 nascentes inseridas no município de Caetité, por meio do plantio de 
vegetação nativa; 

Estrutural 

A.4.  
Elaborar cadastro georreferenciado elencando todas as nascentes existentes 
no município, incluindo diagnóstico de cada uma delas; 

Estruturante 

A.5.  
Elaborar projeto de recomposição/recuperação/conservação da mata ciliar 
dos reservatórios constituídos pela barragem Moita dos Porcos e barragem 
Passagem das Pedras; 

Estruturante 

Entorno das 
barragens 

A.6.  
Executar projeto de recomposição/recuperação/conservação da mata ciliar 
dos reservatórios constituídos pelas: barragens Moita dos Porcos e Passagem 
das Pedras;  

Estrutural 

A.7.  
Promover incentivo técnico e financeiro de ações que visem a proteção hídrica 
e de iniciativas sustentáveis, a exemplo do Programa Produtor da Água, 
desenvolvido pela Agência Nacional de Águas – ANA;  

Estruturante 

A.8.  
Promover cursos de capacitação para os agricultores sobre preservação e 
proteção dos mananciais e para estimular a utilização de fertilizantes naturais 
e o uso eficiente dos mesmos 

Estruturante 
Todo o 

município 
A.9.  

Promover parcerias com os prestadores dos serviços de saneamento básico 
para ações de preservação e proteção dos mananciais;  

Estruturante 
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P
ro

g
ra

m
a

 

P
ro

je
to

 

Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

A.10.  
Implantar programa de monitoramento da qualidade da água dos mananciais 
de abastecimento de acordo com as Resoluções Conama Nº 357 e 430; 
 

Estruturante 

A.11.  
Exigir a elaboração e o cumprimento das condicionantes ambientais e Plano de 
Recuperação da Áreas Degradadas na atividade de mineração. 

Estruturante 

U
n

iv
er

sa
li

za
çã

o
 d

o
 A

ce
ss

o
 à

 Á
gu

a 
P

o
tá

v
el

 

A
m

p
li

aç
ão

 d
a 

C
o

b
er

tu
ra

 d
o

s 
SA

A
 

o
p

er
ad

o
 p

el
a 

E
M

B
A

SA
  

Assegurar que o 
sistema de 

abastecimento de 
água por rede 
geral atenda o 
maior número 

possível de 
domicílios nas 

localidades onde 
é viável técnica e 
economicamente  

A.12.  
Ampliação da produção de água do SAA de Caetité 

Estrutural 

Atender 100% 
da população 
urbana e 90% 
da população 

rural com rede 
geral de água, 

Todo o 
município 

A.13.  
Ampliar gradualmente o sistema de distribuição de água da zona urbana dos 
distritos, acompanhando o ritmo de crescimento populacional; 

Estrutural Zona urbana 

A.14.  
Elaborar estudos de ampliação da cobertura da rede de abastecimento de água 
com viabilidade técnica e econômica para serem atendidos pela EMBASA; 

Estruturante 
Todo o 

município 

A.15.  
Elaborar estudos de implantação de sistemas simplificados de abastecimento 
de água com viabilidade técnica e econômica para serem atendidos pela Central 
das Águas; 

Estruturante 

Zona rural 

A.16.  

Ampliar a cobertura por rede de abastecimento de água da zona rural, seja por 
meio da atuação da Central das Águas, da Embasa (em localidades com 
viabilidade técnica e econômica) ou outras formas de prestação avaliadas e 
definidas pelo município. 

Estrutural 

Im
p

la
n

ta
çã

o
 d

e 
So

lu
çõ

es
 A

lt
er

n
at

iv
as

 Assegurar que o 
sistema de 

abastecimento de 
água por rede geral 

atenda o maior 
número possível 
de domicílios nas 

localidades onde é 
viável técnica e 

economicamente 

A.17.  
Ampliar sistemas alternativos coletivos e individuais de abastecimento de água 
utilizando poços de captação de água subterrânea para atendimento de localidades 
dispersas; 

Estrutural 
Atender 10% 
da população 
rural soluções 
adequadas de 
abastecimento 

 

Zona rural 

A.18.  
Ampliar a construção de soluções alternativas de abastecimento de água como 
reservatórios de captação de água de chuva para atendimento de famílias dispersas; 

Estrutural 

Zona rural 

A.19.  
Elaborar e implantar ciclo de capacitação e sensibilização dos usuários à operação, 
manuseio e utilização de soluções alternativas, instruindo quanto ao consumo direto da 
água captada com disponibilização de suporte técnico e material informativo 

Estruturante 
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P
ro

g
ra

m
a

 

P
ro

je
to

 

Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

M
el

h
o

ri
a 

d
a 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
 d

o
s 

SA
A

  

Assegurar 
atendimento das 

condições 
mínimas de 

qualidade na 
prestação dos 

serviços públicos 
de abastecimento 

de água: a 
regularidade, a 
continuidade, o 

atendimento dos 
usuários e 
condições 

operacionais e de 
manutenção dos 

sistemas 

A.20.  

Elaborar cadastro georreferenciado de todas as soluções de abastecimento de 
água existentes (individuais e coletivas), identificando vazão, população 
abastecida, prazo de funcionamento, ação de desativação, qualidade da água, 
entre outras medidas; 

Estruturante 

Implementar 
melhorias 

constantes em 
todas as 

etapas do 
Abastecimento 

de Água 

 

Todos os SAA 
(Embasa) e 

SSAA 

A.21.  

Implementar plano de manutenção preventiva e corretiva nas instalações e 
equipamentos dos sistemas de captação e adução de água bruta para 
abastecimento público existentes no município, incluindo a substituição de 
trechos de adutoras que apresentam constantes rompimentos ou localizadas 
em terrenos privados; 

Estruturante 
Todos os SAA 

(Embasa) 

 

A.22.  
Realizar melhorias na automação da captação de água do SSAA Caldeiras; 

Estrutural 
Todos os SAA 

(Embasa) e 
SSAA 

A.23.  
Avaliar melhorias as estruturas físicas da ETA Caetité e executar obras de 
reforma necessárias; 

Estrutural 
SAA 

(Embasa) 

A.24.  
Implementar plano de manutenção preventiva e corretiva nas instalações e 
equipamentos dos sistemas de tratamento de água (ETAs) já existentes e dos 
que serão implantados no município; 

Estruturante ETA Caetité 

A.25.  
Implantar etapa de tratamento da água nos sistemas simplificados operados 
pela gestão municipal que atendem os aglomerados rurais do município de 
Caetité;  

Estrutural 
Todos os SAA 

(Embasa) e 
SSAA 

A.26.  
Executar melhorias nas estruturas físicas das estações elevatórias de água do 
SAA Embasa; 

Estrutural ETA Caetité 

A.27.  
Elaborar e executar projeto de melhoria e ampliação da capacidade de 
reservação de água da sede municipal, dos distritos de Brejinhos das Ametista, 
Pajeú do Vento e Maniaçu atendidos pelo SAA operado pela EMBASA;  

Estruturante 
e Estrutural 

Todos os 
SSAA ruais 

A.28.  
Elaborar e executar projeto de melhoria e ampliação da capacidade de 
reservação de água na zona rural; 

Estruturante 
e Estrutural 

SSAA de 
Caldeiras 
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P
ro
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P
ro

je
to

 

Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

A.29.  
Automatizar o sistema de adutor e distribuidor de água do SAA Embasa  

Estrutural 
Distritos e 
zona rural 

A.30.  
Implementar plano de manutenção preventiva e corretiva na operação dos 
reservatórios de distribuição; Estruturante 

Todos os SAA 
(Embasa) e 

SSAA 

A.31.  
Investigar a existência e executar a retirada de redes de abastecimento de água 
sob imóveis, bem como substituição de redes subdimensionadas; 

Estruturante 
e Estrutural 

Todos os SAA 
(Embasa) e 

SSAA 

A.32.  
Investigar a existência e executar a retirada de redes de abastecimento de água 
sob imóveis;  

Estruturante 
e Estrutural 

Todos os SAA 
(Embasa) 

A.33.  
Estimular a implantação de reservatórios domiciliares (caixas d'água) visando 
reduzir os transtornos causados durante as interrupções no fornecimento de 
água, e subsidiar a implantação para famílias em situação de extrema pobreza 

Estrutural Todo o 
município 

A.34.  Intensificar a divulgação sobre paralisações no sistema. Estruturante 

U
n

iv
er

sa
li

za
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o
 d

o
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ce
ss

o
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gu
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P
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M
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h
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n
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to
 d

a 
Q

u
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e 
d

a 
Á

g
u

a
 Garantindo 

oferta de água 
tratada que 

atenda 
satisfatoriamente 

os padrões de 
potabilidade 

definidos 

A.35.  

Ampliar e melhorar rotina de controle e vigilância da qualidade da água, 
respeitando o número mínimo de amostras por ponto de amostragem, 
frequência de amostragem e padrões de potabilidades conforme preconizado 
pela Portaria de Potabilidade vigente; 

Estruturante 

Monitorar 
100% da água 
para consumo 

humano no 
município 

 

Todos os SAA 
(Embasa) 

A.36.  

Implantar rotina de monitoramento regular da qualidade de soluções 
individuais; 

Estruturante 
Todos os 

SSAA 

A.37.  
Intensificar a fiscalização da qualidade da água distribuída em situação de 
emergência através de veículos transportadores (carro-pipa), realizando 
análises de acordo com o Plano de Amostragem 

Estruturante 
Todos os 

SSAA 
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Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

A.38.  

Publicar periodicamente os resultados das análises de potabilidade da água 
consumida 

Estruturante 

Áreas 
atendidas 
por carro-

pipa 

A.39.  
Assegurar a distribuição de hipoclorito de sódio para aplicar na água de 
soluções individuais de abastecimento. Estruturante 

Todo o 
município 

C
o

n
tr

o
le

 d
e 

P
er

d
as

 

Promover a 
redução de 

perdas através 
de medidas 

operacionais e de 
estímulo à 

mudança nas 
práticas de 
consumo; 

 

A.40.  
Ampliar e manter em pleno funcionamento os macromedidores no SAA 
Embasa; 

Estrutural 

Manter o 
índice de 

perdas na zona 
urbana e 
reduzir o 
índice de 

perdas na zona 
rural para 

21%, a partir 
do 

monitorament
o, operação e 
manutenção 

do sistema de 
distribuição  

 

Todos os SAA 
(Embasa), 
SSAA de 

Caldeira e 
demais SSAA 

dos 
aglomerados 

rurais  

A.41.  
Adquirir e instalar macromedidores nos SSAA que abastecem a zona rural e o 
SSAA da Zona Urbana de Caldeiras 

Estrutural 

A.42.  
Manter o índice de hidrometração em 100% na zona urbana, acompanhando as 
novas ligações de água e substituir hidrômetros obsoletos; 

Estruturante 

 

A.43.  Implantar hidrômetros nas ligações de água da zona rural Estrutural 
A.44.  Monitorar com regularidade o índice de perdas por zonas de abastecimento; Estruturante 

A.45.  
Elaborar e implementar plano de inspeções da rede de abastecimento de água, 
de modo a promover o controle de vazamentos e de ligações clandestinas e 
inativas; 

Estruturante 

A.46.  
Estimular e orientar a população a identificar possíveis vazamentos e entrar 
em contato com o prestador por meio de canais de comunicação 
disponibilizados, a fim de que possa ser realizada manutenção rápida; 

Estruturante 

A.47.  
Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e peças 
instalados, adequados à faixa de consumo; 

Estruturante 

A.48.  
Realizar a capacitação e treinamento de funcionários que operam os sistemas 
de abastecimento de água e realizam medições domiciliares no município 

Estruturante 

A.49.  
Monitorar a pressão na rede de distribuição, e instalar dispositivos de controle 
de pressão; 

Estruturante 

A.50.  
Promover campanha de negociação de dívidas com usuários inadimplentes, 
por meio de divulgação nas mídias locais. 

Estruturante 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

124 

P
ro

g
ra

m
a

 

P
ro

je
to

 

Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

E
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SO
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Preparar a Gestão 
Municipal e 

prestador para 
medidas de 

contingência e 
emergência,  de 

forma a não abalar 
a sistemática de 

abastecimento, ou 
pelo menos 

minimizar os 
incômodos 

advindos dos 
eventos atípicos 

A.51.  Verificar o plano de ação (intervenção propostas) às características da ocorrência; Estruturante 

Quando 
necessário, 
conforme 

ocorrência 
atípica 

 

Todo o 
município 

A.52.  
Emissão de comunicado prévio à população, quando necessária a interrupção do 
abastecimento devido à realização de manutenção/melhoria/modificação preventiva,  

Estruturante 

A.53.  Dialogar com órgãos de controle ambiental; Estruturante 

A.54.  Contratar obras emergenciais para reparos nas instalações avariadas; Estrutural 

A.55.  
Adequar a ETA à água afluente, em casos de chuvas intensas que causem transtornos ao 
manancial. 

Estrutural 

A.56.  
Emitir comunicado à população, em casos de contaminação dos mananciais alterando a 
qualidade da água; 

Estruturante 

A.57.  
Dialogar com órgãos de controle ambiental, em casos de contaminação acidental dos 
mananciais; 

Estruturante 

A.58.  Ampliar a fiscalização para determinar o agente causador; Estruturante 

A.59.  Intensificar o monitoramento da água bruta e tratada; Estruturante 

A.60.  
Implementar rodízio de abastecimento, se necessário, quando ocorrer contaminação 
acidental doso mananciais; 

Estrutural 

A.61.  
Deslocar frota de caminhões pipa para fornecimento emergencial de água potável, 
quando ocorrer contaminação acidental doso mananciais. 

Estrutural 

A.62.  
Executar rodízio/racionamento do abastecimento, em casos de colapso no sistema 
devido ao consumo elevado; 

Estrutural 

A.63.  
Controlar a água reservada, quando ocorrer colapso no sistema devido ao consumo 
elevado; 

Estruturante 

A.64.  Executar rodízio/racionamento do abastecimento; Estrutural 

A.65.  Disponibilizar caminhões pipa para abastecimento emergencial, em secas prolongadas; Estrutural 

A.66.  Controlar o volume de água nos reservatórios, em secas prolongadas; Estruturante 

A.67.  Comunicar à concessionária de energia elétrica (Coelba); Estruturante 

A.68.  
Solicitar gerador de emergência à prestadora de serviços de fornecimento de energia 
elétrica; 

Estrutural 

A.69.  Acionar a polícia, em casos de vandalismo; Estruturante 

A.70.  Executar obras de reparo das instalações atingidas, em casos de vandalismo; Estrutural 
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Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

A.71.  Implementar rodízio de abastecimento, se necessário, em casos de vandalismo. Estruturante 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021. 
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4.3 Serviço de Esgotamento Sanitário 

Neste item serão apresentadas as estratégias e ações para o esgotamento sanitário, 

visando compor as carências identificadas no diagnóstico e alcançar os objetivos e metas 

propostos com a projeção do cenário de referência adotado para o planejamento nos 

próximos 20 anos no município.  

As demandas dos Cenários de Referência para o Esgotamento Sanitário adotados no 

Produto 4 – Prognóstico, Objetivos e Metas são apresentados a seguir (Quadro 12). 

Ressalta-se que para a zona rural a análise de cenários foi qualitativa.  

Quadro 12 – Objetivos e Metas Serviços de Esgotamento Sanitário para conforme os Cenários de 
Referência de Caetité/BA 

Zona Indicador Objetivo 

Metas para a zona urbana 

Atual 
Curto Prazo 

(01 a 04 
anos) 

Médio Prazo 
(04 a 08 anos) 

Longo Prazo 
08 a 20 
anos) 

Zona 
Urbana 

 

Índice de 
cobertura 
por rede 

coletora ou 
soluções 

alternativas 
adequadas 

(%) 

Elevar o índice 
de atendimento 

do serviço de 
esgotamento 

sanitário 

Sede l: 0,0% 
Brejinho: 0% 
Maniaçu: 0% 

Pajeú: 0% 
Caldeiras: 0% 

Sede: 40,00% 
Brejinho: 0% 
Maniaçu: 0% 

Pajeú: 0% 
Caldeiras: 0% 

Sede: 63,60% 
Brejinho: 
60,00% 

Maniaçu: 30,0% 
Pajeú: 90% 

Caldeiras: 0% 

Sede: 90,00% 
Brejinho: 
90,00% 

Maniaçu: 90% 
Pajeú: 90% 
Caldeiras: 

90,0% 

Índice de 
Tratamento 

de esgoto 
(%) 

Elevação do 
índice de 

tratamento de 
esgoto coletado 

Sede: (-) 
Brejinho: (-) 
Maniaçu: (-) 

Pajeú: (-) 
Caldeiras: (-) 

Sede: 100% 
Brejinho: 0% 
Maniaçu: 0% 

Pajeú: 0% 
Caldeiras: 0% 

Sede: 100% 
Brejinho: 100% 
Maniaçu: 100% 

Pajeú: 100% 
Caldeiras: 0% 

Sede: 100% 
Brejinho: 
100% 
Maniaçu: 100% 

Pajeú: 100% 
Caldeiras: 

100% 

Geração 
per capita 
de esgoto 

(L/hab.dia) 

Manutenção da 
geração per 

capita de esgotos 
conforme o 

consumo de água 

80,2 L/hab.dia 80,2 L/hab.dia 80,2 L/hab.dia 80,2 L/hab.dia 

Zona 
rural 

Índice de 
cobertura 
por rede 

coletora ou 
soluções 

alternativas 
adequadas 

(%) 

Elevar o índice 
de atendimento 

do serviço de 
esgotamento 

sanitário 

Elevação até a meta de 61% em 2033 conforme definido pelo Plansab 
para o Nordeste, e 70% em 2042 

Qualidade 
da solução 
adotada ou 
do serviço 
prestado 

Garantir a 
qualidade do 

serviço prestado 
Satisfatória 

Geração 
per capita 
de esgoto 

(L/hab.dia) 

Manutenção da 
geração per 

capita de esgotos 
conforme o 

consumo de água 

80,2 L/hab.dia 80,2 L/hab.dia 80,2 L/hab.dia 80,2 L/hab.dia 
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

São propostos Programas, Projetos e Ações, priorizando soluções apropriadas social, 

ambiental e economicamente, e considerando os princípios de universalização, 

integralidade, intersetorialidade, sustentabilidade, participação e controle social, 

preconizados na Lei Federal nº 11.445/2007, visando promover: 

✓ A mitigação da poluição dos corpos hídricos devido ao lançamento de esgotos sem 

tratamento; 

✓ A promoção da saúde pública e a redução da ocorrência de doenças em decorrência 

da precariedade dos serviços de esgotamento; 

✓ O aumento da qualidade da prestação dos serviços de esgotamento sanitário no 

município e satisfação dos usuários; 

✓ O fortalecimento da relação da população com o meio ambiente e seus 

ecossistemas, com destaque para os rios e nascentes; 

✓ O progresso da gestão sustentável e do gerenciamento do município, no que tange 

à prestação de serviços de interesse local, à proteção ambiental, à saúde coletiva e 

à equidade social. 

Para esta componente, foi definido um único programa como esquematizado na Figura 9. 

Figura 9 – Programa para o Esgotamento Sanitário de Caetité 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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4.3.1 Programa: Esgotamento Sanitário para Todos 

Visando lograr um gerenciamento adequado com uma gestão sustentável dos Serviços de 

Esgotamento Sanitário – Objetivo 62 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

apresentados em 2015 pela Organização das Nações Unidas – ONU e baseados nos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM (ONU, s.d.) – o presente programa se 

insere no âmbito do planejamento dos serviços de esgotamento sanitário para o 

município de Caetité. 

Vale destacar que, de acordo com a Lei Federal Lei nº 11.445/07, os princípios 

fundamentais que devem perfazer os serviços públicos de saneamento básico, como 

especificam os incisos do Art. 2º, são: 

(...) 
II – integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, 
propiciando, à população, o acesso na conformidade de suas necessidades e 
maximizando a eficácia das ações e resultados;  
(...) 
VI – articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de 
promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a 
melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator 
determinante;  
VII – eficiência e sustentabilidade econômica;  
(...) 
IX – transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 
decisórios institucionalizados; 
X – controle social; 
XI – segurança, qualidade, regularidade e continuidade;  
XII – integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos 
recursos hídricos. (grifo nosso) 

O esgotamento sanitário exerce papel primordial no controle de doenças e outros agravos, 

assim como contribui para a redução da morbimortalidade provocada por doenças 

transmitidas pela contaminação das águas e consequentemente melhoria na qualidade de 

vida da população. 

 

2 Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento para todos – 
compreendendo saneamento com o conceito de integralidade entre os componentes abastecimento de 
água, Esgotamento Sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais.  
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Implementar ações que objetivem o acesso às condições adequadas de saneamento a toda 

e qualquer pessoa mediante tecnologias apropriadas à realidade socioeconômica, cultural 

e ambiental se traduz na garantia de cumprimento do direito do cidadão e se trata de um 

desafio contínuo da gestão pública. 

O esgotamento sanitário do município protagoniza diversos problemas relacionados ao 

destino adequado, tanto na sede municipal, na zona urbana dos distritos, quanto na zona 

rural, não sendo raro encontrar esgoto sendo lançado a céu aberto, no meio das vias, 

inclusive onde há trânsito intenso de pedestres. 

Conforme o IBGE (2010), 44,84% dos domicílios da sede municipal utilizavam a rede geral 

de esgoto ou pluvial como destinação final dos esgotos domésticos e 7,36% destinavam a 

fossa séptica. As fossas rudimentares eram utilizadas por aproximadamente 40% dos 

domicílios.  No município não existe coleta de esgotos por rede coletora do tipo separador, 

a destinação dos efluentes in natura coletados por rede geral é o corpo hídrico.  

 

Em relação à zona urbana dos distritos e à zona rural, as fossas rudimentares são as 

soluções mais utilizadas. Em geral as fossas rudimentares são utilizadas apenas para 

destinação de fezes e urina, já que as águas oriundas da lavagem de roupas e pias (água 

cinza) dispostas, a céu aberto, nos fundos das residências ou nas ruas.  

Analisando os dados do IBGE (2010) por distrito, verifica-se a utilização das fossas 

rudimentares em 87% dos domicílios da zona urbana de Brejinho das Ametistas, 98% em 

Caldeiras, e 94% em Pajeú dos Ventos. Para o distrito Maniaçu, tem-se 46% do uso de 

fossas rudimentares e 52% de fossas sépticas.  

Na zona rural, os dados do IBGE (2010) apontam para 0,12% dos domicílios que 

destinavam os esgotos à rede geral de esgoto ou pluvial, 6,99% às fossas sépticas, 53,81% 

às fossas rudimentares e 14,31% a valas, rios e outros tipos de destinação. Destacam-se 

24,76% dos domicílios que não possuíam banheiro/sanitário. 

Diante do exposto, este Programa visa suprir à carência da população por serviços de 

esgotamento sanitário no horizonte de planejamento de 20 anos, viabilizando o acesso a 

toda a população alguma solução adequada de esgotamento sanitário, incluindo soluções 

em ecossaneamento (individuais ou coletivas) e práticas de reuso do efluente tratado, de 
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modo que atenda as condições mínimas de qualidade na prestação do serviço público de 

esgotamento sanitário, a saber: regularidade, a continuidade, o atendimento dos usuários 

e condições operacionais e de manutenção dos sistemas. Ademais, pretende-se ampliar a 

existência de instalações sanitárias domiciliares considerando as características e 

peculiaridades socioculturais de cada local e região. 

Nesse sentido, este Programa tem como consequências a redução dos índices de doenças 

cujas ocorrências estão relacionadas às deficiências em esgotamento sanitário, promoção 

da qualidade ambiental, melhoria na qualidade de vida da população, satisfação dos 

usuários, além de cooperar para a melhoria do gerenciamento e da prestação dos serviços 

de esgotamento sanitário, promover o direito à cidade, saúde, qualidade de vida e 

sustentabilidade ambiental. 

4.3.1.1 Projeto: Implantação e Ampliação do acesso Melhoria do Serviço de 

Esgotamento Sanitário na zona urbana  

O sistema de esgotamento sanitário da Sede municipal é composto por rede mista 

informal que não abrange todos os domicílios, essa rede foi sendo implantada de forma 

gradual.  

O município não possui estação de tratamento, tanto na sede municipal quanto nos 

distritos, os efluentes são lançados a céu aberto ou coletados pela rede mista informal e 

lançados diretamente sem tratamento nos corpos d’água no seu entorno, na sede 

municipal esses efluentes são lançados em rede fluvial, tendo como principais corpos 

receptores o Riacho do Alegre, o Riacho do Jatobá e o Riacho das Pedras. Além destes 

riachos o descarte ocorre também de modo direto concentrado no Riacho Flor da Índia. 

Desta maneira, para atingir 90% de cobertura por rede coletora ou soluções individuais 

adequadas em 2033 estabelecido pela Lei Nacional nº 14.026/2020 e considerado no 

Cenário de Referência (Cenário 2), são necessárias a elaboração e execução de projeto de 

implantação de sistema de coleta de esgotos do tipo separador para atender a Sede 

Municipal.  Além disso faz-se necessário a implantação de uma ETE na sede para tratar 30 

L/s em 2026 com expansão para 65 L/s em 2033 em virtude do crescimento populacional 

e do aumento do índice de cobertura por rede coletora, possibilitando então o tratamento 

de 100% dos esgotos coletados.  
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Nas zonas urbanas dos distritos, as soluções de esgotamento sanitário podem ser 

coletivas ou individuais, de acordo com a viabilidade técnica e financeira. Foram 

projetados investimentos para os distritos a partir do ano de 2028, após a implantação da 

1ª etapa da ETE da Sede Municipal. Os investimentos ocorrerão em Pajeú do Vento (a 

partir de 2028), Brejinho das Ametistas (a partir de 2029), Maniaçu (a partir de 2030) e 

Caldeiras (a partir de 2031). As soluções serão implantadas em etapas de 30% a 90%. 

Ressalta-se que em 2033, conforme cenário de referência adotado, 90% da população 

urbana de todos os distritos terão soluções de esgotamento sanitário adequadas, sendo 

que 100% dos esgotos coletados serão tratados. 

Portanto, este projeto visa melhorar e ampliar os sistemas de esgotamento sanitário por 

rede geral, visando também à adoção de práticas do ecossaneamento na reutilização do 

esgoto tratado na irrigação, resultando na integração entre o saneamento e a segurança 

alimentar, e favorecendo a sustentabilidade do sistema. 

Dessa forma, as ações propostas promovem o controle de doenças e outros agravos, 

contribuindo para a redução da morbimortalidade provocada por doenças transmitidas 

pela água, o aumento da expectativa de vida e a melhoria na qualidade de vida da 

população.  

No âmbito desse projeto devem ser desenvolvidas as seguintes ações: 

E.1. Elaborar projeto de implantação de rede coletora de esgoto tipo separador 

absoluto para sede municipal de Caetité; 

E.2. Executar obras de implantação de rede coletora de esgotos do tipo separador 

absoluto para sede municipal de Caetité; 

E.3. Elaborar projeto de implantação da Estação de Tratamento de Esgotos para a sede 

municipal de Caetité; 

E.4. Executar obras de implantação da Estação de Tratamento de Esgotos para a sede 

municipal de Caetité; 

E.5. Garantir a operação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal; 

E.6. Elaborar projetos de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para as sedes dos 

distritos de Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e Caldeiras; 
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E.7. Executar obras de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para as sedes dos 

distritos Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e Caldeiras; 

E.8. Realizar operação de sistemas coletivos de esgotamento sanitário  para zona 

urbana dos distritos Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e Caldeiras; 

E.9. Elaborar projeto e implantar sistema de reuso de efluente tratado das estações de 

tratamento de esgoto para a sede municipal e sedes de cada distrito (Brejinho das 

Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e Caldeiras), a exemplo do reuso em atividades 

de irrigação, paisagismos, dentre outros; 

E.10. Realizar o armazenamento, o tratamento e a disposição final adequada do lodo 

proveniente da ETE da sede municipal e da zona urbana de cada distrito de Caetité 

(Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e Caldeiras), com prioridade 

para técnicas que possibilitem a reutilização agrícola desse material em serviços 

de paisagismos, recuperação de áreas degradadas, cultivos agrícolas e outros usos, 

respeitando os padrões e critérios da legislação ambiental sobre biossólidos; 

E.11. Elaborar e implantar programa de monitoramento da qualidade dos efluentes de 

saída das novas ETE da sede municipal e da zona urbana de cada distrito de Caetité 

(Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e Caldeiras; 

E.12. Realizar levantamento de domicílios que não executaram ligações à rede de esgoto 

ou que realizaram ligações fora das Normas Técnicas existentes 

E.13. Realizar capacitação continuada de técnicos e operadores dos sistemas de 

esgotamento sanitário. 

 

4.3.1.2 Projeto: Soluções Alternativas Individuais e Coletivas de Esgotamento 

Sanitário 

Como já mencionado, a zonal rural e urbana do município de Caetité possui grande déficit 

quanto à cobertura por soluções de esgotamento sanitário, predominando o uso de fossas 

rudimentares no município como solução para suprir essa carência. Entretanto, fossas 

construídas sem critérios técnicos, podem oferecer risco de contaminação ao lençol 

freático, e por consequência, colocar em risco a população que faz uso deste tipo de 

manancial para abastecimento. 
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Além disso, em Caetité não existe um plano de manutenção para limpeza periódica das 

fossas. Essa limpeza é de responsabilidade de cada proprietário, incluindo os prédios 

públicos de responsabilidade da prefeitura. 

Portanto, o objetivo do projeto é elevar o índice de cobertura por soluções alternativas 

individuais de esgotamento sanitário, empregando tecnologias apropriadas à realidade 

local e à capacidade de pagamento dos usuários. 

A escolha por soluções individuais é baseada na recomendação do inciso V do Art. 2° da 

Lei 11.445/2007, que propõe a adoção de métodos, técnicas e processos em concordância 

com as peculiaridades locais e regionais. Desta forma, as características ponderadas na 

escolha da tecnologia a ser empregada consideraram a baixa densidade demográfica da 

zona rural, onde se predomina a ocorrência de populações dispersas, inviabilizando a 

implantação de soluções coletivas; assim como as experiências de outros municípios, com 

similaridades à Caetité, que demonstraram dificuldades de manutenção e operação das 

soluções coletivas na zona rural, comprometendo a sua eficiência. 

As soluções individuais previstas para a zona rural como podem ser introduzidas na zona 

urbana devem ser construídas de maneira participativa, a fim de empoderar a 

comunidade sobre a tecnologia implantada, fortalecendo a relação dos moradores com o 

meio ambiente.  

Além disso, quando se utiliza soluções que seguem a linha do ecossaneamento, 

favorecendo o reuso das águas e a geração de alimento, os resultados são ainda mais 

satisfatórios do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. 

Nesse sentido, as soluções alternativas individuais, construídas observando as normas 

técnicas de segurança, se mostram como uma excelente e apropriada alternativa de 

promover o esgotamento sanitário nas localidades onde predomina populações 

dispersas. 

Cabe ao gestor, por meio de seu corpo técnico, implementar capacitações voltadas para 

implantação, uso e o seu acompanhamento ao longo dos anos, fazendo um modelo de 

prestação compartilhada, onde o Poder Público local dá respaldo técnico para a utilização 

das soluções individualizadas. 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

134 

Nas áreas onde há limitação de espaço para implantação de soluções individuais de 

esgotamento sanitário poderão ser implantados soluções alternativas coletivas, de modo 

que seja garantido às aglomerações urbanas a coleta, o tratamento e a destinação final 

adequada do efluente tratado.  

Esse Projeto visa também à adoção de práticas do ecossaneamento na concepção das 

soluções, com foco no reuso do esgoto tratado para atividades como a irrigação, entre 

outras, resultando na integração entre o saneamento, a agricultura familiar e a segurança 

alimentar, favorecendo a sustentabilidade ambiental do sistema. 

Isso posto, as ações previstas para o presente projeto são elencadas a seguir: 

E.14. Realizar levantamento georreferenciado de soluções coletivas e individuais de 

esgotamento sanitário existentes no município; 

E.15. Elaborar estudo de concepção, projeto e executar implantação e operação de 

sistemas de coleta de esgotos sanitários para atender o déficit da população 

residente em aglomerado rural de maior porte; 

E.16. Desativar soluções individuais de esgotamento sanitário inadequadas, à 

medida que forem implantadas soluções adequadas 

E.17. Implantar soluções alternativas para áreas da zona urbana em que não seja 

possível ligação ao sistema de esgotamento sanitário e com características 

compatíveis com essas soluções e executar limpeza e manutenção das soluções 

adotadas 

E.18. Elaborar projeto e executar obras de construção de soluções individuais de 

esgotamento sanitário que seguem a linha do ecossaneamento, para os 

domicílios da zona rural dispersos ou em aglomerados rurais menores que 

ainda não possuem soluções de tratamento e destinação adequada dos esgotos 

domésticos, incluindo cronograma de monitoramento e manutenção; 

E.19. Elaborar levantamento e cadastro dos domicílios com déficit de instalações 

sanitárias domiciliares 

E.20. Elaborar projeto e executar a implantação de melhorias sanitárias nas 

residências, incluindo a implantação de banheiro completo (bacia sanitária, 

lavatório, chuveiro) 
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E.21. Elaborar e implementar programa de manutenção e monitoramento das 

soluções individuais previstas, com período a ser estabelecido na etapa de 

projeto 

E.22. Capacitar membros de associações, moradores ou outros interessados na 

implantação de soluções individuais de esgotamento sanitário que seguem a 

linha do ecossaneamento e técnicas de acompanhamento e manutenção das 

soluções implantadas ao logo dos anos.  

4.3.2 Programa: Emergência e Contingência para o Esgotamento Sanitário 

O sistema de esgotamento sanitário é fundamental para garantir à saúde da população e 

na qualidade ambiental do município como um todo, portanto, problemas advindos desse 

sistema devem ser sanados, o mais rapidamente possível. 

Um dos principais motivos de interrupção do serviço de esgotamento sanitário é o 

vazamento, que pode ocorrer, entre outras razões, por paralisação de elevatórias e 

entupimentos das tubulações.  

O extravasamento de esgoto nas unidades do sistema e anormalidades no funcionamento 

das estações de tratamento de esgoto podem causar prejuízos à eficiência do tratamento 

e colocar em risco a qualidade ambiental do município, podendo contaminar recursos 

hídricos e solo. Para estes casos, assim como para interrupção da coleta de esgoto, por 

motivos diversos, como por rompimento de coletores, medidas de emergência e 

contingência devem ser previstas. 

4.3.2.1 Projeto: SOS Esgoto 

O projeto tem como objetivo propor ações de contingência e emergência para possíveis 

eventos que afetem a sistemática do esgotamento sanitário, ocasionando possíveis focos 

de contaminação. Esses eventos geralmente estão vinculados ao comprometimento dos 

dispositivos e equipamentos pertencentes a esse sistema, seja por condições climáticas, 

ou por ação antrópica.  

As ações mitigadoras devem levar em conta as obras de reparo emergenciais de possíveis 

equipamentos e instalações que porventura tenham sido danificadas. Além disso, é 
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importante tornar parceiros não somente a população, mas também órgãos ambientais 

que colaborem no sentido de gerenciar possíveis danos ao meio ambiente ocasionados 

por vazamentos. 

As ações propostas são elencadas a seguir de acordo com as características das 

ocorrências. 

Em casos de obstrução em redes coletoras: 

E.23. Isolar o trecho danificado; 

E.24. Executar limpeza, desobstrução e reparo emergencial nas instalações 

danificadas. 

E.25. Implantar rotina de monitoramento regular da qualidade de soluções 

alternativas. 

Em casos de rompimento de interceptores, coletores, emissários, devido a 

desmoronamento de taludes ou paredes de canais, erosões de fundo de vale, ou 

rompimento de pontos para travessia de veículo: 

E.26. Comunicar aos órgãos de controle ambiental o rompimento da rede; 

E.27. Comunicar às autoridades de trânsito o rompimento da rede;  

E.28. Sinalizar e isolar a área danificada para evitar acidentes;  

E.29. Executar reparo da área danificada com urgência; 

E.30. Isolar o trecho danificado do restante da rede. 

Em casos de extravasamento de esgoto causado por interrupção no fornecimento de 

energia elétrica nas instalações: 

E.31. Comunicar à concessionário de energia elétrica (Coelba); 

E.32. Acionar gerador alternativo de energia; 

E.33. Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado; 

E.34. Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os 

equipamentos e a possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades de 

tratamento. 

Em casos de danos em equipamentos ou estruturas devido a causas operacionais ou atos 

de vandalismo: 

E.35. Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os 

equipamentos e a possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades de 

tratamento; 

E.36. Instalar equipamento reserva e/ou realizar reparos nas estruturas danificadas 

com urgência; 
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E.37. Comunicar atos de vandalismo à polícia local; 

Em casos de rompimento, extravasamento, vazamento e/ou infiltração de esgoto por 

ineficiência de fossas sépticas ou inadequabilidade da solução adotada (uso de fossas 

rudimentares) 

E.38. Promover o isolamento da área e contenção do vazamento do efluente; 

E.39. Promover a limpeza da área com caminhão limpa fossa e encaminhar o efluente 

para o tratamento adequado; 

E.40. Promover o isolamento da fossa inadequada. 

4.3.3 Proposta para os Serviços de Esgotamento Sanitário  

A proposta para os Serviços de Esgotamento Sanitário do município de Caetité tem o 

objetivo de ampliar o acesso e melhorar esses serviços, bem como adotar soluções 

alternativas individuais e coletivas para o tratamento do esgoto gerado. O Quadro 13 

apresenta a proposta para a prestação do serviço de esgotamento sanitário. 
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Quadro 13 – Programas, projetos e ações para o Esgotamento Sanitário 
Programa Projeto Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 
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 Fomentar a 
ampliação e 
melhoria da 

infraestrutura 
de coleta, 

tratamento e 
destinação 

final de 
esgotos 

sanitários nas 
áreas urbanas 

E.1.  
Elaborar projeto de implantação de rede coletora de esgoto tipo 
separador absoluto para sede municipal de Caetité; 

Estruturante 

Ampliar o 
índice de 

cobertura de 
coleta e 

tratamento de 
esgoto, 

atendendo 
90% da 

população 
urbana 

 

Sede municipal 
e sede dos 
distritos  

E.2.  
Executar obras de implantação de rede coletora de esgotos do tipo 
separador absoluto para sede municipal de Caetité; 

Estrutural 

E.3.  
Elaborar projeto de implantação da Estação de Tratamento de Esgotos 
para a sede municipal de Caetité; 

Estrutuante 

E.4.  
Executar obras de implantação da Estação de Tratamento de Esgotos 
para a sede municipal de Caetité; 

Estrutural 

E.5.  
Garantir a operação do sistema de esgotamento sanitário da sede 
municipal; 

Estruturante 
e Estrutural 

Todo o 
município 

E.6.  
Elaborar projetos de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para 
as sedes dos distritos de Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do 
Vento e Caldeiras; 

Estruturante  Todo o 
município 

E.7.  
Executar obras de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para as 
sedes dos distritos Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e 
Caldeiras; 

Estrutural 
Todo o 

município 

E.8.  
Realizar operação de sistemas coletivos de esgotamento sanitário  para 
zona urbana dos distritos Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do 
Vento e Caldeiras; 

Estrutural Sede municipal 
e sede dos 
distritos 

E.9.  

Elaborar projeto e implantar sistema de reuso de efluente tratado das 
estações de tratamento de esgoto para a sede municipal e sedes de cada 
distrito (Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e Caldeiras), 
a exemplo do reuso em atividades de irrigação, paisagismos, dentre 
outros; 

Estruturante  
Sede municipal 

e sede dos 
distritos 

E.10.  

Realizar o armazenamento, o tratamento e a disposição final adequada 
do lodo proveniente da ETE da sede municipal e da zona urbana de cada 
distrito de Caetité (Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e 
Caldeiras), com prioridade para técnicas que possibilitem a reutilização 
agrícola desse material em serviços de paisagismos, recuperação de 
áreas degradadas, cultivos agrícolas e outros usos, respeitando os 
padrões e critérios da legislação ambiental sobre biossólidos; 

Estrutural 

Todo o 
município 
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Programa Projeto Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

E.11.  

Elaborar e implantar programa de monitoramento da qualidade dos 
efluentes de saída das novas ETE da sede municipal e da zona urbana 
de cada distrito de Caetité (Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do 
Vento e Caldeiras; 

Estruturante 

Todo o 
município 

E.12.  
Realizar levantamento de domicílios que não executaram ligações à 
rede de esgoto ou que realizaram ligações fora das Normas Técnicas 
existentes 

Estruturante 

E.13.  
Realizar capacitação continuada de técnicos e operadores dos sistemas 
de esgotamento sanitário. 

Estruturante 
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Elevação do 
índice de 

cobertura por 
soluções de 

esgotamento 
sanitário, 

empregando 
tecnologias 

apropriadas à 
realidade local 
e à capacidade 
de pagamento 
dos usuários 

E.14.  Realizar levantamento georreferenciado de soluções coletivas e 
individuais de esgotamento sanitário existentes no município; 

Estruturante 

Aumentar o 
índice de 

tratamento de 
esgoto por 
soluções 

alternativas 
adequadas, 
atendendo 

70% da 
população 

rural 
 

Aglomerados 
rurais 

E.15.  Elaborar estudo de concepção, projeto e executar implantação e 
operação de sistemas de coleta de esgotos sanitários para atender o 
déficit da população residente em aglomerado rural de maior porte; 

Estruturante 
Todo o 

município 

E.16.  Desativar soluções individuais de esgotamento sanitário inadequadas, 
à medida que forem implantadas soluções adequadas 

 Estrutural Aglomerados 
rurais 

E.17.  Implantar soluções alternativas para áreas da zona urbana em que não 
seja possível ligação ao sistema de esgotamento sanitário e com 
características compatíveis com essas soluções e executar limpeza e 
manutenção das soluções adotadas 

Estrutural 
Zona rural 
dispersa 

E.18.  Elaborar projeto e executar obras de construção de soluções 
individuais de esgotamento sanitário que seguem a linha do 
ecossaneamento, para os domicílios da zona rural dispersos ou em 
aglomerados rurais menores que ainda não possuem soluções de 
tratamento e destinação adequada dos esgotos domésticos, incluindo 
cronograma de monitoramento e manutenção; 

Estruturante 
e Estrutural 

Todo o 
município 

E.19.  Elaborar levantamento e cadastro dos domicílios com déficit de 
instalações sanitárias domiciliares 

Estruturante 

E.20.  Elaborar projeto e executar a implantação de melhorias sanitárias nas 
residências, incluindo a implantação de banheiro completo (bacia 
sanitária, lavatório, chuveiro) 

Estruturante 
e Estrutural 
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Programa Projeto Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 
E.21.  Elaborar e implementar programa de manutenção e monitoramento 

das soluções individuais previstas, com período a ser estabelecido na 
etapa de projeto 

Estruturante 
e Estrutural 

 

E.22.  Capacitar membros de associações, moradores ou outros interessados 
na implantação de soluções individuais de esgotamento sanitário que 
seguem a linha do ecossaneamento e técnicas de acompanhamento e 
manutenção das soluções implantadas ao logo dos anos 

Estruturante 

Esgotament
o Sanitário 
para Todos 

SOS 
Esgoto 

Propor ações 
de 

contingência e 
emergência 

para possíveis 
eventos que 

afetem a 
sistemática do 
esgotamento 

sanitário 

E.23.  Isolar o trecho danificado; Estrutural 

Quando 
necessário, 
conforme 

ocorrência 
atípica 

Todo o 
município 

E.24.  Executar limpeza, desobstrução e reparo emergencial nas instalações 
danificadas. 

Estrutural 

E.25.  Implantar rotina de monitoramento regular da qualidade de soluções 
alternativas. 

Estruturante 

E.26.  Comunicar aos órgãos de controle ambiental o rompimento da rede; Estruturante 
E.27.  Comunicar às autoridades de trânsito o rompimento da rede;  Estruturante 
E.28.  Sinalizar e isolar a área danificada para evitar acidentes;  Estruturante 
E.29.  Executar reparo da área danificada com urgência; Estrutural 
E.30.  Isolar o trecho danificado do restante da rede. Estrutural 
E.31.  Comunicar à concessionário de energia elétrica (Coelba); Estruturante 
E.32.  Acionar gerador alternativo de energia; Estrutural 
E.33.  Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado; Estrutural 
E.34.  Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os 

equipamentos e a possibilidade de ineficiência e paralisação das 
unidades de tratamento. 

Estruturante 

E.35.  Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os 
equipamentos e a possibilidade de ineficiência e paralisação das 
unidades de tratamento; 

Estruturante 

E.36.  Instalar equipamento reserva e/ou realizar reparos nas estruturas 
danificadas com urgência; 

Estrutural 

E.37.  Comunicar atos de vandalismo à polícia local; Estruturante 
E.38.  Promover o isolamento da área e contenção do vazamento do efluente; Estrutural 
E.39.  Promover a limpeza da área com caminhão limpa fossa e encaminhar o 

efluente para o tratamento adequado; 
Estrutural 
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Programa Projeto Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 
E.40.  Promover o isolamento da fossa inadequada. Estrutural 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021. 
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4.4 Serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

Neste item serão apresentadas as estratégias e ações para drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas, visando compor as carências identificadas no diagnóstico e alcançar os 

objetivos e metas propostos com a projeção do cenário de referência adotado para o 

planejamento nos próximos 20 anos no município, realizado no Prognóstico, conforme 

apresentado no  Quadro 14 . 

Quadro 14 – Objetivos e metas dos Serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 
conforme os Cenários de Referências – Caetité/BA 

Zona Indicador Objetivo 

Metas para a zona urbana 

Atual 

Curto 
Prazo (01 

a 04 
anos) 

Médio 
Prazo 

(04 a 08 
anos) 

Longo 
Prazo 08 

a 20 
anos) 

Zona 
Urbana 

 

Parcela de Pessoas 
em Situação de 

Risco (%) 

Reduzir o número pessoas 
em situação de risco de 

deslizamentos e 
inundação 

(hab) 

1.820 93 0 0 

Índice de 
cobertura por 

pavimentação (%) 

Ampliação da 
pavimentação das vias na 

zona urbana 
84% 90% 100% 100,00% 

Índice de 
cobertura por 

redes ou canais 
pluviais 

subterrâneos (%) 

Aumentar o índice de 
cobertura por 

microdrenagem na zona 
urbana 

2,50% 30,00% 50,00% 70,00% 

Qualidade da 
solução adotada ou 

do serviço 
prestado 

Garantir a qualidade do 
serviço prestado 

- - - - 

Zona 
rural 

Parcela de Pessoas 
em Situação de 

Risco (%) 

Reduzir o número pessoas 
em situação de risco de 

deslizamentos e 
inundação 

(hab) 

Redução (cenário qualitativo) 

Índice de 
cobertura por 

pavimentação (%) 

Ampliação da 
pavimentação das vias na 

zona urbana 
Ampliação nos aglomerados rurais 

Índice de 
cobertura por 

redes ou canais 
pluviais 

subterrâneos (%) 

Aumentar o índice de 
cobertura por 

microdrenagem na zona 
urbana 

Ampliação (cenário qualitativo) 

Qualidade da 
solução adotada ou 

do serviço 
prestado 

Garantir a qualidade do 
serviço prestado 

Satisfatória 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

São propostos Programas, Projetos e Ações, considerando os princípios de 

universalização, integralidade, intersetorialidade, sustentabilidade, participação e 

controle social, preconizados na Lei nº 11.445/2007 – Diretrizes Nacionais para o 
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Saneamento Básico. O escopo do conteúdo dos Programas, Projetos e Ações para a 

drenagem e manejo de águas pluviais visa promover, também: 

✓ Estímulo à infiltração natural das águas pluviais; 

✓ Fiscalização do uso e ocupação do solo; 

✓ Adequação à saúde pública, à segurança da vida e do patrimônio público e privado; 

✓ Mitigação da poluição das águas devido o lançamento de esgotos na rede pluvial; 

✓ Fortalecimento da relação da população com o meio ambiente e seus ecossistemas; 

✓ Melhoria na prestação dos serviços, para a satisfação dos beneficiários. 

Assim, para este componente, foi definido um programa (Figura 10), abrangendo ações 

de drenagem tradicionalmente adotadas abrangendo toda área urbana e com vias 

impermeabilizadas, bem como adotando medidas de drenagem sustentável. 

Figura 10 – Programa para a Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Caetité 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

4.4.1 Programa: Drenagem Para Todos 

A drenagem e manejo de águas pluviais urbanas tem uma peculiaridade com relação aos 

outros componentes do saneamento, além dos serviços prestados relacionado com ações 

de implantação e manutenção do sistema, existem as ações voltadas ao atendimento da 

população em casos em que o sistema de drenagem não consiga atender a demanda do 

escoamento superficial, seja por precipitações atípicas, seja pelo subdimensionamento da 

infraestrutura de drenagem urbana, seja pela falta de manutenção e ou seja pelo uso 

inadequado (lançamento de resíduos nos logradouros, lançamento de esgoto, retirada da 

vegetação das encostas dos morros, etc.). 

Drenagem e 
Manejo de Águas 

Pluviais

Drenagem para 
Todos

Universalização 
dos Serviços de 

Drenagem
Atenção Chuva

Drenagem 
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escoamento na 
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Recuperação dos 
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Emergência e 
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Dentre as quatros componentes de saneamento básico, os serviços de drenagem urbana 

e manejo de águas pluviais são os que apresentam maior carência de políticas e 

organização institucional.  

A urbanização acelerada e caótica, com o uso e ocupação do solo realizado de modo 

inadequado, inclusive das áreas de inundação natural dos rios urbanos e, ainda, a falta de 

investimentos em drenagem das águas pluviais, resultou no aumento das inundações nos 

centros urbanos de maneira expressiva. Além disso, o uso do sistema de drenagem para 

esgotamento sanitário doméstico e industrial, a não existência de medidas preventivas 

nas áreas com potencial de risco de inundação e a predominância de uma concepção 

obsoleta nos projetos de drenagem urbana tem contribuído para a ampliação da 

problemática. 

Deve-se salientar que o número de ocorrências de inundações nas cidades brasileiras vem 

experimentando provável crescimento ao longo dos últimos anos, reduzindo a qualidade 

de vida da população e aumento na transmissão de doenças vinculadas às águas pluviais. 

Em Caetité a Secretaria de Serviços Públicos é o setor da administração pública 

responsável pelo manejo de águas pluviais e drenagem. O único serviço prestado 

ordinariamente na área é a implantação, operação e manutenção das infraestruturas, 

concentrando a maioria dos esforços para essas atividades, atuando, portanto, como 

prestador dos serviços relacionados ao manejo de águas pluviais.  

Um dos grandes problemas observados no sistema de drenagem urbana e manejo de 

águas pluviais de Caetité referem-se a vias íngremes e com dispositivos de drenagem 

insuficientes (qualitativa e/ou quantitativa) do sistema de Drenagem, pontos de 

alagamentos e enxurradas na sede do município nos dias de grande volume de chuva. 

Outro problema identificado na visita de campo, relacionado aos serviços de manejo de 

águas pluviais, é a falta de manutenção preventiva, capina e roçagem dos canais e galerias 

da sede. O excesso de vegetação nos canais e lançamento de esgoto doméstico, sobretudo 

nos trechos canalizados do Riacho da Pedreira, dificulta o escoamento de água de chuva. 

Portanto, o Programa tem como objetivo garantir a qualidade da prestação dos serviços 

de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, visando a salubridade do meio urbano, 

a segurança e bem-estar social, a redução dos riscos de alagamentos e inundações, ao 
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controle da saúde pública por meio da busca pela melhoria da qualidade da água através 

da minimização da carga poluidora que segue para os rios e córregos do município.  

O Programa busca também promover a ampliação da cobertura aos serviços de drenagem 

nas áreas urbanas, priorizando técnicas/soluções sustentáveis e de caráter preventivo 

que possa reduzir os problemas advindos de inundações, enchentes e alagamentos. 

Ademais, pretende-se integrar as ações de gestão e gerenciamento dos sistemas de 

drenagem e manejo de águas pluviais com os demais serviços de saneamento, sobretudo 

esgotamento sanitário e resíduos sólidos. 

4.4.1.1 Projeto: Universalização dos Serviços de Drenagem 

Em Caetité não há muitos dispositivos destinados para a macrodrenagem. A água pluvial 

drenada pelo município é direcionada ou para o solo, ou para os de fundos de vales como 

afluentes do Rio São João, destacando-se os Riachos Jatobá, da Pedreira, do Alegre e Flor 

da Índia sendo que, a maioria, possuem trechos canalizados na mancha urbana. 

Conforme é mostrado no Diagnóstico desse PMSB esses riachos vêm perdendo suas 

características naturais e alguns trechos vêm sendo canalizados. Os Riacho da Pedreira e 

Riacho do Alegre possui canais revestidos em alvenaria de pedra. O rio São João, apesar 

da baixa ocupação ao redor, a mata ciliar encontra-se degradada e recebe águas pluviais 

e esgotos, transportadas pelas galerias e canais de macrodrenagem urbano.  

Com relação aos dispositivos de microdrenagem, no SNIS (2020), foi informado a 

existência de 232 dispositivos de microdrenagem divididos entre boca de lobos (220) 

bocas de leão ou bocas de lobo múltiplas (12 bocas de lobo conjugadas). Na visita técnica 

observou-se a existência de bocas de lobo de grelha, bocas de lobo de guia e canaletas a 

sede municipal. Os principais problemas identificados nos dispositivos de 

microdrenagem foram es presença de resíduos sólidos urbanos e lançamento de esgotos, 

causando assim obstrução da passagem das águas pluviais, e comprometendo a 

capacidade de conduzir às águas na área. 

Se tratando da pavimentação das vias, estimou-se que o índice de vias pavimentadas é de 

84%. Ressalta-se ainda que parte das vias não possui sarjetas, ou estão em condições 

precárias e não são capazes de atender suas funções, fazendo com que, nos períodos 
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chuvosos, as águas escoem contando apenas com a gravidade das vias. Os alagamentos de 

vias de acesso para as comunidades em época de chuva comprometem seus 

deslocamentos e geram erosões e movimentação de terra, prejudicando o solo. 

Na visita de campo foram identificados alguns pontos de alagamentos e enxurradas na 

sede do município. Conforme relatos dos moradores e técnicos do Poder Público 

Municipal, ocorrem alagamentos praticamente todos os anos, devido, principalmente, à 

ausência ou insuficiência de estruturas de macro e microdrenagem e à ausência de 

critérios na liberação de novos loteamentos em topos de morro.  

Vale destacar ainda as áreas que naturalmente funcionam como bacias de detenção, ou 

seja, recebem e podem armazenar temporariamente o escoamento superficial da área de 

contribuição, como é o caso da Lagoa da Tabua. a Essa área se tornou muito vulnerável à 

erosão superficial por meio de aberturas de ravinas e sulcos, devido ao desmatamento e 

ocupação urbana. Em períodos de chuva todo material erodido é carreado para a bacias 

de detenção natural da Lagoa da Tabua, e para o rio São João (CARDOSO, 2018). A lagoa 

também recebe contribuição de esgotos domésticos, 

Assim, o objetivo desse Projeto é ampliar o acesso aos serviços de drenagem urbana e 

manejo de águas pluviais, atendendo à demanda da população por meio da diminuição 

dos efeitos negativos causados pelas águas pluviais na área urbana de Caetité. 

A seguir, são apresentadas as ações do projeto: 

D.1. Realizar o cadastro do sistema de drenagem existente na sede e nos demais distritos, 

contemplando as áreas de amortecimento de cheias com as respectivas capacidades 

de armazenamento; 

D.2. Elaborar estudos, projetos e executar obras de pavimentação das áreas urbanas do 

município (sede e distritos); 

D.3. Elaborar estudos, projetos e executar obras de melhoria e ampliação do sistema de 

micro e macrodrenagem da Sede Municipal e das áreas urbanas dos distritos (Pajeú 

do Vento, Brejinho das Ametistas, Maniaçu e Caldeiras);  

D.4. Elaborar estudos, projetos e executar obras de pavimentação e sistema de drenagem 

em aglomerados rurais sendo adotadas intervenções adequadas à realidade do 

local; 
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D.5. Elaborar um plano de manutenção das infraestruturas de drenagem, contendo 

cronograma de manutenção dos dispositivos de microdrenagem e macrodrenagem 

com base no calendário chuvoso do município; 

D.6. Realizar limpeza e manutenção do sistema de drenagem de acordo o manual de 

drenagem; 

D.7. Elaborar e implantar programa de manutenção constante das estradas vicinais de 

acesso as comunidades rurais, incluindo intervenções necessárias (serviços de 

abaulamento e sarjetas) para drenagem das águas de chuvas; 

D.8. Elaborar e implementar programa de fiscalização de disposição inadequada de 

resíduos sólidos urbanos e da construção civil na infraestrutura de drenagem, e 

implantar caixas coletoras de águas pluviais com dispositivo de retenção de 

resíduos sólidos. 

4.4.1.2 Projeto: Atenção Chuva 

O Serviço Geológico do Brasil - CPRM (2018) identificou 5 áreas de alto ou muito alto risco 

no município de Caetité, sendo 4 áreas de deslizamento planar e 1 de corrida de massa. 

Com base no levantamento de campo, no âmbito do diagnóstico, foram identificadas 

outras áreas de risco no município, incluindo áreas sujeitas a alagamentos e inundação.  

Considerando o levantamento realizado pelo CPRM e o levantamento de campo 

apresentado no Diagnóstico, item 8.1.11.6, estima-se que Caetité possui um total de 455 

domicílio em área de risco, equivalente a 1.820 habitantes, resultando numa parcela de 

5,06% da população urbana. 

Em Caetité, existe a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), 

constituída pela Lei nº 0841/2018. A Compdec tem como finalidade a coordenação, a nível 

municipal, de todas as ações de proteção e defesa civil nos períodos de normalidade ou 

anormalidade, sendo elas prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação.  

Do ponto de vista conceitual, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC (Lei 

12.608, de 10 de abril de 2012) define defesa civil como:  

O conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e 
reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar 
o moral da população e restabelecer a normalidade social (BRASIL, 
2012). 
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Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) (2016) compete a defesa civil no 

âmbito dos Municípios: 

• Executar a PNPDEC em âmbito local; 

• Coordenar as ações do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) no 

âmbito local, em articulação com a União e os Estados; 

• Incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal; 

• Declarar situação de emergência e estado de calamidade pública; 

• Vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção 

preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações 

vulneráveis; 

• Organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em 

situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança; 

• Manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos 

extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações 

emergenciais em circunstâncias de desastres; 

• Mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre; 

• Realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de 

Proteção e Defesa Civil;  

• Promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de 

desastre; 

• Proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres; 

• Manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as 

atividades de proteção civil no Município; 

• Estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes 

de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e 

comunitárias nas ações do Sinpdec e promover o treinamento de associações de 

voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas; 

• Prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres. 

Nesse contexto, é possível afirmar que a manutenção de uma equipe de defesa civil 

municipal vinculado ao gabinete do Prefeito para responder pelas competências definidas 
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em lei e dialogar com os órgãos estaduais e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (Sedec), é essencial para a implementação das ações dessa natureza. 

Portanto, as ações propostas para a implementação desse projeto são as seguintes: 

D.9. Instituir equipe de trabalho no órgão de defesa civil municipal; 

D.10. Garantir na administração pública municipal a atividade do órgão de Defesa Civil 

para coordenar as ações, com realização de reuniões com frequência pré-

determinada e reuniões extraordinárias; 

D.11. Elaborar plano de contingência que envolva a zona rural e urbana, para aumentar 

a capacidade de resposta e prevenção a desastres no município; 

D.12. Articular e acionar com outras secretarias municipais o planejamento do período 

de chuvas; 

D.13. Estruturar um sistema de monitoramento do risco de ocorrência de eventos 

climáticos críticos; 

D.14. Manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos 

extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações 

emergenciais em circunstâncias de desastres;  

D.15. Implantar sistema de comunicação para alerta de eventos climáticos críticos, bem 

como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em 

circunstâncias de desastres, tais como a necessidade de evacuação de 

determinada área; 

D.16. Realizar avaliação geotécnica de encostas e taludes para verificar a possibilidade 

de desestabilização, e executar intervenções necessárias, incluindo a implantação 

de obras de contenção; 

D.17. Identificar líderes comunitários para atuar como parceiros em caso de emergência; 

D.18. Promover cursos de capacitação para a COMPDEC, equipe de apoio e líderes 

comunitários; 

D.19. Implementar e manter atualizado o cadastro das áreas de riscos; 

D.20. Elaborar e implementar programa de fiscalização e vistorias nas áreas de riscos, 

pelos técnicos da defesa civil;Promover a relocação das famílias em áreas que 

oferecem risco a integridade física, além de prejuízos a bem materiais que 

promovem a qualidade de vida; 
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D.21. Implementar políticas de controle institucionais a fim de limitar e /ou proibir 

intervenções sem critérios técnicos e ocupação das áreas de risco; 

D.22. Implementar políticas de controle urbano para evitar futuras construções e 

ocupação das áreas de risco; 

D.23. Oferecer consultoria para efetivação de regularização fundiária. 

4.4.2 Programa: Drenagem Urbana Sustentável 

Com muita frequência a ocupação das áreas urbanas ocorre com intensa 

impermeabilização do solo, supressão de vegetação, ocupação de áreas de fundo de vale 

e limítrofes de corpos d’água, como rios, córregos, riachos, lagoas e várzeas, o que 

determina a alteração da dinâmica natural do escoamento de águas da chuva. 

As consequências tem sido a diminuição da capacidade de absorção da água pelo solo e o 

aumento do escoamento superficial, assoreamento dos canais por carregamento das 

partículas de solos, tornando frequentes as enchentes, inundações, escorregamentos de 

encostas e de margens de rios e córregos. 

Como solução para os problemas identificados, tradicionalmente são adotadas técnicas 

para drenar a água da chuva o mais rápido possível em direção ao rio, resultando no 

aumento das inundações (RECESA, 2014). 

Nas últimas décadas, a crescente necessidade de enfrentar os problemas da água pluvial 

no meio urbano fez surgir o conceito de sistemas não convencionais de controle na fonte, 

com ênfase no manejo sustentável da água de pluviais. Esses sistemas compreendem 

medidas e técnicas que estabelecem soluções práticas para o problema dos deflúvios 

urbanos, com a implantação de sistemas de controle próximo do local de geração do 

deflúvio (PROSAB, 2009). Essas técnicas foram chamadas de drenagem urbana 

sustentável, e são utilizadas as medidas de infiltração, evaporação e evapotranspiração e 

armazenamento das águas de chuva. O resultado dessas alternativas é a preservação do 

ciclo hidrológico natural, menor escoamento superficial, menores níveis de erosão e 

poluição do alto, e consequentemente menores custos para mitigação de impactos (MDR, 

2020). 
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Essa visão de manejo de águas da chuva tem um caráter preventivo e se sustenta 

principalmente em ações não estruturais (RECESA, 2014). Somada ao uso de tecnologias 

que promovam a melhor absorção e armazenamento da água, a proteção das lagoas 

naturais sazonais, é fundamental para o amortecimento de cheias em todo o território 

municipal, com destaque para as áreas urbanas.  

Ressalta-se que as medidas não estruturais não contemplam obras civis, mas envolvem 

ações voltadas para a gestão e de cunho social para modificar padrões de 

comportamentos da população e empresas, tais como instrumentos legais, sanções 

econômicas e programas educacionais. Assim, são denominados sistemas de controle na 

fonte, pois atuam no local ou próximo das fontes de escoamento, estabelecendo critérios 

de controle de uso e ocupação nessas áreas (PROSAB, 2009). 

Os princípios adotados têm como fundamento o conceito de desenvolvimento urbano de 

baixo impacto que se traduz em soluções mais eficazes e econômicas quando comparadas 

às soluções tradicionais de drenagem urbana. 

Portanto, esse Programa visa reduzir as vazões de cheia e velocidade de escoamento das 

águas pluviais na área urbana, priorizando técnicas/soluções sustentáveis e de caráter 

preventivo, porém, considerando os atuais níveis de impermeabilização, ainda serão 

intercaladas ações corretivas tradicionais. 

4.4.2.1 Projeto: Controle do Escoamento na fonte 

A retenção e/ou redução de escoamento superficial tem o objetivo primordial de diminuir 

os picos de vazão de cheias e os riscos de inundação e alagamento, além disso, 

desempenha um papel de redução na demanda pelos serviços de abastecimento de água 

e contribui com o aumento da oferta de água subterrânea.  

A implantação de dispositivos de captação de águas da chuva para detenção ou usos 

diversos nas unidades prediais municipais, compreende sistemas não convencionais com 

projetos arquitetônicos de ampliação e reforma, que comtemple a instalação de 

reservatórios e cisternas para captação da água de chuva, para fins de economia de 

recursos, e de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Essa água coletada pelo 
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sistema servirá para limpeza de espaços públicos, jardinagem e para uso de descargas 

sanitárias. 

Portanto, as ações deste Projeto seguem o princípio de redução de escoamento superficial 

na fonte geradora e melhor harmonização do ciclo da água no território construído, 

através da adoção de medidas de planejamento e de medidas sustentáveis. 

A seguir, são apresentadas as ações do projeto: 

D.24. Elaborar e implementar programa de fiscalização do uso e a ocupação do solo por 

meio de normas e regulamentos, com o objetivo de conter o desmatamento e a 

impermeabilização do solo; 

D.25. Estimular a repermeabilização dos locais com alta taxa de impermeabilização e 

realizar a recomposição vegetal e manutenção das áreas verdes; 

D.26. Regulamentar as bacias naturais de amortecimento, visando a sua preservação; 

D.27. Estimular a adoção de medidas para controle do escoamento na fonte (como 

captação da água de chuva, pavimentos e áreas permeáveis) em edificações 

particulares, por meio do IPTU Verde; 

D.28. Implantar dispositivos de captação de águas da chuva para usos diversos em 

prédios públicos, principalmente em escolas que contam com quadras cobertas; 

D.29. Realizar cadastro de áreas estratégicas para o amortecimento de cheias: bacias 

naturais de amortecimento (lagoas, lagos), áreas verdes (localização e estado de 

conservação) e áreas de lazer (praças, campos de futebol e quadras) com as 

respectivas capacidades de amortecimento de cheia 

D.30. Estimular a implantação de piso drenante em detrimento de pisos impermeáveis 

em locais como galpões, pátios, ruas com tráfego leve, conjuntos habitacionais, 

praças, calçadas, estacionamentos. 

4.4.2.2 Projeto: Recuperação dos rios urbanos 

Córregos, riachos e rios são estruturas que recebem toda a água captada nas vias, sarjetas 

e caixas coletoras de águas pluviais, o seu bom funcionamento é essencial para que as 

águas coletadas não se acumulem nas vias. A ausência de sistema de esgotamento 

sanitário corrobora para o lançamento inadequado de águas servidas nas vias públicas e 
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a falta de educação ambiental contribui para o descarte irregular de resíduos sólidos 

também nas vias públicas e lotes. 

Essa interconexão de sistemas de coleta de esgotos e a estrutura de drenagem pluvial, 

além de trazer grandes inconvenientes à saúde pública, sobretudo durante os períodos 

mais chuvosos, vem causando degradação da qualidade das águas dos mananciais do 

município, com destaque para os Riacho do Alegre, Riacho do Jatobá e Riacho das Pedras. 

A revitalização desses cursos d’água mostra-se como fator importante na recuperação dos 

rios que vem sendo degradados. A título de exemplo, em países europeus como França 

(rio Sena) e Portugal (rio Tejo), demonstraram que a revitalização dos cursos d’água é a 

forma mais eficiente de permitir que ele integre o ambiente de maneira harmônica. 

Os corpos hídricos superficiais urbanos funcionam como suporte para a manutenção dos 

ecossistemas urbanos, colaboram para a harmonia paisagística e podem ser utilizados 

como áreas de lazer. Porém, considerando que essas funções estão comprometidas pela 

degradação exercida pelo lançamento de esgotos e pelo descarte de resíduos sólidos, o 

sucesso desse projeto está intrinsicamente relacionado com a implementação dos 

projetos descritos nos componentes esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. Portanto, esse projeto tem como objetivo reduzir/eliminar as fontes de 

poluição dos corpos hídricos superficiais localizados nos perímetros urbanos do 

município de Caetité e reestabelecer sua capacidade de contribuir para o manejo das 

águas pluviais. 

As ações necessárias para implementação deste Projeto estão pontuadas a seguir: 

D.31. Realizar levantamento sobre a situação das ligações de esgoto e drenagem pluvial, 

identificando lançamentos de redes coletoras de esgoto em tubulações e galerias 

pluviais, lançamentos de tubulações de águas pluviais na rede coletora de esgotos, 

lançamentos de redes coletoras/interceptores de esgotos no Riacho do Alegre, 

Riacho do Jatobá e Riacho das Pedras; 

D.32. Regularizar ligações indevidas constatadas a partir do levantamento, informando 

o problema ao usuário e determinando um prazo para sua regularização; 

D.33. Implementar fiscalização do descarte de esgotos domésticos in natura e resíduos 

sólidos nos canais de drenagem natural (córregos, rios e riachos); 
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D.34. Realizar o desligamento de pontos de lançamentos mistos, em conjunto com a 

implantação de alternativa de esgotamento sanitário; 

D.35. Implementar programa de monitoramento do lançamento de efluentes industriais 

nos corpos hídricos; 

D.36. Implementar Programa de limpeza e desassoreamento de cursos d’água  e lagoas 

que recebem esgotos sem tratamento; 

D.37. Elaborar projeto de recuperação das matas ciliares de rios e lagoas localizados em 

perímetro urbano da sede municipal e distritos; 

D.38. Executar a recuperação das matas ciliares de rios e lagoas localizados em 

perímetro urbano da sede municipal e distritos; 

D.39. Elaborar projeto de valorização ambiental e requalificação urbanística da área no 

entorno do rio São João; 

D.40. Executar obra de valorização ambiental e requalificação urbanística da área no 

entorno do rio São João; 

D.41. Implementar programa de monitoramento da qualidade da água dos rios urbanos 

de acordo com as resoluções do Conama nº 357 e 430. 

4.4.3 Programa: Emergência e Contingência para a Drenagem Urbana 

Os acidentes e imprevistos em sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

geralmente ocorrem em períodos de intensas chuvas que, associados ao desnudamento 

do solo ou da ausência ou dimensionamento incorreto dos dispositivos de coleta das 

águas pluviais, acabam por gerar problemas sérios para a população como deslizamentos 

de terra, enxurradas, inundações, transmissão de doenças de veiculação hídrica, entre 

outros. 

Cabe destacar a necessidade de se adotar medidas de emergência e contingência para o 

caso de grandes precipitações, emergências, sinistros, ocorrências atípicas ou eventos 

climáticos inesperados. 

4.4.3.1 Projeto: SOS Drenagem 

O Projeto SOS Drenagem projeto tem como objetivo propor ações mitigadoras de 

acidentes, relacionadas a um melhor gerenciamento do uso do solo, ao dimensionamento 
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e construção de equipamentos voltados à contenção de encostas, retenção de águas 

pluviais, coleta e direcionamento dessas águas até rios e córregos. Citam-se os acidentes 

e imprevistos de drenagem: 

• Deslizamentos de encostas, causados, por exemplo, por intensa precipitação, 

ausência de vegetação nativa, ocupação desordenada das áreas de risco, 

acúmulo de resíduos sólidos ou lançamento de esgotos nas encostas;  

• Erosão nas estradas vicinais, seja pela ausência de proteção vegetal ou por 

intensidade da precipitação, comprometendo a mobilidade; 

• Transbordamento dos canais, que podem ser causados por precipitação intensa, 

ações de vandalismos, obstrução do sistema por resíduos sólidos, interceptação 

dos esgotos domésticos no sistema de drenagem das águas pluviais.; 

• Rompimento de barragens provocando danos de grandes proporções às 

comunidades localizadas à jusante. 

Sendo assim, as ações propostas para mitigação dos acidentes/imprevistos citados são: 

D.42. Comunicar o problema à população; 

D.43. Comunicar o problema às instituições, autoridades e Defesa Civil Municipal; 

D.44. Encaminhar a população para local seguro, caso exista pessoas em risco; 

D.45. Executar o serviço de tapa-buraco em casos de erosão nas estradas vicinais; 

D.46. Reparar as instalações danificadas; 

D.47. Comunicar atos de vandalismo à polícia local; 

D.48. Organizar e estruturar um local para acolhimento das famílias atingidas pelos 

eventos críticos; 

D.49. Estruturar uma rede de apoio com a convocação de voluntário e para recebimento 

de doações. 

Algumas ações propostas nesse projeto já foram apresentadas em projetos de outras 

componentes do saneamento básico, devido ao aspecto relacionado à integralidade entre 

os componentes, tais como: 

• Intensificar a fiscalização quanto ao uso do solo; 
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• Promover ações de replantio da vegetação nativa; 

• Ampliar o acesso da população a soluções de esgotamento sanitário; 

• Ampliar o acesso aos serviços de coleta de resíduos sólidos; 

• Fiscalizar a disposição de entulhos e resíduos sólidos domésticos; 

• Promover campanhas de educação ambiental. 

4.4.4 Proposta para os Serviços de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem  

A proposta para os Serviços de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem do município de 

Caetité tem o objetivo de melhorar e ampliar a infraestrutura existente, identificando e 

anulando o lançamento indevido de esgoto, bem como o incentivo a drenagem 

sustentável. O Quadro 15 apresenta a proposta para a prestação do serviço de manejo de 

águas pluviais e drenagem. 
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Quadro 15 – Programa, Projetos e Ações de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 
P
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Objetivos N º Ações Natureza Metas Abrangência 
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Ampliar o 
acesso aos 
serviços de 
drenagem 
urbana e 

manejo de 
águas pluviais, 

bem como 
melhorar as 

condições das 
estruturas 
existentes 

D.1.  
Realizar o cadastro do sistema de drenagem existente na sede e nos demais distritos, 
contemplando as áreas de amortecimento de cheias com as respectivas capacidades 
de armazenamento; 

Estruturante 

Alcançar 100% 
da 

pavimentação 
urbana e 70% 
de cobertura 

por 
macrodrenagem 
na zona urbana. 

Garantir 
pavimentação e 
implantação de 

sistema de 
drenagem em 

locais de 
adensamento 

populacional na 
zona rural e 
manutenção 

periódica das 
estradas 

vicinais. 

Todo o 
município 

D.2.  
Elaborar estudos, projetos e executar obras de pavimentação das áreas urbanas do 
município (sede e distritos); 

Estruturante 
e Estrutural 

Sede municipal, 
e sedes dos 

distritos 
(Brejinho das 

Ametistas, Pajeú 
do Vento, 

Caldeiras e 
Maniaçu) 

D.3.  

Elaborar estudos, projetos e executar obras de melhoria e ampliação do sistema de 
micro e macrodrenagem da Sede Municipal e das áreas urbanas dos distritos (Pajeú 
do Vento, Brejinho das Ametistas, Maniaçu e Caldeiras);  Estruturante 

e Estrutural 

D.4.  
Elaborar estudos, projetos e executar obras de pavimentação e sistema de drenagem 
em aglomerados rurais sendo adotadas intervenções adequadas à realidade do local; 

Estruturante 
e Estrutural 

Aglomerados 
rurais 

D.5.  

Elaborar um plano de manutenção das infraestruturas de drenagem, contendo 
cronograma de manutenção dos dispositivos de microdrenagem e macrodrenagem 
com base no calendário chuvoso do município; 

Estrururante 

Todo o 
município 

D.6.  
Realizar limpeza e manutenção do sistema de drenagem de acordo o manual de 
drenagem; Estrutrural 

D.7.  
Elaborar e implantar programa de manutenção constante das estradas vicinais de 
acesso as comunidades rurais, incluindo intervenções necessárias (serviços de 
abaulamento e sarjetas) para drenagem das águas de chuvas; 

Estruturante 
e Estrutural 

D.8.  

Elaborar e implementar programa de fiscalização de disposição inadequada de 
resíduos sólidos urbanos e da construção civil na infraestrutura de drenagem, e 
implantar caixas coletoras de águas pluviais com dispositivo de retenção de resíduos 
sólidos. 

Estruturante 

A t e n ç ã o
 

C h u v a D.9.  Instituir equipe de trabalho no órgão de defesa civil municipal; Estruturante 
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Objetivos N º Ações Natureza Metas Abrangência 

Coordenar em 
nível 

municipal 
todas as ações 
de defesa civil 
para reduzir 
os impactos 

das chuvas em 
áreas e 

situações de 
risco 

D.10.  
Garantir na administração pública municipal a atividade do órgão de Defesa Civil para 
coordenar as ações, com realização de reuniões com frequência pré-determinada e 
reuniões extraordinárias; 

Estruturante 
Reduzir para 
0% a parcela 
da população 

em situação de 
risco até 2030  

Todo o 
município 

D.11.  
Elaborar plano de contingência que envolva a zona rural e urbana, para aumentar a 
capacidade de resposta e prevenção a desastres no município; 

Estruturante 

D.12.  
Articular e acionar com outras secretarias municipais o planejamento do período de 
chuvas; 

Estruturante 

D.13.  
Estruturar um sistema de monitoramento do risco de ocorrência de eventos 
climáticos críticos; 

Estruturante 

D.14.  
Manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, 
bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em 
circunstâncias de desastres;  

Estruturante 

D.15.  

Implantar sistema de comunicação para alerta de eventos climáticos críticos, bem 
como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em 
circunstâncias de desastres, tais como a necessidade de evacuação de determinada 
área; 

Estruturante 

D.16.  
Realizar avaliação geotécnica de encostas e taludes para verificar a possibilidade de 
desestabilização, e executar intervenções necessárias, incluindo a implantação de 
obras de contenção; 

Estrutural  

D.17.  Identificar líderes comunitários para atuar como parceiros em caso de emergência; Estruturante 

D.18.  
Promover cursos de capacitação para a COMPDEC, equipe de apoio e líderes 
comunitários; 

Estruturante 

D.19.  Implementar e manter atualizado o cadastro das áreas de riscos; Estruturante 

D.20.  
Elaborar e implementar programa de fiscalização e vistorias nas áreas de riscos, pelos 
técnicos da defesa civil; 

Estruturante 

D.21.  
Promover a relocação das famílias em áreas que oferecem risco a integridade física, 
além de prejuízos a bem materiais que promovem a qualidade de vida; 

Estrutural 

D.22.  
Implementar políticas de controle institucionais a fim de limitar e /ou proibir 
intervenções sem critérios técnicos e ocupação das áreas de risco; 

Estruturante 
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Objetivos N º Ações Natureza Metas Abrangência 

D.23.  
Implementar políticas de controle urbano para evitar futuras construções e ocupação 
das áreas de risco; 

Estruturante 

D.24.  Oferecer consultoria para efetivação de regularização fundiária. Estruturante 

D
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Diminuir picos 
de vazão de 
cheia e risco 
de vazão e 
riscos de 
vazão e 

alagamento 

D.25.  
Elaborar e implementar programa de fiscalização do uso e a ocupação do solo por 
meio de normas e regulamentos, com o objetivo de conter o desmatamento e a 
impermeabilização do solo; 

Estruturante 

Redução da 
taxa de 

impermeabiliz
ação dos lotes, 
ampliação da 

adoção de 
práticas de 

manejo 
sustentável 
das águas 
urbanas  

Todo o 
município 

D.26.  
Estimular a repermeabilização dos locais com alta taxa de impermeabilização e 
realizar a recomposição vegetal e manutenção das áreas verdes; 

Estruturante 

D.27.  Regulamentar as bacias naturais de amortecimento, visando a sua preservação; Estruturante 

D.28.  
Estimular a adoção de medidas para controle do escoamento na fonte (como captação 
da água de chuva, pavimentos e áreas permeáveis) em edificações particulares, por 
meio do IPTU Verde; 

Estrutural 

D.29.  
Implantar dispositivos de captação de águas da chuva para usos diversos em prédios 
públicos, principalmente em escolas que contam com quadras cobertas; 

Estrutural 

D.30.  

Realizar cadastro de áreas estratégicas para o amortecimento de cheias: bacias 
naturais de amortecimento (lagoas, lagos), áreas verdes (localização e estado de 
conservação) e áreas de lazer (praças, campos de futebol e quadras) com as 
respectivas capacidades de amortecimento de cheia 

Estruturante 

D.31.  
Estimular a implantação de piso drenante em detrimento de pisos impermeáveis em 
locais como galpões, pátios, ruas com tráfego leve, conjuntos habitacionais, praças, 
calçadas, estacionamentos. 

Estruturante 
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Reestabelecer a 
capacidade dos 
rios urbanos de 
contribuir para 

o manejo das 
águas pluviais 

D.32.  

Realizar levantamento sobre a situação das ligações de esgoto e drenagem pluvial, 
identificando lançamentos de redes coletoras de esgoto em tubulações e galerias 
pluviais, lançamentos de tubulações de águas pluviais na rede coletora de esgotos, 
lançamentos de redes coletoras/interceptores de esgotos no Riacho do Alegre, Riacho 
do Jatobá e Riacho das Pedras; 

Estruturante 
Identificar e 

anular o 
lançamento de 

esgoto nos 
dispositivos 

de drenagem 

Todo o 
município 

 
D.33.  

Regularizar ligações indevidas constatadas a partir do levantamento, informando o 
problema ao usuário e determinando um prazo para sua regularização; 

Estrutural 

D.34.  
Implementar fiscalização do descarte de esgotos domésticos in natura e resíduos 
sólidos nos canais de drenagem natural (córregos, rios e riachos); 

Estruturante 
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Objetivos N º Ações Natureza Metas Abrangência 

D.35.  
Realizar o desligamento de pontos de lançamentos mistos, em conjunto com a 
implantação de alternativa de esgotamento sanitário; 

Estruturural 

D.36.  
Implementar programa de monitoramento do lançamento de efluentes industriais 
nos corpos hídricos; 

Estruturante 

D.37.  
Implementar Programa de limpeza e desassoreamento de cursos d’água e lagoas  
que recebem esgotos sem tratamento; 

Estrutural 

D.38.  
Elaborar projeto de recuperação das matas ciliares de rios e lagoas localizados em 
perímetro urbano da sede municipal e distritos; 

Estruturante 

D.39.  
Executar a recuperação das matas ciliares de rios e lagoas localizados em perímetro 
urbano da sede municipal e distritos; 

Estrutural 

D.40.  
Elaborar projeto de valorização ambiental e requalificação urbanística da área no 
entorno do rio São João; 

Estruturante 

D.41.  
Executar obra de valorização ambiental e requalificação urbanística da área no 
entorno do rio São João; 

Estrutural 

D.42.  
Implementar programa de monitoramento da qualidade da água dos rios urbanos de 
acordo com as resoluções do Conama nº 357 e 430. 

Estruturante 
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Preparar a 
Gestão 

Municipal 
para medidas 

mitigadores de 
acidentes que 
se relacionam 

com a 
drenagem das 
águas pluviais 

D.43.  Comunicar o problema à população; Estruturante 

Quando 
necessário, 
conforme 

ocorrência 
atípica 

Todo o 
município 

D.44.  Comunicar o problema às instituições, autoridades e Defesa Civil Municipal; Estruturante 
D.45.  Encaminhar a população para local seguro, caso exista pessoas em risco; Estruturante 
D.46.  Executar o serviço de tapa-buraco em casos de erosão nas estradas vicinais; Estrutural 
D.47.  Reparar as instalações danificadas; Estrutural 
D.48.  Comunicar atos de vandalismo à polícia local; Estruturante 

D.49.  
Organizar e estruturar um local para acolhimento das famílias atingidas pelos eventos 
críticos; 

Estruturante 

D.50.  
Estruturar uma rede de apoio com a convocação de voluntário e para recebimento de 
doações. 

Estruturante 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021. 
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4.5 Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana 

A Lei nº 12.305/2010, a qual institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

dispõem sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes 

relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os 

perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis. 

Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que 

desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos 

sólidos. 

Alguns dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos são: 

I. proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  

II. não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 
resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos;  

III. estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de 
bens e serviços; 

IV. adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 
forma de minimizar impactos ambientais;  

V. redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  

VI. incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 
matérias primas e insumos derivados de materiais recicláveis e 
reciclados; [...] 

Sendo assim, na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a 

seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento 

dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Entre os instrumentos criados pela PNRS estão os planos de resíduos sólidos, a coleta 

seletiva, o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas e outras formas de 

associação de catadores de materiais recicláveis, o monitoramento e a fiscalização 

ambiental, a educação ambiental, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas 

relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, os incentivos fiscais, financeiros e a adoção de consórcios ou de outras formas 

de cooperação entre os entes federados, visando ao melhor aproveitamento e à redução 

dos custos envolvidos no manejo de resíduos. 
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Com base nas demandas identificadas no Produto 3 – Diagnóstico do Saneamento Básico, 

foram definidos os cenários de referência para os serviços (Produto 4 – Prognóstico, 

Objetivos e Metas), contendo as metas a serem atingidas no horizonte de planejamento. O 

Quadro 16 apresenta as demandas do Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos estimadas para o curto, médio e longo prazo no cenário de referência adotado. 

Com base nesse cenário, são definidos os Programas, Projetos e Ações. 

Quadro 16 – Objetivos e Metas do Serviço de Limpeza Urbano e Manejo de Resíduos Sólidos 
conforme o Cenário de Referência – Caetité/BA 

Zona Indicador Objetivo 

Metas para a zona urbana 

Atual 
Curto 

Prazo (01 a 
04 anos) 

Médio 
Prazo (04 
a 08 anos) 

Longo 
Prazo 08 a 
20 anos) 

Urbana 

Índice de cobertura 
por coleta 

convencional (%) 

Manutenção 
(Urbano) e 

Elevação (Rural) 
do índice de 

abrangência por 
coleta 

convencional 

100% 100% 100% 100% 

Geração per capita 
de resíduos urbanos 

(kg/hab.dia) 

Manter a atual 
geração de 

resíduos sólidos 

0,55 
kg/hab.dia 

0,55 
kg/hab.dia 

0,55 
kg/hab.dia 

0,55 
kg/hab.dia 

Índice de cobertura 
por coleta seletiva 

(%) 

Elevar a coleta 
seletiva com a 

cobertura 
10% 30% 40% 72,6% 

Índice de adesão da 
coleta seletiva (%) 

Incentivar a 
adesão à coleta 

seletiva 
68% 70% 750% 80% 

Índice de 
recuperação de 
recicláveis em 

relação aos resíduos 
recicláveis coletados 

seletivamente (%) 

Elevar o índice de 
recuperação de 

recicláveis 
90% 90% 90% 90% 

Índice de 
recuperação de 

resíduos orgânicos 
em relação aos 

resíduos orgânicos 
coletado 

seletivamente (%) 

Elevar o índice de 
recuperação de 

resíduos 
orgânicos na zona 

urbana 

90% 90% 90% 90% 

Rural 

Índice de cobertura 
por coleta 

convencional (%) 

Manutenção 
(Urbano) e 

Elevação (Rural) 
do índice de 

abrangência por 
coleta 

convencional 

1,9% 30% 45% 100% 

Geração per capita 
de resíduos urbanos 

(kg/hab.dia) 

Manter a atual 
geração de 

resíduos sólidos 

0,55 
kg/hab.dia 

0,55 
kg/hab.dia 

0,55 
kg/hab.dia 

0,55 
kg/hab.dia 

Índice de cobertura 
por coleta seletiva 

(%) 

Elevar a coleta 
seletiva com a 

cobertura 
0% 10% 30% 50% 
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Zona Indicador Objetivo 

Metas para a zona urbana 

Atual 
Curto 

Prazo (01 a 
04 anos) 

Médio 
Prazo (04 
a 08 anos) 

Longo 
Prazo 08 a 
20 anos) 

Índice de adesão da 
coleta seletiva (%) 

Incentivar a 
adesão à coleta 

seletiva 
0% 40% 60% 80% 

Índice de 
recuperação de 
recicláveis em 

relação aos resíduos 
recicláveis coletados 

seletivamente (%) 

Elevar o índice de 
recuperação de 

recicláveis 
0% 30% 60% 70% 

Índice de 
recuperação de 

resíduos orgânicos 
em relação aos 

resíduos orgânicos 
coletado 

seletivamente (%) 

Elevar o índice de 
recuperação de 

resíduos 
orgânicos na zona 

urbana 

50% 60% 70% 80% 

Índice da população 
atendida por coleta 
convencional que 

aderiu à 
compostagem 
doméstica (%) 

Elevar o índice de 
adesão à 

compostagem 
doméstica 

0% 40% 60% 70% 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

Para tanto, foi definido um programa para esta componente (Figura 11), que contempla 

propostas adequadas à realidade e aos aspectos social, ambiental e econômico do 

município de Caetité. 
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Figura 11 - Programas para Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de Caetité-BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

4.5.1  Programa: Reduz Caetité 

De acordo com o artigo 9º da Lei nº 12.305/2010, a não geração ocupa grau de prioridade 

na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Além disso, a lei introduz o conceito de 

responsabilidade compartilhada, onde o cidadão é responsável não apenas pela 

disposição correta dos resíduos que gera, mas também é importante que repense e reveja 

o seu papel como consumidor. 

Com base nesta premissa, o projeto Reduz Caetité coloca na administração pública o papel 

de protagonista no estímulo às boas práticas, com vistas a reduzir a geração de resíduos 

sólidos nas repartições das unidades administrativas da gestão municipal, com destaque 

para o papel e o plástico, tipos de resíduos com maior ocorrência de geração na rotina 

diária e com valor agregado de revenda para posterior reciclagem. 

4.5.1.1 Projeto Menos é Mais 

O projeto foi inspirando pelo programa Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P), do Ministério do Meio Ambiente, como uma ação que busca a construção de uma 
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nova cultura institucional nos órgãos e entidades públicos. A A3P tem por objetivo 

estimular os gestores públicos a incorporar princípios e critérios de gestão 

socioambiental em suas atividades rotineiras, levando à economia de recursos naturais e 

à redução de gastos institucionais por meio do uso racional dos bens públicos, da gestão 

adequada dos resíduos, da promoção da sensibilização, capacitação e qualidade de vida 

no ambiente de trabalho (MMA, 2014). 

Portanto, esse projeto terá como abrangência os prédios públicos do município de Caetité, 

mas sem descartar a possibilidade de desenvolver uma cadeia de boas práticas de longo 

alcance, onde os colaboradores da administração pública municipal poderão aplicar em 

outros ambientes de convivências (casa, escola, universidades etc.). 

O papel é o resíduo gerado em maior quantidade pela administração pública, mas sua 

geração pode ser reduzida por meio de algumas atitudes. Ao lado do papel, o plástico se 

constitui em um dos principais resíduos gerados pela administração pública na forma, 

principalmente, de copos plásticos utilizados para o consumo de água e café. A partir das 

práticas realizadas no ambiente de trabalho, acredita-se que os colaboradores passarão a 

refletir mais sobre suas práticas de consumo, passando a ter novas posturas em outras 

situações do dia-a-dia e em ambientes diversos.  

Assim sendo, o projeto propõe as ações: 

R.1. Promover curso de capacitação para os servidores públicos sobre o Programa 

Reduz Caetité. 

R.2. Utilizar e-mail para comunicação interna e externa; 

R.3. Ao ser enviado material pelo correio, procurar saber se há possibilidade de 

serem encaminhados outros em conjunto ou se pode o material ser 

encaminhado por outra forma (correio eletrônico); 

R.4. Verificar se é necessário, realmente, extrair cópias reprográficas ou imprimir 

material e, em caso positivo, prestar atenção para não copiar ou imprimir 

material em excesso; 

R.5. Usar meio digital, tanto quanto possível, para gravação de cópias de ofícios e 

documentos para arquivos, gerando aumento de espaço nas repartições e 

gabinetes; 
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R.6. Adotar sistemas que facilitem a economia do papel ao imprimir documentos, 

tais como usá-lo em frente e verso, configurar duas páginas em uma folha e 

assim por diante; 

R.7. Reformatar documentos para evitar espaços em branco e vias desnecessárias; 

R.8. Produzir papelaria genérica para eventos – crachás, pastas e blocos, sem 

indicar data e nome, permitindo utiliza-los em outros momentos. 

R.9. Substituir o uso de copos descartáveis (água e café) por copos duráveis ou 

garrafas individuais; 

R.10. Em ocasiões especiais, como eventos, onde não é possível deixar de utilizar os 

descartáveis, estimular que os participantes adotem um único copo até o 

termino da atividade, evitando que sejam descartados vários copos por uma 

mesma pessoa. 

R.11. Recusar o recebimento de recibos de papel; 

R.12. Recusar o recebimento de embalagens para pequenos volumes, tais que 

podem ser transportados em bolsos, bolsas, mochilas, etc; 

R.13. Incentivar a não utilização de materiais descartáveis tais como canudos ou 

talheres, quando possível; 

R.14. Incentivar compra de alimentos naturais e sem embalagens; 

R.15. Incentivar  o uso de sacolas retornáveis; 

R.16. Incentivar a escolha de produtos do tipo refil, ou embalagens menores e que 

possibilitem a reciclagem. 

4.5.2 Programa: Cidade Limpa 

Este programa propõe a implantação do manejo adequado dos resíduos sólidos em 

atendimento a Lei nº 11.445/2007, Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico 

(DNSB), e a Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) e a Lei nº 12.932/2014 que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS). 

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, compartilhando o que antes era responsabilidade apenas do 

Poder Público. De maneira geral, na responsabilidade compartilhada, aos geradores 
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caberá a segregação e o descarte adequado dos resíduos sólidos gerados em suas 

atividades; ao Poder Público, a limpeza pública e manejo de resíduos sólidos domiciliares; 

e aos cidadãos, separar os resíduos e depositar nos pontos de coleta. 

Portanto, com o objetivo de viabilizar o manejo de resíduos sólidos afinado com o que 

preconizam a PNRS e a LDNSB, com a universalização do acesso aos serviços de qualidade, 

a redução, minimização, reaproveitamento e reciclagem dos resíduos sólidos, entre 

outros princípios, se mostra necessária a implantação de procedimentos que permitam a 

segregação dos resíduos sólidos na fonte, bem como fortalecer a fiscalização e orientação 

dos geradores pelo poder público. 

4.5.2.1 Projeto: Coleta para Todos 

Manter a universalização da coleta de resíduos sólidos na zona urbana e ampliar o serviço 

na zona rural é de fundamental importância para a manutenção de um ambiente saudável 

e consequentemente garantir a qualidade de vida da população. 

A inexistência do serviço de coleta contribui para a adoção de práticas inadequadas 

(queima, lançamento em terreno baldio, lançamento em corpo hídrico, etc.) que trazem 

consequências negativas tanto para o meio ambiente, quanto para o homem, tais como 

proliferação de vetores de doenças, poluição visual da paisagem, poluição das águas 

liberação de odores desagradáveis e entupimentos ou obstrução dos caminhos naturais 

da água.  

Conforme definido no Produto 4 – Prognóstico, Objetivos e Metas, foi proposta a 

ampliação da coleta seletiva no município de Caetité. Entretanto, entendendo as 

dificuldades de alcançar uma grande adesão da população, faz-se necessária a 

continuidade do serviço de coleta convencional para a manutenção de um ambiente 

saudável e, consequentemente, para garantir a qualidade de vida da população. 

Assim, este projeto pretende viabilizar o acesso de toda população do município de 

Caetité ao serviço de coleta normal de resíduos sólidos, considerando as especificidades 

locais (tipos de equipamentos, frequência de coleta, etc.). Seguindo a perspectiva do 

programa, este projeto tem como objetivo principal universalizar o sistema de coleta de 

resíduos sólidos e atender toda população do Município, conforme o Art. 2º da Lei 
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11.445/07, que estabelece a universalização do acesso como um dos princípios 

fundamentais para os serviços de saneamento básico. 

A coleta dos resíduos deve ser diferenciada em relação às regiões a serem atendidas, de 

maneira a melhor se adequar as suas respectivas especificidades. A regiões rurais e 

periurbanas apresentam populações mais dispersas, tornando a coleta diária porta a 

porta inviável economicamente e desnecessária para a quantidade de resíduo gerado. 

Portanto, faz-se necessário a utilização de outra lógica de sistema de coleta.  

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública de Caetité, na Sede 

municipal e na área urbana da dos distritos, o índice de cobertura é atualmente de 100%, 

sendo que na sede municipal a coleta ocorre diariamente, e nas sedes dos distritos a coleta 

ocorre duas vezes por semana. Enquanto na zona rural apenas o povoado de Santa Luzia 

possui acesso ao serviço, totalizando 316 habitantes atendidos o que representa um 

índice de 1,90% de coleta na zona rural.  

Assim, para as localidades rurais não contempladas por serviços de coleta, faz-se 

necessário ampliação do atendimento desse serviço, adotando técnicas e equipamento 

compatíveis com as características da região e frequência de acordo com a demanda. 

Porém, destaca-se que a universalização do acesso ao serviço de coleta para ser alcançada 

de maneira gradativa, depende de um conjunto de esforços, a começar pelo empenho do 

titular do serviço público de limpeza e de manejo de resíduos sólidos, responsável pela 

organização e prestação direta ou indireta e da adesão da população em depositar os 

resíduos nos pontos de coleta indicados. 

Este projeto contempla também a realização de atividades de limpeza de logradouros, 

capina e limpeza de canais. 

A seguir são apresentadas as ações do projeto. 

R.17. Assegurar a continuidade da prestação do serviço de coleta de resíduos sólidos 

nas áreas urbanas, ampliando o serviço conforme o crescimento populacional, 

atendendo os critérios de segurança, qualidade, regularidade e continuidade; 

R.18. Realizar estudo de dimensionamento da coleta na zona rural, definindo as 

frequências e horários de coleta compatível com a demanda dos serviços em 
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cada localidade/região da zona rural, dimensionamento da frota e mão de 

obra, definição dos itinerários, locais para distribuição dos contêineres 

R.19. Ampliar a coleta na zona rural, seja por coleta porta a porta, ou coleta indireta 

conforme dimensionamento realizado 

R.20. Implantar contêineres de coleta indireta de resíduos sólidos domiciliares na 

zona rural dispersa, preferencialmente conjugada com a coleta seletiva 

R.21. Adquirir veículos adaptados para coleta nas localidades rurais 

R.22. Realizar campanhas de divulgação dos dias e horários de coleta a fim de 

sensibilizar a comunidade a não dispor os resíduos inadequadamente 

4.5.2.2 Projeto: Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 

Frente ao desafio da destinação adequada dos resíduos sólidos, os quais deverão ser 

inseridos em outras cadeias produtivas, com objetivo de encaminhar para disposição final 

adequada apenas os rejeitos, se mostra essencial à implantação da coleta seletiva de forma 

institucionalizada. 

No Município de Caetité, apesar de não haver projeto diretamente vinculado ao Poder 

Público Municipal para coleta seletiva. A Coleta Seletiva é gerida pela Cooperativa de 

Coleta Seletiva dos Catadores de Caetité – COOPERCICLI, mas possui apoio do Poder 

Público Municipal de Caetité. 

Segundo a COOPERCICLI (2022), aproximadamente 1.000 domicílios urbanos são 

atendidos pelo serviço de coleta seletiva na sede municipal. Considerando a densidade 

domiciliar urbana (3,63 hab/dom) e a população urbana estimada para o ano de 2022 

(35.982 habitantes) tem-se um índice de cobertura por coleta seletiva de 10% na zona 

urbana, sendo que a coleta abrange a sede municipal e a sede do distrito Brejinho dos 

Ametistas. A Coopercicli realiza a coleta dos resíduos secos a partir de pontos de entrega 

voluntária, bem como a partir da coleta porta a porta de domicílios e estabelecimentos 

comerciais previamente cadastrados. Além disso, a cooperativa coleta resíduos orgânicos 

de estabelecimentos como supermercados, creches, escolas, hospitais e restaurantes, e 

realiza o processo de compostagem.  
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O Cenário de Referência (Cenário 2) estabelecido no produto 4, prevê a ampliação da 

coleta seletiva para 72,6% na zona urbana (contemplando a coleta de resíduos recicláveis 

e resíduos orgânicos) e para 50% na zona rural (contemplando apenas os resíduos secos). 

Por isso, é necessária uma mudança efetiva na gestão de resíduos. Dessa forma, 

respaldado no Art. 36º §1º e 2º da Política Nacional de Resíduos Sólidos que estabelece 

que o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 

priorizará a organização e o funcionamento das cooperativas ou de formas de associações 

de catadores de materiais reutilizáveis ou recicláveis bem como sua contratação para a 

prestação desses serviços. 

O projeto Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos propõe ao município de Caetité a 

implantação do sistema de coleta de resíduos reaproveitáveis que tenha como princípio 

estruturante o fortalecimento e atuação das Cooperativas de Materiais Recicláveis e 

Reaproveitáveis do município e/ou região, que atuarão como prestadoras de serviço de 

coleta seletiva no Município, como acontece com as empresas prestam serviço e possuem 

esse regime de contratação. 

Para elaboração do projeto foi usado como referência a cartilha “Coleta Seletiva com a 

Inclusão dos Catadores de Materiais Recicláveis” do Governo Federal em que são 

apresentadas propostas para a implantação da Coleta Seletiva, com orientações técnicas 

e ações a serem realizadas. Esse esforço é feito sobre a visão de que a inclusão das 

cooperativas de catadores é fundamental para a coleta seletiva. Os catadores, como 

agentes do processo, viabilizam a junção da atividade de coleta com a sensibilização dos 

usuários, aspectos complementares e fundamentais para o sucesso do projeto. As 

cooperativas assim, além da responsabilidade de coletar e transportar os materiais 

recicláveis para a devida destinação final, cumpririam um papel de interlocução, de 

mediação entre o prestador e os seus usuários. 

O projeto objetiva que o poder público ao implementar a coleta seletiva, uma obrigação 

prevista em lei, tenha uma maior participação no incentivo às Cooperativas e a coleta 

seletiva possa ocorrer de forma mais abrangente. Espera-se que os cooperados consigam 

se estruturar e consequentemente as iniciativas de reciclagem possam ter possibilidades 

de acontecer de maneira efetiva no Município. 
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No espírito da responsabilidade compartilhada para que o projeto seja realmente efetivo, 

é necessário que a população deseje participar ativamente do processo. Caso contrário, o 

planejamento público de nada irá adiantar sem a participação da população. Portanto, a 

educação ambiental tem um papel fundamental nesse processo, sensibilizando os 

cidadãos Caetité sobre a importância da temática da minimização da geração de resíduos, 

e seu papel nesse desafio.  

A sensibilização deverá ser feita através de palestras e campanhas a população de Caetité. 

Os catadores associados às cooperativas também participarão desse processo, prestando 

apoio aos cidadãos e sanando possíveis dúvidas. Dessa forma, deverão ser realizadas 

ações voltadas para capacitação do poder público e dos prestadores cooperados de 

maneira a cumprir seu papel de sensibilizar a população no dia a dia da prestação do 

serviço. 

Através da sensibilização dos cidadãos de Caetité, a coleta seletiva iniciar-se-á por meio 

da separação dos resíduos recicláveis e orgânicos dos demais resíduos. Com isso, as 

cooperativas serão responsáveis por ampliar a coleta porta a porta, bem como ampliar os 

pontos de entrega voluntária dos resíduos recicláveis. 

É importante ressaltar também que os horários da coleta convencional e da seletiva sejam 

diferentes para que não haja mais de um caminhão realizando a coleta ao mesmo tempo, 

engarrafando o trânsito. 

Para as zonas urbanas, com alta densidade demográfica, caminhões-baú devem ser 

utilizados por conta do alto volume de resíduos gerado. Dessa forma, torna-se viável a 

utilização do caminhão devido à grande quantidade gerada. Assim, é necessário que os 

catadores tenham capacitações constantes que os preparem para o novo modelo de 

coleta. 

No caso de condomínios, é necessário que haja um alinhamento com as Cooperativas para 

que todos participem da coleta seletiva do município, implantando-a internamente para 

os seus condôminos e capacitando seus funcionários para o devido armazenamento dos 

resíduos para a posterior coleta das Cooperativas. As capacitações para os condomínios 

poderão ser ministradas pelos próprios catadores associados. 
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Vale ressaltar que na zona rural, a logística da coleta seletiva difere um pouco. 

Considerou-se que apenas a coleta dos resíduos secos, pois usualmente os resíduos 

orgânicos já são selecionados, uma vez que os orgânicos são utilizados como alimentação 

animal ou como adubo para as plantas cultivadas nos quintais. Portanto, a periodicidade 

da coleta poderá ser feita com frequência de 1 ou 2 vezes na semana, já que o 

armazenamento de resíduos recicláveis não causa certos problemas como é o caso dos 

resíduos orgânicos.  

Além disso, os veículos de coleta poderão ser diferentes. A zona rural possui menor 

densidade demográfica, não sendo necessário, e muito menos viável, que um caminhão 

realize a coleta. Veículos menores como os triciclos ou motocicletas acopladas com 

caçamba para a coleta ou até mesmo as carroças que já são utilizadas por alguns catadores 

podem ser utilizadas nessa localidade. O baixo volume de resíduos recicláveis gerado na 

zona rural pode ser contemplado por esses veículos menores. 

Após a coleta, cada tipo de veículo terá um destino. Os veículos menores das áreas com 

menor densidade demográfica dirigir-se-ão para os PEV’s mais próximos de suas zonas, 

depositando os resíduos coletados. Posteriormente, um caminhão com maior capacidade 

irá coletar os resíduos lá armazenados e os encaminhará para a estação de Triagem. Já os 

caminhões das zonas de maior densidade demográfica encaminharão diretamente seus 

resíduos coletados para a estação de Triagem, não sendo necessário depositar nos PEV’s 

por conta de seu alto volume de resíduos. 

A ampliação da coleta seletiva deverá ocorrer a partir da sede municipal, bem como as 

sedes dos distritos por conter uma maior densidade populacional. Com isso, será possível 

ajustar as maiores dificuldades no processo. A partir de 2026 a área de abrangência da 

coleta seletiva deve expandir, alcançando a zona rural de Caetité. A ampliação de rotas e 

o zoneamento da coleta serão definidos pelas Cooperativas a depender de como serão 

organizados seus funcionários, atendendo à meta de coleta estabelecida no cenário de 

referência. 

Portanto, é possível notar que, além dos cidadãos, as cooperativas têm um papel 

fundamental na coleta seletiva. Prevê-se em 2042 a geração diária de mais de 4.561 Kg de 

resíduos recicláveis e 14.234 kg de resíduos orgânicos na zona urbana do município de 
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Caetité no horizonte final de plano, e a recuperação de aproximadamente 42% dos 

resíduos secos e úmidos em relação à massa total de resíduos e rejeitos coletados. Na zona 

rural, a geração prevista é de 1.275 kg de resíduos orgânicos e 3.979 kg de resíduos 

recicláveis em 2042, sendo que aproximadamente 54% dos resíduos secos e úmidos (em 

relação à massa total gerada) serão reaproveitados, seja na triagem dos recicláveis ou na 

compostagem doméstica. 

Dessa forma, a ideia do Projeto é que as cooperativas prestem serviço ao Município por 

meio de contrato com a Prefeitura como é feito, atualmente, com empresas terceirizadas, 

e assim, possam se sustentar economicamente, fazendo com que mais pessoas se tornem 

cooperados. Ressalta-se que no caso da prestação de serviço por cooperativas, o lucro é 

dividido igualmente entre os cooperados, dessa forma, o que será gasto com o serviço de 

coleta seletiva no Município retornaria como uma forma de renda a munícipes de Caetité 

diminuindo desemprego e gasto público. 

As ações necessárias para tornar o projeto descrito acima viável são: 

R.23. Elaborar plano de coleta seletiva com as atividades de: setorização da cidade 

para a coleta; planejamento da logística de transporte; e instalação de uma 

rede de pontos de acumulação temporária e unidades de triagem 

R.24. Executar coleta seletiva na zona urbana de acordo com o plano  elaborado; 

R.25. Executar coleta seletiva na zona rural de acordo com o plano elaborado; 

R.26. Implantar locais de entrega voluntária (LEVs) de resíduos recicláveis em 

escolas e demais órgãos públicos de grande circulação de pessoas 

R.27. Implantar PEVs contemplando resíduos de construção civil, resíduos 

volumosos, resíduos da Logística Reversa, e resíduos recicláveis, incluindo 

delimitação de áreas com cercas, construção de estruturas de proteção contra 

chuva, sinalização para esclarecimento dos usuários, entre outros 

R.28. Implantar programas de incentivos financeiros para entrega voluntária de 

coleta seletiva 

R.29. Disponibilizar, no mínimo, 1 funcionário contratado, em cada PEV para 

atendimento dos usuários 
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R.30. Realizar a capacitação dos funcionários dos PEV e os catadores para melhor 

atender os usuários e otimizar a triagem dos resíduos com a disposição 

adequada dos mesmos, dentro das unidades; 

R.31. Implantar serviço de coleta de seletiva em localidades da zona rural com o 

apoio de cooperativa de catadores de materiais reaproveitáveis, de acordo 

com a demanda. 

4.5.2.3 Projeto: Melhorias na Limpeza Pública 

De acordo com o Art.13, inciso 1, alíena b da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Nº 

12.305/2010), os resíduos de limpeza urbana são aqueles originários da varrição, limpeza 

de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana, como limpeza de 

dispositivos de drenagem, terrenos, córregos, pintura de meio fio, capinação, roçagem, 

sacheamento, limpeza de feiras, praias etc. 

A prestação dos serviços de limpeza urbana em Caetité de forma direta pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública. A garantia de uma prestação de serviços 

de limpeza urbana com excelência vem se mostrando cada vez mais necessária no 

ambiente urbano. A realização inadequada destes serviços pode proporcionar problemas 

na rede de drenagem pluvial. Nesse sentido cabe destacar a necessária integração dos 

serviços de limpeza pública, em especial a limpeza da macro e microdrenagem, natural e 

artificial com os serviços de drenagem pluvial, devendo-se adotar uma frequência de 

limpeza de modo a evitar a obstrução destes dispositivos e, consequentemente, contribuir 

na prevenção da ocorrência de alagamentos e inundações. A desobstrução e limpeza 

deverá ser feita periodicamente, ou sempre que necessário, atentando-se às épocas que 

antecedem os períodos de maior precipitação pluviométrica.  

Destaca-se ainda que o manejo inadequado de resíduos sólidos atrai vetores de doenças, 

tais como zika, dengue e febre chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes 

aegypti, que se disseminam facilmente em condições precárias de saneamento. Logo, a 

limpeza urbana se mostra essencial para promoção da saúde e qualidade de vida da 

população. 
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Esse projeto ainda prevê a melhoria da prestação de serviços de manejo de resíduos 

sólidos especiais de responsabilidade da gestão municipal, como os serviços congêneres 

da limpeza urbana, coleta de resíduos da construção civil de pequenos geradores e 

manutenção dos cemitérios públicos municipais. 

R.32. Elaborar o plano de ampliação dos serviços de limpeza urbana na sede 

municipal, sede dos distritos, e povoados compatíveis com os serviços, 

englobando os serviços de varrição e demais serviços congêneres como: 

capina, roçagem, poda de árvores, limpeza de canais de drenagem, limpeza de 

feiras, pintura de guias e meio-fio, entre outros 

R.33. Garantir a equipe necessária para locais já atendidos e ampliar o serviço de 

limpeza urbana em vias públicas não contempladas, acompanhando o ritmo 

de crescimento de logradouros públicos pavimentados e com dispositivos de 

drenagem; 

R.34. Implantar coletores públicos (lixeiras) em diversos pontos das áreas urbanas 

e localidades rurais adensadas no município, integrando este sistema com os 

serviços prestados de limpeza urbana; 

R.35. Implantar contêineres para coleta de resíduos sólidos da feira livre; 

R.36. Assegurar equipe técnica para limpeza e manutenção de banheiros públicos 

R.37. Estabelecer um plano e roteiro das ações de conservação de logradouros, 

como pinturas de guias e meio-fio 

R.38. Executar serviço de pintura de guias e meio-fio na mínimo a cada 6 meses 

R.39. Elaborar cronograma manutenção e limpeza das unidades cemiteriais de 

responsabilidade da gestão municipal existentes e outras que venham ser 

construídas 

R.40. Garantir a coleta e a destinação final adequada dos resíduos sólidos 

resultantes das ações de manutenção e limpeza das unidades cemiteriais de 

responsabilidade da gestão municipal existentes e outras que venham ser 

construídas, incluindo destinação final adequada dos resíduos da exumação de 

corpos 
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R.41. Estabelecer regras sobre a periodicidade de exumação dos corpos 

(normalmente após 3 anos do sepultamento) e sobre a destinação adequada 

da ossada e outros tipos de resíduos sólidos do sepultamento; 

R.42. Criar um canal de comunicação aos familiares do falecido (a) sobre a 

necessidade de exumação dos corpos após o período de completa 

decomposição, incluído o envio de lembretes e notificações antes do 

vencimento do prazo fixado 

R.43. Promover operação de catação de animais mortos e promover campanhas de 

responsabilização dos proprietários dos animais para a destinação adequada 

R.44. Criar cemitério municipal de animais, a fim de evitar a destinação inadequada 

de animais mortos em vias públicas e terrenos baldios; 

R.45. Incentivar e apoiar a (as) associação (ões) ou cooperativa (as) para a 

estruturação de uma fábrica de sabão produzido a partir de óleos comestíveis. 

O reaproveitamento de resíduos sólidos tem o potencial de gerar benefícios para a 

sociedade como a geração de emprego e renda e a minimização de impactos ambientais, 

sem contar os benefícios relacionados à economia. 

Nesse contexto, a atuação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, 

configura-se como uma alternativa bastante promissora. 

4.5.2.4 Projeto: Transformando Áreas de Descarte Irregular  

O projeto tem como objetivo promover a recuperação de áreas degradadas proveniente 

do descarte irregular de resíduo sólidos, por meio da criação de jardins, hortas 

comunitárias, praças, campo de futebol, entre outras. 

Segundo a Organização das Nações Unidas, se faz necessário disponibilizar uma área 

verde por habitante para diminuir o estresse urbano e promover uma melhor qualidade 

de vida, além disso, investir em bons projetos de jardins, praças, entre outros, também 

pode representar menos problemas com o descarte inadequado de resíduos sólidos nas 

ruas. Em Caetité, constata-se a existência de três vazadouros a céu aberto sendo um 
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localizado nas proximidades do distrito de Maniaçu e outro no distrito de Caldeiras, além 

do vazadouro da sede municipal, que recentemente passou por uma remediação para 

construção da célula de disposição controlada dos resíduos, que está em andamento. Além 

disso, foi observada a existência de áreas menores com acúmulo de resíduos sólidos no 

município. 

Os objetivos desse projeto incluem eliminar os pontos de descarte irregular de resíduos 

sólidos, por meio do plantio de espécies nativas e perenes ou de fácil manejo, utilizando 

materiais recicláveis para ornamentação dos jardins e praças; produzir hortas com 

composto orgânico, e dessa forma integrar a comunidade, órgãos públicos e instituições 

privadas e estimular a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações. 

Espera-se que com este projeto, a população contribua com boas ideias, mudança de 

hábitos, atitudes e práticas de responsabilidade, e passe a preocupar-se com a localidade 

onde reside, tendo cuidado em não descartar resíduos em locais inadequados, atuando 

também como agente fiscalizador juntamente com o poder público, seja com o objetivo de 

manter limpo os espaços de uso comum mantendo as áreas vivas, obtendo assim melhor 

visual estético e melhor qualidade de vida. 

Para tanto, será necessária a realização de ações em conjunto com a Secretaria de Serviços 

Públicos, Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública, Secretaria Municipal de 

Recursos Hídricos, Secretaria de Saúde e Secretária de Educação, na tentativa de 

fortalecer a educação ambiental, eliminar o descarte irregular de resíduos e promover a 

proteção da saúde coletiva. 

Dessa forma, devem ser realizadas as seguintes ações: 

R.46. Elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) com o 

objetivo de transformar as áreas dos vazadouros em área de lazer, incluindo 

ações como plantio de plantas ornamentais e/ou hortas comunitárias com 

produção de alimentos; 

R.47. Executar o PRAD; 

R.48. Realizar visitas técnicas para identificação e cadastro de outras áreas com 

concentração de descarte irregular de resíduos sólidos; 
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R.49. Realizar reuniões entre técnicos das secretarias para discutir as estratégias 

para implementação do projeto e responsabilidades de cada uma; 

R.50. Realizar mutirões de limpeza nos locais identificados com descarte irregular 

de resíduos; 

R.51. Mobilizar e sensibilizar a população local para transformar esses espaços em 

áreas de lazer com plantio de plantas ornamentais e/ou hortas comunitárias 

com produção de alimentos; 

R.52. Divulgar o projeto em escolas, associações de bairros, etc para todos 

trabalharem em conjunto; 

R.53. Fiscalizar as áreas recuperadas para manutenção dessa condição. 

4.5.3 Programa: Destina Bem Caetité 

Após serem coletados mediante a coleta seletiva, os resíduos sólidos deverão receber 

destinação de acordo com suas características, podendo seguir para o reaproveitamento, 

reciclagem, compostagem ou, no caso dos rejeitos, disposição final ambientalmente 

adequada. 

O encaminhamento dos resíduos secos passíveis de reutilização ou reciclagem reduzem o 

volume encaminhado para o aterro sanitário, prologando a sua vida útil. Da mesma forma, 

a compostagem apresenta benefícios para a agricultura com a obtenção de um composto 

orgânico rico em nutrientes, bem como para a disposição de rejeitos, pois propicia a 

redução do volume de resíduos orgânicos encaminhado para o aterro sanitário.  

Portanto, o programa tem como objetivo definir formas adequadas de destinação dos 

diversos tipos de resíduos sólidos, em consonância com as diretrizes da Política Nacional 

e Estadual de Resíduos Sólidos. 

4.5.3.1 Projeto: Cooperando para Fortalecer 

O reaproveitamento de resíduos sólidos tem o potencial de gerar benefícios para a 

sociedade como a geração de emprego e renda e a minimização de impactos ambientais, 

sem contar os benefícios relacionados à economia. 

A Lei Nacional nº 12.305/2010, através do seu art. 36 estabelece é de responsabilidade 

do titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: 
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I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e 
recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos;  
II - estabelecer sistema de coleta seletiva;  
III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o 
retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 
oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  
IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso 
na forma do § 7o do art. 33, mediante a devida remuneração pelo setor 
empresarial (...) 

E para o cumprimento do disposto nos incisos, o titular “priorizará a organização e o 

funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem 

como sua contratação” (Art. 36, Lei Federal nº 12.305/2010). 

No município de Caetité existe apenas uma cooperativa de catadores, a COOPERCICLI. De 

acordo com informações disponibilizadas em visita técnica realizada em março de 2022. 

a COOPERCICLI conta com 30 cooperados, com média salaria de 1 salário mínimo, sendo 

que existem pessoas interessadas em se associar à cooperativa, no entanto, a coleta atual 

realizada não gera renda viável para inclusão de novos cooperados, sendo assim, com a 

ampliação da cobertura da coleta seletiva (incluindo a aquisição de novos veículos), será 

possível ampliar o número de cooperados. 

A cooperativa está localizada em um terreno com área estimada de 2.652 m2, preenchida 

por um galpão principal de aproximadamente 500 m² e outro de apoio com cerca de 100 

m², onde ficam armazenados os equipamentos e ficam locadas as infraestruturas de apoio 

como: banheiros, escritório administrativo e sala de reunião. 

De acordo com a Coopercicli, a fragilidade da coleta seletiva no município se dá devido à 

logística de transporte, visto a cooperativa possui 2 caminhões, 1 moto e alguns carrinhos 

manuais que atendem às rotas atualmente existente. No entanto, a capacidade atual de 

transporte não comporta a ampliação da coleta. Em relação aos equipamentos e 

máquinas, foi informado que existe quantidade suficiente, porém para agilidade do 

processo de triagem seria necessário um triturador de papel, e para agilidade na 

compostagem um vibrador mecânico para peneiramento do adubo. 

Os catadores desempenham um papel fundamental na indústria da reciclagem do país, 

exercendo uma função essencial para a gestão de resíduos sólidos. Além da geração de 

emprego, renda, inclusão social e melhoria da qualidade de trabalho dos catadores 
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informais, uma vantagem de se organizar na forma de cooperativas ou associações é que 

o poder público pode instituir formas de financiamentos e medidas indutoras para 

facilitar a implantação de infraestrutura física e compra de equipamentos. 

Nesse contexto, a atuação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, 

configura-se como uma alternativa bastante promissora. 

Para tanto, é necessário criar mecanismos para que os resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis do município sejam reconhecidos como um bem econômico e de valor social, 

gerador de trabalho e renda, a partir da implantação das seguintes ações: 

R.54. Firmar contratos de prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos 

sólidos entre o Poder Público Municipal e Coopercicli, e demais cooperativas 

ou associações de catadores a serem formadas, em conformidade com o Art. 

36º § 1º e 2º da Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

R.55. Cadastrar os catadores existentes e realizar a inscrição dos interessados em 

fazer parte da cooperativa; 

R.56.  Apoiar reformas e melhorias nas infraestruturas físicas da cooperativa 

(galpão de triagem, sanitários, vestiário, escritório, refeitório); 

R.57.  Apoiar na aquisição de infraestruturas, equipamentos, maquinários e veículos 

para realizar as atividades relacionadas à coleta seletiva, triagem dos resíduos 

recicláveis e compostagem dos resíduos orgânicos 

R.58. Disponibilizar profissional para dar suporte na área administrativa da 

cooperativa; 

R.59. Capacitar os cooperados e funcionários de PEVs para melhor atender os 

usuários e otimizar a triagem dos resíduos com a disposição adequada dos 

mesmos, dentro das unidades; 

R.60. Assegurar recursos mínimos necessários para o funcionamento das unidades 

(custos com energia elétrica, água, telefone + internet, manutenção de 

maquinários, combustíveis, IPVA e licenciamento dos veículos, EPIs, etc.). 
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4.5.3.2 Projeto: Reaproveita e Recicla Caetité 

O projeto propõe ao Município de Caetité a disseminação da forma de destinação mais 

adequada para materiais que possuem potencial de reaproveitamento e reciclagem, como 

papéis, plásticos, metais, dentre outros. 

O objetivo do projeto é fomentar a prática de reciclagem no município, através do 

fornecimento de subsídio para a instalação de indústria de materiais recicláveis, que após 

processo de reciclagem, devem retornar como matéria prima principalmente para 

clientes dentro do município. Dessa forma, devem ser realizadas as seguintes ações para 

o projeto: 

R.61. Promover oficinas e publicações em mídias sociais de inciativas para o 

estímulo da reutilização de objetos e para produção de peças artesanais; 

R.62. Criar uma rede de recuperação de alimentos da feira livre para entidades 

(associações, igrejas, et.) que apoiam pessoas em vulnerabilidade social ou em 

situação de rua, seja por meio de doações ou pela comercialização com 

aplicação de valor simbólico à mercadoria de baixo valor de mercado; 

R.63. Promover incentivo à indústria do reaproveitamento, da reciclagem e 

compostagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias primas e insumos 

derivados de materiais orgânicos, reutilizáveis e reciclados; 

R.64. Implantar usina de reciclagem de resíduos da construção civil para obtenção 

de insumos a serem empregados em serviços de responsabilidade da 

administração pública municipal; 

R.65. Fomentar a criação ou o desenvolvimento de pequenas empresas ou 

microempresas de reciclagem dos diversos tipos de materiais (vidro, metal, 

papel, etc.) e resíduos da construção civil; 

R.66. Implementar programas de incentivos fiscais para a implantação de industrias 

de pequeno e médio porte que colaborem para o circuito da cadeia produtiva 

relacionada ao pós-uso dos materiais reaproveitáveis, fortalecendo a 

implementação da coleta seletiva; 

R.67. Incentivar a demanda por materiais recicláveis no mercado; 

R.68. Priorizar materiais recicláveis nas aquisições e contratações municipais; 
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R.69. Estimular por meio de incentivo fiscal que particulares adotem produtos 

reutilizáveis e recicláveis produzidos pelas indústrias locais; 

R.70. Implantar programas de incentivos fiscais para entrega voluntária de coleta 

seletiva que pode ser formulado em parcerias com empresas prestadoras de 

serviços; 

R.71. Apoiar a formação de uma rede regional para criação de um banco de cadastro 

de materiais reaproveitáveis para ampliar a capacidade de desenvolvimento 

da atividade e interação entre os diferentes entes da cadeia produtiva, baseado 

no conceito da ecologia industrial; 

R.72. Buscar parcerias com empresas de reciclagem para comprar os materiais 

recicláveis. 

4.5.3.3 Projeto: Composta Caetité 

O projeto Composta Caetité tem como objetivo implementar a compostagem no município 

dos resíduos orgânicos coletados na coleta seletiva, mas também estimular a prática de 

compostagem no local de sua geração, como os lares, feira livre, escolas, restaurantes etc. 

A Coopercicli realiza a compostagem dos resíduos orgânicos coletados em escolas, 

creches, hospitais, restaurantes e supermercados da sede municipal, bem como utiliza os 

resíduos do serviço de poda realizado pelo poder público municipal.  O adubo resultado 

da compostagem é comercializado na cooperativa e na feira livre do município. Propõe-

se a ampliação da compostagem na zona urbana a partir da ampliação da coleta seletiva. 

Na zona urbana, também serão realizadas campanhas com orientações para entrega dos 

resíduos orgânicos e também para estimular a compostagem no âmbito domiciliar. 

O composto gerado pode ser utilizado nos próprios locais que foram produzidos (jardins 

domésticos.), em hortas e jardins escolares, hortas comunitárias, doados ou 

comercializados à agricultores, utilizados em jardins públicos, encaminhados para 

recuperação de mata ciliar de rio ou nascente. 

No âmbito domiciliar, o projeto utiliza como ferramenta cursos de compostagem 

doméstica no ambiente escolar. A estratégia é capacitar os professores e funcionários para 

que a disseminação da compostagem seja o mais abrangente possível afim de sensibilizar 
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os estudantes a reduzir sua produção diária de resíduos orgânicos e, ainda pode servir 

como Centro de Apoio para os integrantes da compostagem domiciliar. 

De modo a conseguir realizar uma análise minuciosa do projeto, deverá ser obtido junto 

aos participantes respostas acerca de três vertentes da compostagem doméstica: 

✓ hábitos domiciliares, como alimentação e relação com o meio ambiente que o 

cerca, para que possa ser analisado o perfil do domicílio e como interagem com o 

meio ambiente.  

✓ Características do processo da compostagem, analisando as principais dificuldades 

da prática e sua avaliação geral, bem como sua aplicabilidade, para avaliar  as 

falhas mais recorrentes no processo e possíveis soluções; B 

✓ Benefícios causados pela compostagem doméstica no dia a dia de cada domicílio, 

avaliando as práticas que foram modificadas nos participantes e analisando o 

impacto da compostagem na vida da população de Caetité.  

Portanto, as ações nessa etapa do projeto serão: 

R.73. Elaborar e executar um projeto piloto dos cursos de capacitação para a prática 

de compostagem doméstica no município, constando: cronograma, estratégias 

de divulgação e comunicação, manuais de suporte aos participantes; 

R.74. Contatar entidades da área de educação ambiental para a formação de 

possíveis parcerias; 

R.75. Contatar associação de moradores para servir como centro de apoio onde 

serão realizados os cursos de capacitação de compostagem doméstica; 

R.76. Promover curso de capacitação para equipe da diretoria de saneamento (a ser 

criada), professores e funcionários de escolas sobre compostagem para que 

estes possam ser multiplicadores; 

R.77. Adquirir ou produzir kits de composteiras domésticas para utilização como 

ferramenta de ensino nos cursos; 

R.78. Realizar compostagem nas escolas do município, desde as turmas da primeira 

infância; 

R.79. Promover campanhas informativas sobre a entrega dos resíduos orgânicos; 

R.80.  Estimular e incentivar a compostagem de resíduos sólidos da agropecuária; 
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R.81. Ampliar e operar a unidade de compostagem; 

R.82. Estabelecer um programa com rotinas de manutenção na unidade de 

compostagem 

4.5.3.4 Projeto: Destinação Adequada dos Rejeitos 

Os resíduos sólidos, após serem coletados seletivamente deverão receber destinação de 

acordo com suas características, podendo seguir para o reaproveitamento, reciclagem, 

compostagem ou, no caso dos rejeitos, disposição final ambientalmente adequada. 

Assim, a compostagem apresenta benefícios para a agricultura com a obtenção de um 

composto orgânico rico em nutrientes, bem como para a disposição de rejeitos, pois 

propicia a redução do volume de resíduos orgânicos encaminhado para o aterro sanitário. 

Da mesma forma, o encaminhamento dos resíduos secos passíveis de reutilização ou 

reciclagem reduzem o volume encaminhado para o aterro sanitário, prologando a sua vida 

útil. 

Os resíduos sólidos coletados no município de Caetité ainda são encaminhados para três 

vazadouros, sendo um na sede municipal e os outros dois próximos à sede do distrito 

Maniaçu e Caldeiras. No vazadouro da sede municipal, estão sendo realizadas medidas de 

remediação da área, e obras de construção de uma célula para disposição controlada dos 

resíduos, que irá contar com revestimento e cobertura dos resíduos por material argiloso, 

dreno de chorume e dreno de gás. Nos vazadouros de Maniaçu e Caldeiras, o volume 

coletado é depositado de forma aleatória e inadequada, sem operação de recobrimento 

dos resíduos dispostos e sem drenos de gases ou chorume. 

Até que que seja instalado um aterro sanitário para atendimento do município, uma célula 

de aterramento precisará receber todos os resíduos domiciliares e os resíduos oriundos 

de podas, entulhos, resíduos de feiras, de mercados, não recebendo, contudo, os resíduos 

dos serviços de saúde e de classe I (industrial) gerados no município. Além da 

infraestrutura adequada para construção de lagoa de estabilização para tratamento do 

chorume,  do sistema de drenagem superficial de águas pluviais, e sistema de drenagem 

de chorume e gases, cercas e portões, dentre outros, a célula deve contar com 

impermeabilização, para operar em conformidade com as normas de segurança.  
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O Produto 4 desse PMSB e PMGIRS apresentou as áreas favoráveis e áreas restritas para 

disposição final adequada dos rejeitos. Apesar de o referido produto indicar possíveis 

áreas para construção do aterro sanitário, vale salientar que para a definição da área de 

implantação ainda é necessária a realização de sondagens dos terrenos apontados para 

garantir a escolha da melhor área do ponto de vista geológico, ambiental e geotécnico para 

garantir a execução de obras de engenharia com estabilidade e sustentabilidade 

econômica, social e ambiental como requer este tipo de obra de engenharia. 

Assim sendo, o projeto Destinação Adequada dos Rejeitos busca reduzir os impactos 

causados pela destinação inadequada dos resíduos sólidos, prevendo a adoção de 

medidas ambientalmente seguras de disposição final de rejeitos. 

A seguir, estão pontuadas as ações necessárias. 

R.83. Pré implantação de aterro sanitário de pequeno porte (100 t/dia) 

R.84. Implantar aterro sanitário (infraestrutura geral, células de disposição, sistema 

de tratamento de líquidos percolados, sistema de drenagem de águas 

superficiais, áreas verdes, instalações de apoio, administração, impostos e 

taxas) para disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e dos RCC; 

R.85. Aquisição de equipamentos para operar o aterro (trator esteira, 

retroescavadeira e caçamba); 

R.86. Capacitação periódica de profissionais para atuar na operação do aterro 

sanitário; 

R.87. Reservar recursos por meio da cobrança de tarifa do serviço de limpeza 

urbana para os custos de operação do aterro sanitário (células de disposição, 

disposição de resíduos, sistema de drenagem de percolados e gases, 

tratamento de percolados, sistema de drenagem de águas superficiais, áreas 

verdes, monitoramento ambiental e geotécnico, equipe de operação, 

administração, impostos e taxas); 
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4.5.3.5 Projeto: Responsabilidade Compartilhada 

A Lei nº 12.305/2010, introduz o conceito de responsabilidade compartilhada, onde a 

sociedade como um todo (cidadãos, governos, setor privado e sociedade civil organizada) 

passou a ser responsável pela gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. 

Nesse sentido, o setor privado 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. 

Para tanto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) fixa a obrigatoriedade de 

elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos a uma série de geradores, 

apresentados no artigo 20, dos quais foram identificados no município de Caetité, os 

seguintes: estabelecimentos de saúde do setor privado, saneamento, agrossilvopastoris, 

postos de combustíveis e indústrias. Além dos resíduos sujeitos a logística reversa, a 

saber: pilhas, baterias, pneus resíduos eletrônicos, embalagens de agrotóxicos, lâmpadas 

fluorescentes. 
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Ainda considerando o conceito de responsabilidade compartilhada, cabe ao poder público 

municipal realizar o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e 

operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20, 

bem como dos sistemas de logística reversa previstos no art. 33 da Lei nº 12.305/2010. 

Vale destacar que, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos que geram os resíduos 

definidos no art. 33 da Lei 12.305/10 (eletroeletrônicos e seus componentes, pilhas e 

baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, óleo 

lubrificantes seus resíduos e embalagens, e agrotóxicos seus resíduos e embalagens), tem 

a responsabilidade de estruturar e implementar um sistema de logística reversa para 

esses resíduos. Os consumidores, geradores desses resíduos, têm o dever de acondicionar 

adequadamente e disponibilizar os resíduos para coleta ou devolução. As estratégias e 

diretrizes a serem seguidas para o sistema de logística reversa, deverão obedecer aos 

acordos setoriais estabelecidos ou em processo de formulação no âmbito federal e 

estadual. O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) 

apresenta os acordos setoriais já firmados e em fase de conclusão no âmbito federal, a 

saber:  

• Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; 

• Óleos Lubrificantes usados ou contaminados, seus resíduos e embalagens; 

• Lâmpadas Florescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista; 

• Embalagens em Geral (plásticas, metálicas ou de vidro); 

• Embalagens de Aço; 

• Produtos Eletroeletrônicos e seus Componentes assinado no dia 31 de outubro 

de 2019; 

• Pneus inservíveis; 

• Medicamentos, seus resíduos e embalagens, publicado no dia 05 de junho de 

2020. 

Os estabelecimentos comerciais do município de Caetité, que comercializarem os 

produtos da logística reversa, deverão definir locais para estocá-los, bem como o fluxo de 

retorno desses resíduos dentro da cadeia produtiva do produto, obedecendo ao que foi 
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estabelecido nos acordos setoriais. O monitoramento e fiscalização desse processo ficará 

a cargo da Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública, juntamente com a Diretoria de 

Saneamento Básico a ser criada vinculada à Secretaria, como ação propositiva do PMSB.  

Portanto, o projeto Responsabilidade Compartilhada tem como objetivo prever ações a 

serem desenvolvidas pela Prefeitura no sentido de exigir o gerenciamento adequado dos 

resíduos sólidos, também sujeitos à logística reversa e aos planos específicos de 

gerenciamento. 

Por fim, as ações previstas no Projeto de Responsabilidade Compartilhada são:  

R.88. Elaborar um cadastro dos geradores de resíduos sólidos sujeitos à elaboração 

de planos de gerenciamento de resíduos sólidos e da logística reversa; 

R.89. Elaborar e implementar programa de fiscalização dos instrumentos 

normativos e da implementação dos planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos dos geradores previstos no artigo 20 da Lei nº 12.305/2010 e da 

implantação da logística reversa, identificados no município de Caetité; 

R.90. Elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos das unidades públicas 

de saúde; 

R.91. Assegurar a continuidade da contratação de empresa responsável pela coleta, 

transporte e destinação final adequada dos resíduos sólidos as unidades 

públicas de saúde de responsabilidade da gestão municipal; 

R.92. Capacitar os profissionais da saúde a realizar o manejo adequado dos RSS 

conforme Plano de Gerenciamento; 

R.93. Elaborar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil 

(PMGRCC) conforme prevê a Resolução CONAMA nº 307/2002, alterada pelas 

resoluções 448/2012 e 469/2015; 

R.94. Receber nos PEVs os resíduos sujeitos a logística reversa gerados em 

pequenas quantidades e por fontes difusas; 

R.95. Firmar convênios com empresas para a destinação de resíduos com logística 

reversa obrigatória, coletados nos PEVs; 

R.96. Articular com empresa especializada no reaproveitamento e reciclagem de 

resíduos de informática, para coleta e destinação ambientalmente correta;  
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R.97. Articular com distribuidores e comerciantes (rede varejista e lojas de telefonia 

móvel locais), o recebimento de pilhas e baterias, e o posterior envio a rede de 

postos de coleta da Green Eletron; 

R.98. Articular com distribuidores e comerciantes locais de lâmpadas e 

equipamentos de iluminação, a adesão ao acordo setorial para implantação do 

sistema de logística reversa, com a operacionalização do recebimento, 

estocagem e envio do produto dentro da cadeia produtiva; 

R.99. Articular com a Cooperativa de Coleta Seletiva dos Catadores de Caetité 

(COOPERCICLI), uma parceria para a manutenção de PEV, e coleta e destinação 

de pneus inservíveis; 

R.100. Articular com os estabelecimentos dos comerciantes varejistas locais a 

orientação aos seus clientes, na devolução das embalagens vazias de óleo 

lubrificante, bem como os óleos usados, para serem coletados por empresa 

especializadas; 

R.101. Inserir os catadores de materiais recicláveis no ciclo da logística reversa, 

reconhecendo-os como atores fundamentais para contribuir no 

gerenciamento adequado destes; 

R.102. Incentivar e apoiar as cooperativas de limpeza urbana ou empresas locais, o 

recolhimento de óleos comestíveis para a produção de sabão; 

R.103. Incentivar e apoiar os estabelecimentos locais, tipo farmácias, na organização 

de ponto de recebimento de medicamentos vencidos. 

4.5.4 Programa: Emergência e Contingência paro manejo de Resíduos Sólidos 

Os possíveis eventos que comprometem o Manejo de Resíduos Sólidos, levando ao 

acúmulo de resíduos em locais abertos e ruas, estão geralmente vinculados à frequência 

com que o caminhão passa nos bairros, guarnição, transporte dos resíduos e destinação 

final, ou seja, são atinentes à gestão da coleta. 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, no planejamento da gestão dos 

serviços de manejos dos resíduos sólidos e limpeza urbana é necessário definir ações 

preventivas e corretivas, incluindo um programa de monitoramento.  
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4.5.4.1 Projeto: SOS Resíduos Sólidos 

As ações preventivas e corretivas visam estabelecer um alinhamento das estruturas 

disponíveis, bem como a forma de atuação dos organismos envolvidos na operação dos 

serviços de manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana. O caráter preventivo das ações, 

visam anular ou mitigar as ocorrências que venham promover uma deficiência ou falha 

na prestação desses serviços. Já o caráter corretivo das ações, caracteriza uma situação 

emergencial, a fim de estabelecer segurança e continuidade operacional necessária para 

a prestação desses serviços. O monitoramento dos serviços através das estruturas físicas, 

equipamentos e recursos humanos e materiais utilizados no processo, torna-se essencial 

para o sucesso da aplicabilidade dessas ações. 

Para a prevenção de ocorrências indesejadas na prestação dos serviços de manejos dos 

resíduos sólidos e limpeza urbana, as ações adotadas serão divididas entre 

administrativas e operacionais. 

Ações preventivas administrativas: 

R.104. Conceber e implementar cadastro de empresas atualizado que forneçam 

equipamentos e mão de obra ou preste serviço de manejo de resíduos sólidos 

e limpeza urbana para a contratação em caráter emergencial; 

R.105. Conceber e implementar cadastro atualizado dos equipamentos de disposição 

e destinação final de resíduos sólidos ambientalmente adequado, bem como 

unidade de triagem, de municípios próximos, para serviços de contratação em 

caráter emergencial; 

R.106. Conceber e implementar cadastro atualizado de empresas especializadas em 

coleta e destinação final ambientalmente adequado de resíduos especiais, 

incluindo RSS, para serviços de contratação em caráter emergencial; 

R.107. Conceber e implementar cadastro atualizado de cooperativas regionais de 

catadores de resíduos recicláveis, para serviços de contratação em caráter 

emergencial; 

R.108. Conceber e implementar cadastro atualizado de compradores de material 

recicláveis de outros polos regionais, para contratação em caráter 

emergencial; 
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R.109. Conceber e implementar cadastro atualizado de todas as empresas que 

prestam serviços para viabilizar os acordos setoriais do sistema de logística 

reversa, para a contratação em caráter emergencial. 

Ações preventivas operacionais: 

R.110. Elaborar, implementar e estabelecer fiscalização da utilização de EPI pelos 

operadores; 

R.111. Regulamentar o tipo de acondicionamento para cada resíduos (resíduos 

domiciliares-residenciais, com volume de até 100 litros; resíduos gerados por 

pedestres nas vias públicas; resíduos de serviços de saúde; resíduos de feiras; 

resíduos de construção e obras civis; resíduos recicláveis; resíduos 

domiciliares-residenciais e não residenciais com volume superior a 100 litros 

(grandes produtores comerciais); resíduos de varrição; e, resíduos de serviços 

congêneres) a ser utilizado no município; 

R.112. Recomendar aos operadores uma reserva técnica de 15% para equipamentos 

e no dimensionamento das equipes de trabalho; 

R.113. Elaborar e implementar projeto de manutenção de todos os equipamentos 

utilizados na prestação dos serviços; 

R.114. Implementar e manter canal de comunicação em pleno funcionamento, para 

informar e orientar a população urbana e rural sobre a operação e dados da 

prestação dos serviços elaborar e implementar programa de fiscalização pela 

vigilância sanitária do município, do manejo dos resíduos sólidos nas unidades 

de resíduos de serviço de saúde local; 

R.115. Realizar atualizações no plano de ação para as ocorrências de incêndio; 

R.116. Articular com órgãos ambientais e de recursos hídricos uma gestão de riscos 

ambientais, para ações conjuntas. 

Na prestação dos serviços de manejos dos resíduos sólidos e limpeza urbana, algumas 

ocorrências poderão surgir, para isso, deverão praticadas as seguintes ações 

emergenciais. 

Em caso de paralisação ou interrupção de qualquer serviço: 
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R.117. Informar e orientar a população urbana e rural sobre paralisações ou 

interrupções dos serviços, através dos canais de comunicação disponíveis, 

sobre os procedimentos a serem adotados. 

Em casos de greve de funcionários: 

R.118. Contratar em caráter emergencial empresas que forneça mão de obra ou 

preste serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana; 

R.119. Acionar a cota mínima de trabalhadores para atender os pontos críticos da 

área comercial; 

R.120. Contratar em caráter emergencial empresas especializadas em coleta e 

destinação final ambiental adequado de resíduos especiais, incluindo RSS; 

R.121. Acionar cooperativas que possam, em caráter emergencial, assumir rotas de 

coleta seletiva prejudicadas; 

R.122. Promover negociações com os funcionários. 

R.123. Em caso de falta de funcionários: 

R.124. Abrir seleção imediata para contratação e novos funcionários 

Em caso de danos no equipamento coletor: 

R.125. Substituir os veículos com problema pelos veículos previsto na reserva 

técnica, em caso de danos nos veículos de coleta seletiva; 

R.126. Contratar em caráter emergencial empresas que forneçam equipamentos para 

o manejo de resíduos sólidos; 

R.127. Providenciar reparo imediato dos veículos; 

Em caso de inoperância da Unidade de Triagem, Usinas de Reciclagem ou Usina de 

Compostagem: 

R.128. Destinar os resíduos para outra Unidade de Triagem; 

R.129. Armazenar os resíduos recicláveis, na medida do possível, em locais 

estratégicos; 

R.130. Informar à população para devida colaboração; 

R.131. Providenciar reparo imediato de equipamentos ou estruturas danificados; 

R.132. Se for ocasionado por incêndio, adquirir novo espaço para realização do 

serviço; 
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R.133. Destinar os resíduos para o Aterro Sanitário, em caráter emergencial; 

R.134. Em caso de danos nas instalações de PEV e LEV recuperar o mais rápido 

possível, informando a população locais alternativos para funcionamento em 

caráter provisório, o recebimento dos resíduos. 

Em caso de inoperância parcial do Aterro Sanitário: 

R.135. Se ocorrer acidente e existir área de risco, evacuar a área; 

R.136. Providenciar reparos imediatos em equipamentos ou estruturas danificados; 

R.137. Buscar disposição dos rejeitos em cidades vizinhas; 

R.138. Contratar, em caráter emergência, empresas especializadas na destinação final 

dos resíduos. 

Em caso de obstrução do sistema viário: 

R.139. Estabelecer rotas alternativas e/ou coleta alternativa com equipamentos 

menores ou manual; 

R.140. Realizar mutirões de limpeza em vias críticas com ajuda dos moradores. 

4.5.5 Proposta para os Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana  

A proposta para os Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana do 

município de Caetité tem o objetivo de ampliar a coleta de resíduos sólidos, incentivar a 

criação de cooperativas de catadores para atuar na coleta seletiva, e fomentar a geração 

de emprego e renda, bem como prover a destinação adequada dos resíduos gerados e a 

disposição final para os rejeitos. O Quadro 17 apresenta a proposta para a prestação do 

serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. 
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Quadro 17 - Programas, Projetos e Ações do Manejo de Resíduos Sólidos 

P
ro

g
ra

m
a

 

P
ro

je
to

 

Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

R
ed

u
z 

C
ae

ti
té

 

M
en

o
s 

é 
M

ai
s 

Estimular os 
gestores 

públicos a 
incorporar 
princípios e 
critérios de 

gestão 
socioambiental 

em suas 
atividades 
rotineiras 

R.1 
Promover curso de capacitação para os servidores públicos sobre o Programa 
Reduz Caetité. 

Estruturante 

Trazer 
reflexões sobre 
as práticas de 

consumo, 
passando a ter 
novas posturas 
no ambiente de 

trabalho e no 
do dia a dia 

Todo o 
município 

R.2 Utilizar e-mail para comunicação interna e externa; Estruturante 

R.3 

Ao ser enviado material pelo correio, procurar saber se há possibilidade de 
serem encaminhados outros em conjunto ou se pode o material ser encaminhado 
por outra forma (correio eletrônico); 

Estruturante 

R.4 

Verificar se é necessário, realmente, extrair cópias reprográficas ou imprimir 
material e, em caso positivo, prestar atenção para não copiar ou imprimir 
material em excesso; 

Estruturante 

R.5 

Usar meio digital, tanto quanto possível, para gravação de cópias de ofícios e 
documentos para arquivos, gerando aumento de espaço nas repartições e 
gabinetes; 

Estruturante 

R.6 

Adotar sistemas que facilitem a economia do papel ao imprimir documentos, tais 
como usá-lo em frente e verso, configurar duas páginas em uma folha e assim por 
diante; 

Estruturante 

R.7 Reformatar documentos para evitar espaços em branco e vias desnecessárias; Estruturante 

R.8 
Produzir papelaria genérica para eventos – crachás, pastas e blocos, sem indicar 
data e nome, permitindo utiliza-los em outros momentos. 

Estruturante 

R.9 
Substituir o uso de copos descartáveis (água e café) por copos duráveis ou 
garrafas individuais; 

Estruturante 

R.10 

Em ocasiões especiais, como eventos, onde não é possível deixar de utilizar os 
descartáveis, estimular que os participantes adotem um único copo até o termino 
da atividade, evitando que sejam descartados vários copos por uma mesma 
pessoa. 

Estruturante 

R.11 Recusar o recebimento de recibos de papel; Estruturante 

R.12 
Recusar o recebimento de embalagens para pequenos volumes, tais que podem 
ser transportados em bolsos, bolsas, mochilas, etc; 

Estruturante 

R.13 
Incentivar a não utilização de materiais descartáveis tais como canudos ou 
talheres, quando possível; 

Estruturante 
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P
ro

g
ra

m
a

 

P
ro

je
to

 
Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

R.14 Incentivar compra de alimentos naturais e sem embalagens; Estruturante 
R.15 Incentivar  o uso de sacolas retornáveis; Estruturante 

R.16 
Incentivar a escolha de produtos do tipo refil, ou embalagens menores e que 
possibilitem a reciclagem. 

Estruturante 

C
id

ad
e 

L
im

p
a 

C
o

le
ta

 p
ar

a 
to

d
o

s 

viabilizar o 
acesso de toda 
população do 
município de 

Caetité ao 
serviço de coleta 

normal de 
resíduos sólidos, 
considerando as 
especificidades 
locais (tipos de 
equipamentos, 
frequência de 
coleta, etc.). 

R.17 

Assegurar a continuidade da prestação do serviço de coleta de resíduos sólidos 
nas áreas urbanas, ampliando o serviço conforme o crescimento populacional, 
atendendo os critérios de segurança, qualidade, regularidade e continuidade; 

Estrutural Manutenção do 
índice de 
cobertura 

normal (100%) 
para a zona 

urbana e 
ampliação do 

índice de 
cobertura 

normal na zona 
rual, saindo de 

1,9% para 
100% em 

2042. 

Zona Urbana 

R.18 

Realizar estudo de dimensionamento da coleta na zona rural, definindo as 
frequências e horários de coleta compatível com a demanda dos serviços em cada 
localidade/região da zona rural, dimensionamento da frota e mão de obra, 
definição dos itinerários, locais para distribuição dos contêineres 

Estruturante 

Localidades e 
Aglomerados 

rurais 

R.19 
Ampliar a coleta na zona rural, seja por coleta porta a porta, ou coleta indireta 
conforme dimensionamento realizado Estrutural 

R.20 
Implantar contêineres de coleta indireta de resíduos sólidos domiciliares na zona 
rural dispersa, preferencialmente conjugada com a coleta seletiva Estrutural 

R.21 
Adquirir veículos adaptados para coleta nas localidades rurais 

Estrutural 

R.22 

Realizar campanhas de divulgação dos dias e horários de coleta a fim de 
sensibilizar a comunidade a não dispor os resíduos inadequadamente Estruturante 

Todo o 
município 

 

C
o

le
ta

 S
el

et
iv

a 
d

e 
R

es
íd

u
o

s 
S

ó
li

d
o

s 

implementar a 
coleta seletiva, 

com a 
participação no 

incentivo às 
Cooperativas 

R.23 

Elaborar plano de coleta seletiva com as atividades de: setorização da cidade para 
a coleta; planejamento da logística de transporte; e instalação de uma rede de 
pontos de acumulação temporária e unidades de triagem 

Estruturante  
Ampliação do 

índice de 
cobertura por 

cobertura 
seletiva, saindo 

de 10% para 
72,6% em 

2042 para a 

Todo o 
município 

R.24 Executar coleta seletiva na zona urbana de acordo com o plano  elaborado; Estrutural Zona urbana 
R.25 Executar coleta seletiva na zona rural de acordo com o plano elaborado; Estrutural Zona rural 

R.26 

Implantar locais de entrega voluntária (LEVs) de resíduos recicláveis em escolas 
e demais órgãos públicos de grande circulação de pessoas Estrutural 

Escolas, 
estabelecimentos 
de saúde e outros 
prédios públicos 
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P
ro

g
ra

m
a

 

P
ro

je
to

 
Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

R.27 

Implantar PEVs contemplando resíduos de construção civil, resíduos volumosos, 
resíduos da Logística Reversa, e resíduos recicláveis, incluindo delimitação de 
áreas com cercas, construção de estruturas de proteção contra chuva, sinalização 
para esclarecimento dos usuários, entre outros 

Estrutural 

zona urbana e 
saindo de 05 
na zona rural 
para 50% em 

2042. 

PEV para 
atender todo o 

município 

R.28 

Implantar programas de incentivos financeiros para entrega voluntária de coleta 
seletiva Estruturante 

Todo o 
município 

R.29 

Disponibilizar, no mínimo, 1 funcionário contratado, em cada PEV para 
atendimento dos usuários Estruturante 

R.30 

Realizar a capacitação dos funcionários dos PEV e os catadores para melhor 
atender os usuários e otimizar a triagem dos resíduos com a disposição adequada 
dos mesmos, dentro das unidades. 

Estruturante 

R.31 

Implantar serviço de coleta de seletiva em localidades da zona rural com o apoio 
de cooperativa de catadores de materiais reaproveitáveis, de acordo com a 
demanda 

Estruturante/ 
Estrutural 

Localidades e 
Aglomerados 

rurais 

M
el

h
o

ri
as

 n
a 

L
im

p
ez

a 
P

ú
b

li
ca

 
 

Fortalecer uma 
política de 

melhoramento 
contínuo dos 
serviços de 

limpeza urbana 
prestados 

 

R.32 

Elaborar o plano de ampliação dos serviços de limpeza urbana na sede municipal, 
sede dos distritos, e povoados compatíveis com os serviços, englobando os 
serviços de varrição e demais serviços congêneres como: capina, roçagem, poda 
de árvores, limpeza de canais de drenagem, limpeza de feiras, pintura de guias e 
meio-fio, entre outros 

Estruturante 

Assegurar a 
oferta do 

serviço de 
limpeza urbana 

e promover o 
adequado 

manejo dos 
resíduos 
sólidos 

especiais de 
responsabilida

de da gestão 
municipal 

Todo o 
município 

 

R.33 

Garantir a equipe necessária para locais já atendidos e ampliar o serviço de 
limpeza urbana em vias públicas não contempladas, acompanhando o ritmo de 
crescimento de logradouros públicos pavimentados e com dispositivos de 
drenagem 

Estrutural 

R.34 

Implantar coletores públicos (lixeiras) em diversos pontos das áreas urbanas e 
localidades rurais adensadas no município, integrando este sistema com os 
serviços prestados de limpeza urbana 

Estruturante 
Zona urbana e 
aglomerados 

rurais 
R.35 Implantar contêineres para coleta de resíduos sólidos da feira livre; Estrutural Zona urbana 
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Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

R.36 Assegurar equipe técnica para limpeza e manutenção de banheiros públicos Estruturante Zona urbana 

R.37 
Estabelecer um plano e roteiro das ações de conservação de logradouros, como 
pinturas de guias e meio-fio 

Estruturante 

Todo o 
município 

R.38 Executar serviço de pintura de guias e meio-fio na mínimo a cada 6 meses Estrutural 

R.39 

Elaborar cronograma manutenção e limpeza das unidades cemiteriais de 
responsabilidade da gestão municipal existentes e outras que venham ser 
construídas 

Estruturante 

R.40 

Garantir a coleta e a destinação final adequada dos resíduos sólidos resultantes 
das ações de manutenção e limpeza das unidades cemiteriais de 
responsabilidade da gestão municipal existentes e outras que venham ser 
construídas, incluindo destinação final adequada dos resíduos da exumação de 
corpos 

Estrutural 

Todo o 
município 

R.41 

Estabelecer regras sobre a periodicidade de exumação dos corpos (normalmente 
após 3 anos do sepultamento) e sobre a destinação adequada da ossada e outros 
tipos de resíduos sólidos do sepultamento; 

Estruturante 

R.42 

Criar um canal de comunicação aos familiares do falecido (a) sobre a necessidade 
de exumação dos corpos após o período de completa decomposição, incluído o 
envio de lembretes e notificações antes do vencimento do prazo fixado 

Estruturante 

R.43 
Promover operação de catação de animais mortos e promover campanhas de 
responsabilização dos proprietários dos animais para a destinação adequada 

Estrutural 

R.44 
Criar cemitério municipal de animais, a fim de evitar a destinação inadequada de 
animais mortos em vias públicas e terrenos baldios 

Estrutural 

R.45 
Incentivar e apoiar a (as) associação (ões) ou cooperativa (as) para a 
estruturação de uma fábrica de sabão produzido a partir de óleos comestíveis; 

Estruturante 

T
ra

n
sf

o
rm

an
d

o
 Á

re
as

 d
e 

D
es

ca
rt

e 
Ir

re
gu

la
r Recuperação de 

áreas 
degradadas 

proveniente do 
descarte 

R.46 

Elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) com o objetivo 
de transformar as áreas dos vazadouros em área de lazer, incluindo ações como 
plantio de plantas ornamentais e/ou hortas comunitárias com produção de 
alimentos; 

Estruturante 

 
Recuperar a 

área degradada 
por dois 

vazadouros a 
céu aberto e 

Sede municipal 
e distritos de 

Maniaçu e 
Caldeiras 

R.47 
Executar o PRAD; 

Estrutural 
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Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

irregular de 
resíduo sólidos R.48 

Realizar visitas técnicas para identificação e cadastro de outras áreas com 
concentração de descarte irregular de resíduos sólidos; Estruturante 

um aterro 
controlado 

Todo o 
município 

R.49 
Realizar reuniões entre técnicos das secretarias para discutir as estratégias para 
implementação do projeto e responsabilidades de cada uma; Estruturante 

R.50 
Realizar mutirões de limpeza nos locais identificados com descarte irregular de 
resíduos; Estrutural 

R.51 

Mobilizar e sensibilizar a população local para transformar esses espaços em 
áreas de lazer com plantio de plantas ornamentais e/ou hortas comunitárias com 
produção de alimentos; 

Estruturante 

R.52 
Divulgar o projeto em escolas, associações de bairros, etc para todos trabalharem 
em conjunto; Estruturante 

R.53 
Fiscalizar as áreas recuperadas para manutenção dessa condição. 

Estruturante 

D
es

ti
n

a
 B

em
 C

ae
ti

té
 

C
o

o
p

er
an

d
o

 p
ar

a 
fo

rt
al

ec
er

 

Criar 
mecanismos 
para que os 

resíduos sólidos 
reutilizáveis e 
recicláveis do 

município sejam 
reconhecidos 
como um bem 

econômico e de 
valor social, 
gerador de 

trabalho e renda 

R.54 

Firmar contratos de prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos 
sólidos entre o Poder Público Municipal e Coopercicli, e demais cooperativas ou 
associações de catadores a serem formadas, em conformidade com o Art. 36º § 
1º e 2º da Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

Estruturante 

 
Estruturar o 

serviço de 
coleta seletiva 

por meio de 
parcerias com 
Cooperativas 

Todo o 
município 

R.55 

Cadastrar os catadores existentes e realizar a inscrição dos interessados em fazer 
parte da cooperativa; Estruturante 

R.56 

 Apoiar reformas e melhorias nas infraestruturas físicas da cooperativa (galpão 
de triagem, sanitários, vestiário, escritório, refeitório); Estrutural 

R.57 

 Apoiar na aquisição de infraestruturas, equipamentos, maquinários e veículos 
para realizar as atividades relacionadas à coleta seletiva, triagem dos resíduos 
recicláveis e compostagem dos resíduos orgânicos 

Estrutural 



 
 
 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

199 

P
ro

g
ra

m
a

 

P
ro

je
to

 
Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

R.58 

Disponibilizar profissional para dar suporte na área administrativa da 
cooperativa; Estruturante 

R.59 

Capacitar os cooperados e funcionários de PEVs para melhor atender os 
usuários e otimizar a triagem dos resíduos com a disposição adequada dos 
mesmos, dentro das unidades; 

Estruturante 

R.60 

Assegurar recursos mínimos necessários para o funcionamento das unidades 
(custos com energia elétrica, água, telefone + internet, manutenção de 
maquinários, combustíveis, IPVA e licenciamento dos veículos, EPIs, etc.). 

Estruturante 

R
ea

p
ro

v
ei

ta
 e

 R
ec

ic
la

 C
ae

ti
té

 

Disseminação 
da forma de 
destinação 

mais adequada 
para materiais 
que possuem 
potencial de 
reciclagem 

R.61 
Promover oficinas e publicações em mídias sociais de inciativas para o estímulo 
da reutilização de objetos e para produção de peças artesanais; 

Estruturante 

Recuperar os 
resíduis 

recicláveis por 
meio da 

reutilização e 
reciclagem, 
reduzindo a 

quantidade de 
resíduos 

encaminhada 
á disposição 

final 

Todo o 
município 

R.62 

Criar uma rede de recuperação de alimentos da feira livre para entidades 
(associações, igrejas, et.) que apoiam pessoas em vulnerabilidade social ou em 
situação de rua, seja por meio de doações ou pela comercialização com aplicação 
de valor simbólico à mercadoria de baixo valor de mercado; 

Estruturante 

R.63 

Promover incentivo à indústria do reaproveitamento, da reciclagem e 
compostagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias primas e insumos 
derivados de materiais orgânicos, reutilizáveis e reciclados; 

Estruturante 

R.64 

Implantar usina de reciclagem de resíduos da construção civil para obtenção de 
insumos a serem empregados em serviços de responsabilidade da 
administração pública municipal; 

Estrutural 

R.65 

Fomentar a criação ou o desenvolvimento de pequenas empresas ou 
microempresas de reciclagem dos diversos tipos de materiais (vidro, metal, 
papel, etc.) e resíduos da construção civil; 

Estruturante 

R.66 

Implantar programas de incentivos fiscais para a implantação de industrias de 
pequeno e médio porte que colaborem para o circuito da cadeia produtiva 
relacionada ao pós-uso dos materiais reaproveitáveis, fortalecendo a 
implementação da coleta seletiva; 

Estruturante 
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Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

R.67 Incentivar a demanda por materiais recicláveis no mercado; Estruturante 
R.68 Priorizar materiais recicláveis nas aquisições e contratações municipais; Estruturante 

R.69 
Estimular por meio de incentivo fiscal que particulares adotem produtos 
reutilizáveis e recicláveis produzidos pelas indústrias locais; 

Estruturante 

R.70 

Implantar programas de incentivos fiscais para entrega voluntária de coleta 
seletiva que pode ser formulado em parcerias com empresas prestadoras de 
serviços; 

Estruturante 

R.71 

Apoiar a formação de uma rede regional para criação de um banco de cadastro 
de materiais reaproveitáveis para ampliar a capacidade de desenvolvimento da 
atividade e interação entre os diferentes entes da cadeia produtiva, baseado no 
conceito da ecologia industrial.  

Estruturante 

R.72 
Buscar parcerias com empresas de reciclagem para comprar os materiais 
recicláveis.  

Estruturante 

C
o

m
p

o
st

a 
C

ae
ti

té
 

 
Estimular 

prioritariament
e a prática de 
compostagem 
no local de sua 
geração, como 
os lares, feira 
livre, escolas, 

restaurantes etc 

R.73 

Elaborar e executar um projeto piloto dos cursos de capacitação para a prática 
de compostagem doméstica no município, constando: cronograma, estratégias 
de divulgação e comunicação, manuais de suporte aos participantes; 

Estrutural/ 
Estruturante 

Recuperar os 
resíduos 

orgânicos por 
meio da 

compostagem, 
reduzindo a 

quantidade de 
resíduos 

encaminhada á 
disposição final 

Todo o 
município 

R.74 
Contatar entidades da área de educação ambiental para a formação de possíveis 
parcerias; 

Estruturante 

R.75 
Contatar associação de moradores para servir como centro de apoio onde serão 
realizados os cursos de capacitação de compostagem doméstica; 

Estruturante 

R.76 

Promover curso de capacitação para equipe da diretoria de saneamento (a ser 
criada), professores e funcionários de escolas sobre compostagem para que estes 
possam ser multiplicadores; 

Estruturante 

R.77 
Adquirir ou produzir kits de composteiras domésticas para utilização como 
ferramenta de ensino nos cursos; 

Estrutural 

R.78 
Realizar compostagem nas escolas do município, desde as turmas da primeira 
infância; 

Estrutural 

R.79 Promover campanhas informativas sobre a entrega dos resíduos orgânicos; Estruturante 
R.80  Estimular e incentivar a compostagem de resíduos sólidos da agropecuária; Estruturante 
R.81 Ampliar e operar a unidade de compostagem. Estrutural 
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Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

R.82 
Estabelecer um programa com rotinas de manutenção na unidade de 
compostagem 

Estruturante 

 

D
es

ti
n

aç
ão

 A
d

eq
u

ad
a 

d
o

s 
R

ej
ei

to
s 

Reduzir os 
impactos 

causados pela 
destinação 

inadequada dos 
resíduos sólidos 

R.83 
Pré implantação de aterro sanitário de pequeno porte (100 t/dia) Estrutural/ 

Estruturante 
Destinar 100% 

dos resíduos 
coletados, e 

não 
reaproveitados 

na 
compostagem 
e reciclagem, 

para 
disposição final 

adequada 
 

Todo o 
município 

R.84 

Implantar aterro sanitário (infraestrutura geral, células de disposição, sistema de 
tratamento de líquidos percolados, sistema de drenagem de águas superficiais, 
áreas verdes, instalações de apoio, administração, impostos e taxas) para 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e dos RCC; 

Estrutural 

R.85 
Aquisição de equipamentos para operar o aterro (trator esteira, retroescavadeira 
e caçamba); 

Estrutural 

R.86 
Capacitação periódica de profissionais para atuar na operação do aterro 
sanitário; 

Estruturante 

R.87 

Reservar recursos por meio da cobrança de tarifa do serviço de limpeza urbana 
para os custos de operação do aterro sanitário (células de disposição, disposição 
de resíduos, sistema de drenagem de percolados e gases, tratamento de 
percolados, sistema de drenagem de águas superficiais, áreas verdes, 
monitoramento ambiental e geotécnico, equipe de operação, administração, 
impostos e taxas); 

Estruturante 

R
es

p
o

n
sa

b
il

id
ad

e 
C

o
m

p
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lh
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a

 

Gerenciamento 
adequado dos 

resíduos sólidos, 
também sujeitos 

à logística 
reversa e aos 

planos 
específicos de 

gerenciamento. 

 

R.88 
Elaborar um cadastro dos geradores de resíduos sólidos sujeitos à elaboração de 
planos de gerenciamento de resíduos sólidos e da logística reversa; 

Estruturante 

Cumprimento 
em 100% dos 

acordos 
setoriais da 

logística 
reversa 

Todo Município 

R.89 

Elaborar e implementar programa de fiscalização dos instrumentos normativos 
e da implementação dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos dos 
geradores previstos no artigo 20 da Lei nº 12.305/2010 e da implantação da 
logística reversa, identificados no município de Caetité; 

Estruturante 

R.90 
Elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos das unidades públicas de 
saúde; 

Estruturante 

R.91 

Assegurar a continuidade da contratação de empresa responsável pela coleta, 
transporte e destinação final adequada dos resíduos sólidos as unidades públicas 
de saúde de responsabilidade da gestão municipal; 

Estruturante 
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Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

R.92 
Capacitar os profissionais da saúde a realizar o manejo adequado dos RSS 
conforme Plano de Gerenciamento; 

Estruturante 

R.93 

Elaborar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC) 
conforme prevê a Resolução CONAMA nº 307/2002, alterada pelas resoluções 
448/2012 e 469/2015; 

Estruturante 

R.94 
Receber nos PEVs os resíduos sujeitos a logística reversa gerados em pequenas 
quantidades e por fontes difusas; 

Estruturante 

R.95 
Firmar convênios com empresas para a destinação de resíduos com logística 
reversa obrigatória, coletados nos PEVs; 

Estruturante 

R.96 
Articular com empresa especializada no reaproveitamento e reciclagem de 
resíduos de informática, para coleta e destinação ambientalmente correta;  

Estruturante 

R.97 

Articular com distribuidores e comerciantes (rede varejista e lojas de telefonia 
móvel locais), o recebimento de pilhas e baterias, e o posterior envio a rede de 
postos de coleta da Green Eletron; 

Estruturante 

R.98 

Articular com distribuidores e comerciantes locais de lâmpadas e equipamentos 
de iluminação, a adesão ao acordo setorial para implantação do sistema de 
logística reversa, com a operacionalização do recebimento, estocagem e envio do 
produto dentro da cadeia produtiva; 

Estruturante 

R.99 

Articular com a Cooperativa de Coleta Seletiva dos Catadores de Caetité 
(COOPERCICLI), uma parceria para a manutenção de PEV, e coleta e destinação 
de pneus inservíveis; 

Estruturante 

R.100 

Articular com os estabelecimentos dos comerciantes varejistas locais a 
orientação aos seus clientes, na devolução das embalagens vazias de óleo 
lubrificante, bem como os óleos usados, para serem coletados por empresa 
especializadas; 

Estruturante 

R.101 

Inserir os catadores de materiais recicláveis no ciclo da logística reversa, 
reconhecendo-os como atores fundamentais para contribuir no gerenciamento 
adequado destes; 

Estruturante Todo Município 
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Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

R.102 
Incentivar e apoiar as cooperativas de limpeza urbana ou empresas locais, o 
recolhimento de óleos comestíveis para a produção de sabão; Estruturante Zona Urbana 

R.103 
Incentivar e apoiar os estabelecimentos locais, tipo farmácias, na organização de 
ponto de recebimento de medicamentos vencidos Estruturante Todo Município 

E
m

e
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n
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ti
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S
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d

o
s Anular ou 

mitigar as 
ocorrências que 

venham 
promover uma 
deficiência ou 

falha na 
prestação 

desses serviços 

Ações preventivas administrativas:  Quando 
necessário, 
conforme 

ocorrência 
atípica 

Todo o 
município 

R.104 

Conceber e implementar cadastro de empresas atualizado que forneçam 
equipamentos e mão de obra ou preste serviço de manejo de resíduos sólidos e 
limpeza urbana para a contratação em caráter emergencial; 

Estruturante 

R.105 

Conceber e implementar cadastro atualizado dos equipamentos de disposição e 
destinação final de resíduos sólidos ambientalmente adequado, bem como 
unidade de triagem, de municípios próximos, para serviços de contratação em 
caráter emergencial; 

Estruturante 

R.106 

Conceber e implementar cadastro atualizado de empresas especializadas em 
coleta e destinação final ambientalmente adequado de resíduos especiais, 
incluindo RSS, para serviços de contratação em caráter emergencial; 

Estruturante 

R.107 

Conceber e implementar cadastro atualizado de cooperativas regionais de 
catadores de resíduos recicláveis, para serviços de contratação em caráter 
emergencial; 

Estruturante 

R.108 
Conceber e implementar cadastro atualizado de compradores de material 
recicláveis de outros polos regionais, para contratação em caráter emergencial; 

Estruturante 

R.109 

Conceber e implementar cadastro atualizado de todas as empresas que prestam 
serviços para viabilizar os acordos setoriais do sistema de logística reversa, para 
a contratação em caráter emergencial. 

Estruturante 

Ações preventivas operacionais:   

R.110 
Elaborar, implementar e estabelecer fiscalização da utilização de EPI pelos 
operadores; 

Estruturante 
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Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

R.111 

Regulamentar o tipo de acondicionamento para cada resíduos (resíduos 
domiciliares-residenciais, com volume de até 100 litros; resíduos gerados por 
pedestres nas vias públicas; resíduos de serviços de saúde; resíduos de feiras; 
resíduos de construção e obras civis; resíduos recicláveis; resíduos domiciliares-
residenciais e não residenciais com volume superior a 100 litros (grandes 
produtores comerciais); resíduos de varrição; e, resíduos de serviços 
congêneres) a ser utilizado no município; 

Estruturante 

R.112 
Recomendar aos operadores uma reserva técnica de 15% para equipamentos e 
no dimensionamento das equipes de trabalho; 

Estruturante 

R.113 
Elaborar e implementar projeto de manutenção de todos os equipamentos 
utilizados na prestação dos serviços; 

Estruturante 

R.114 

Implementar e manter canal de comunicação em pleno funcionamento, para 
informar e orientar a população urbana e rural sobre a operação e dados da 
prestação dos serviços elaborar e implementar programa de fiscalização pela 
vigilância sanitária do município, do manejo dos resíduos sólidos nas unidades 
de resíduos de serviço de saúde local; 

Estruturante 

R.115 Realizar atualizações no plano de ação para as ocorrências de incêndio; Estruturante 

R.116 
Articular com órgãos ambientais e de recursos hídricos uma gestão de riscos 
ambientais, para ações conjuntas. 

Estruturante 

Em caso de paralisação ou interrupção de qualquer serviço:  

R.117 

Informar e orientar a população urbana e rural sobre paralisações ou 
interrupções dos serviços, através dos canais de comunicação disponíveis, sobre 
os procedimentos a serem adotados. 

Estruturante 

Em casos de greve de funcionários:  

R.118 
Contratar em caráter emergencial empresas que forneça mão de obra ou preste 
serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana; 

Estruturante 

R.119 
Acionar a cota mínima de trabalhadores para atender os pontos críticos da área 
comercial; 

Estruturante 

R.120 
Contratar em caráter emergencial empresas especializadas em coleta e 
destinação final ambiental adequado de resíduos especiais, incluindo RSS; 

Estruturante 
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Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

R.121 
Acionar cooperativas que possam, em caráter emergencial, assumir rotas de 
coleta seletiva prejudicadas; 

Estruturante 

R.122 Promover negociações com os funcionários. Estruturante 
Em caso de falta de funcionários:  
R.123 Abrir seleção imediata para contratação e novos funcionários Estruturante 

Em caso de danos no equipamento coletor:  

R.124 
Substituir os veículos com problema pelos veículos previsto na reserva técnica, 
em caso de danos nos veículos de coleta seletiva; 

Estrutural 

 

R.125 
Contratar em caráter emergencial empresas que forneçam equipamentos para o 
manejo de resíduos sólidos; 

Estruturante 

R.126 Providenciar reparo imediato dos veículos; Estruturante 
Em caso de inoperância da Unidade de Triagem, Usinas de Reciclagem ou Usina de 
Compostagem: 

 

R.127 Destinar os resíduos para outra Unidade de Triagem; Estrutural 
R.128 Armazenar os resíduos recicláveis, na medida do possível, em locais estratégicos; Estrutural 
R.129 Informar à população para devida colaboração; Estruturante 
R.130 Providenciar reparo imediato de equipamentos ou estruturas danificados; Estruturante 
R.131 Se for ocasionado por incêndio, adquirir novo espaço para realização do serviço; Estrutural 
R.132 Destinar os resíduos para o Aterro Sanitário, em caráter emergencial; Estrutural 

R.133 

Em caso de danos nas instalações de PEV e LEV recuperar o mais rápido possível, 
informando a população locais alternativos para funcionamento em caráter 
provisório, o recebimento dos resíduos. 

Estrutural 

Em caso de inoperância parcial do Aterro Sanitário:  
R.134 Se ocorrer acidente e existir área de risco, evacuar a área; Estrutural 
R.135 Providenciar reparos imediatos em equipamentos ou estruturas danificados; Estruturante 
R.136 Buscar disposição dos rejeitos em cidades vizinhas; Estrutural 

R.137 
Contratar, em caráter emergência, empresas especializadas na destinação final 
dos resíduos. 

Estruturante 

Em caso de obstrução do sistema viário:  
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Objetivos Nº Ações Natureza Metas Abrangência 

R.138 
Estabelecer rotas alternativas e/ou coleta alternativa com equipamentos 
menores ou manual; 

Estruturante 

R.139 Realizar mutirões de limpeza em vias críticas com ajuda dos moradores. Estrutural 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
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5 HIERARQUIZAÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO PLANO 

MUNICIPAL DE SANEAMENO BÁSICO  

A Hierarquização das prioridades é uma etapa importante do planejamento dos serviços, 

quando elenca as principais questões a serem resolvidas no território municipal. As 

ferramentas metodológicas utilizadas trazem consistência à decisão, quando utilizam 

aspectos técnicos, ambientais, sociais, envolvendo os diferentes atores para definir as 

prioridades de investimentos no território.  

Nesse sentido, o gestor tem a possibilidade de se organizar para a realização de 

investimentos, inserindo nos Planos Plurianuais as previsões de investimentos em 

saneamento básico, se estruturando para pleitear recursos de editais de fomento dos 

entes federais e estaduais, bem como elaborando os projetos executivos do município. 

É importante mencionar que os projetos envolvem diversas ações seja no âmbito do 

prestador de serviço seja no âmbito do titular, o Município. Essa variedade de atores 

envolvidos exige um grande esforço para a implementação das ações e a articulação das 

funções complementares.  

Assim, com o objetivo de viabilizar a criação de uma agenda intersetorial e embasada nas 

demandas existentes nas áreas de planejamento do município, apresenta-se a 

hierarquização dos projetos e ações propostos pelo Plano Municipal de Saneamento 

Básico e seus respectivos Planos de Investimento ao longo do horizonte de planejamento. 

5.1 Metodologia de Hierarquização dos Projetos  

A implementação dos projetos e ações do PMSB, sobretudo quando relacionados a 

investimentos, deve ser consolidada a partir de critérios de hierarquização que procuram 

apontar quais são as áreas de planejamento de intervenção prioritária no território 

municipal. Assim, partindo do pressuposto que os programas, projetos e ações propostos 

têm por objetivo resolver problemas e deficiências existentes no município, utiliza-se a 

metodologia da Matriz intensidade/impacto/incerteza, proposta por Buarque (2003), 

para realizar a hierarquização das áreas prioritárias para os investimentos, ou seja, 

realizar a hierarquização das intervenções a serem realizadas para sanar as demandas do 

município.  
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A Matriz intensidade/impacto/incerteza permite considerar, na análise, a intensidade 

com que o fenômeno apresenta-se na realidade municipal – nesse caso, os problemas 

geradores dos programas, projetos e ações –, de modo que seja possível trabalhar com 

uma combinação de pesos representativos da densidade geral dos problemas em termos 

de impacto (grande poder de influência causal do problema no sistema avaliado), de 

incerteza (indefinição sobre desempenho futuro e/ou ações já previstas), e de 

intensidade (evidência e visibilidade do evento para os diferentes atores), como escreve 

Buarque (2003). 

A matriz intensidade/impacto/incerteza é formada por uma primeira coluna, que lista, 

nas linhas, os principais condicionantes (problemas ou deficiências), três outras colunas 

intermediárias, que identificam a intensidade, o impacto e a incerteza de cada 

condicionante, e por uma última coluna, que expressa o resultado combinado das três 

características, definido pelo produto dos pesos, a qual expressa a densidade da condição 

apresentada para o futuro. 

Atribui-se uma gradação de valores de 5 pontos para alta, 3 para média e 1 para baixa, 

para as três medidas – impacto, incerteza e intensidade. A ponderação resulta da 

multiplicação dos pontos de impacto x incerteza x intensidade. Salienta-se aqui que uma 

condicionante é considerada mais impactante quanto maior for seu efeito para o futuro 

do município. Já a incerteza, depende de que tipos de ações concretas foram ou estão 

sendo adotadas. A intensidade relaciona-se com a evidência e a visibilidade do evento, sua 

capacidade de acelerar o desenrolar dos fatos, e a percepção sobre o problema, na 

perspectiva dos diferentes atores sociais (BUARQUE, 2003). 

Para o caso de o problema (evento/fenômeno) analisado não se aplicar em alguma das 

áreas de planejamento do município, será considerado, como valor numérico para análise, 

o zero (0), de maneira a demonstrar que não existe o problema em análise e que não serão 

necessários investimentos de programas, projetos e ações para aquela área. A matriz de 

análise se organiza conforme apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Matriz Intensidade x Impacto x Incerteza 

Condicionantes Intensidade Impacto Incerteza Densidade 

A 1 3 1 3 

B 3 5 3 45 

C 3 3 3 27 

D 3 5 3 45 

E 5 3 5 75 

F 5 5 5 125 

G 3 3 3 27 

H 5 1 5 25 

I 3 1 3 9 

J 5 3 1 15 

H 1 1 1 1 

Fonte: Buarque, 2003. 

A existência de leis, projetos, obras, financiamentos e afins diminui, gradativamente, a 

incerteza. Apesar das oportunidades indicarem ações concretas para combater as 

ameaças, elas nem sempre têm uma relação direta e proporcional com as incertezas, já 

que pode haver casos em que existam ações concretas e grande incerteza perante a 

condicionante associada. 

O produto dos valores atribuídos para as medidas de impacto, incerteza e intensidade 

define em qual horizonte de planejamento o investimento deve ser realizado. Para baixos 

valores de intensidade, impacto e incerteza, o planejamento aponta para uma execução 

em longo prazo, visto que sua densidade tem baixa representatividade perante outras 

demandas na área de planejamento. Para os casos que apresentem maior densidade, 

considera-se que as intervenções são emergenciais, e a implementação das melhorias 

propostas deve ser imediata. 

O Quadro 18 a seguir apresenta combinações do produto entre os valores atribuídos às 

medidas de intensidade, impacto e incerteza que podem ocorrer na aplicação da 

metodologia, e sua relação com os horizontes de planejamento, sendo os mesmos 
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definidos como: curto prazo – janeiro de 2023 a dezembro de 2026; médio prazo – janeiro 

de 2027 a dezembro de 2030; e longo prazo – janeiro de 2031 a dezembro de 2042.  

Quadro 18 - Relação Densidade x Horizonte de Planejamento 

Intensidade Impacto Incerteza Densidade Horizonte de Planejamento 

1 1 1 1 Longo 

1 1 3 3 Longo 

5 1 1 5 Longo 

3 3 1 9 Médio 

5 3 1 15 Médio  

5 5 1 25 Médio  

3 3 3 27 Médio  

5 3 3 45 Curto 

5 3 5 75 Curto  

5 5 5 125 Curto 

Fonte: adaptado de Buarque, 2003. 

À metodologia proposta por Buarque (2003), soma-se uma especificidade do município 

de Caetité/BA. Por suas características territorial e populacional, as análises de impacto, 

incerteza e intensidade de cada projeto e será possível hierarquizar as intervenções 

(projetos) de acordo com a necessidade real de cada área de planejamento. 

5.2 Hierarquização dos Projetos e Ações por Programa 

A partir da metodologia apresentada no item 5.1, foram analisados os projetos propostos 

para a Gestão do Saneamento Básico, que mostram o seguinte resultado conforme itens a 

seguir:  

5.2.1 Gestão do Saneamento Básico 

5.2.1.1 Programa: Fortalecimento da Gestão dos Serviços de Saneamento Básico 

O presente programa é composto por dois (02) projetos, são eles: Estruturação da Gestão 

Serviços de Saneamento Básico e Valorização de Legislação Urbanística. Cada projeto 

abarca ações a serem executadas pela prefeitura em todo o território do município de 

Caetité. O programa propõe a implantação de ações de caráter estruturante para a gestão 

do município para possibilitar a adequada implantação das intervenções propostas no 

PMSB. 
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O Quadro 19 demonstra o resultado da metodologia aplicada a cada projeto do programa 

Fortalecimento da Gestão dos Serviços de Saneamento Básico, juntamente com os prazos 

resultantes. Vale ressaltar que para a Gestão dos Serviços de Saneamento na aplicação da 

metodologia não ocorreu distinção por distrito, visto que a abrangência das ações 

propostas possui caráter estruturante e engloba todo o território do município. 

Quadro 19 - Matriz impacto/incerteza/intensidade o Programa Fortalecimento da Gestão 

Projetos Impacto Incerteza Intensidade Resultado Prazo 

Estruturação da Gestão 
Serviços de Saneamento 

Básico 
5 5 5 125 Curto 

Valorização de Legislação 
Urbanística 

5 3 5 75 Curto 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021. 

O projeto de Estruturação da Gestão Serviços de Saneamento Básico obteve resultado na 

importância de 125, com execução iniciada em prazo curto, decorrente da atribuição de 

alto impacto (5), alta incerteza (5) e alta intensidade (5). Para o projeto de Valorização de 

Legislação Urbanística foi considerado um alto impacto (5), alta incerteza (5) e média 

intensidade (3), com resultado na importância de 75, sendo assim, execução iniciada no 

curto prazo. O resultado mostra que a implementação dos projetos possui elevada 

importância para a melhora das condições de saneamento no município e, devido a isso, 

tendem a ter alto impacto e significativa visibilidade para a população, porém 

considerando as dificuldades atreladas à gestão.  

5.2.1.2 Programa: Responsabilidade, Participação e Controle Social 

Composto por dois (02) projetos, Aprimorar o Controle Social e Comunicação das Ações 

do PMSB, o programa Responsabilidade, Participação e Controle Social visa contemplar 

ações com foco na visibilidade da implementação do PMSB e incentivo à participação 

popular no processo. O Quadro 20 exibe o resultado da metodologia aplicada a cada 

projeto. Como descrito anteriormente, ressalta-se que para a Gestão dos Serviços de 

Saneamento na aplicação da metodologia não ocorreu distinção por distrito, visto que a 

abrangência das ações propostas possui caráter estruturante e engloba todo o território 

do município. 
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Quadro 20 - Matriz impacto/incerteza/intensidade o Programa Responsabilidade, Participação e 
Controle Social 

Projetos Impacto Incerteza Intensidade Resultado Prazo 

Aprimorar o Controle 
Social 

5 5 5 125 Curto 

Comunicação das Ações 
PMSB 

5 3 5 75 Curto 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021. 

O projeto Aprimorar o Controle Social apresenta como resultado a importância de 75, 

acarretando a execução no curto prazo. O resultado foi fruto da consideração de um alto 

impacto (5), devido à significativa importância da participação popular no cumprimento 

do disposto no PMSB, alta incerteza (5), devido à ausência de participação popular nas 

tomadas de decisões relacionadas ao saneamento, e alta intensidade (5), visto à tendência 

de elevada visibilidade junto à população.  

O projeto Comunicação do PMSB apresenta como resultado a importância de 125, 

acarretando a execução no prazo curto. O resultado foi fruto da consideração de um alto 

impacto (5), devido à significativa importância da disponibilização de informação para a 

sociedade no cumprimento do disposto no PMSB, média incerteza (3), devido à 

demonstração da administração pública de empenho na implantação de ações da temática 

saneamento, e alta intensidade (5), visto à tendência de elevada visibilidade junto à 

população.  

5.2.1.3 Programa: Educação Ambiental 

Este programa é composto pelos seguintes projetos: Educação Ambiental nas Escolas, 

Educação Ambiental para Promoção do Saneamento. Cada projeto abarca ações a serem 

executadas pela prefeitura em todo o território do município de Caetité. 

Os objetivos principais do programa englobam o incentivo ao desenvolvimento da 

sensibilização e de responsabilização social e ambiental dos moradores quanto à 

participação nos processos decisórios no âmbito dos serviços de saneamento, além de 

promover a estruturação necessária à execução das ações previstas no PMSB, de forma 

que as mesmas tenham eficiência e aceitação dos usuários na implantação.  

O Quadro 21 demonstra o resultado da metodologia aplicada a cada projeto do programa 

Educação Ambiental para o município de Caetité.  
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Quadro 21 - Matriz impacto/incerteza/intensidade o Programa Educação Ambiental 

Projetos Impacto Incerteza Intensidade Resultado Prazo 

Educação Ambiental nas Escolas 5 5 5 125 Curto 
Educação Ambiental para 

Promoção do Saneamento para 
Zona Urbana 

5 5 5 125 Curto 

Educação Ambiental para 
Promoção do Saneamento para 

Zona Rural 
5 5 5 125 Curto 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021. 

Todos os projetos apresentaram execução no curto prazo, sendo o projeto de Educação 

Ambiental nas Escolas com a importância de 125, e os projetos de Educação Ambiental 

para Promoção do Saneamento na Zona Urbana, também com resultado no valor de 125. 

Para o projeto de Educação Ambiental nas Escolas foi adotada a ponderação de alto 

impacto (5), alta incerteza (5) e alta intensidade (5). Essas considerações são devido a sua 

importância para o despertar da sensibilização ambiental na juventude do município e à 

visibilidade que o projeto em questão visa alcançar. 

Com relação ao projeto de Educação Ambiental para Promoção do Saneamento na Zona 

Urbana e para o projeto Educação Ambiental para Promoção do Saneamento na Zona 

Rural foi considerado alto impacto (5), alta incerteza (5) e alta intensidade (5). Esses 

valores foram obtidos com base na elevada importância da sua execução para a 

implementação eficaz, efetiva e eficiente das ações previstas no PMSB e à alta visibilidade 

que o projeto deve alcançar junto à população. Aliado a isso, foi pontuada uma alta 

incerteza quanto à sua execução por parte da gestão municipal.  

5.2.1.4 Resumo da Hierarquização 

O Quadro 22 apresenta um resumo da hierarquização das intervenções, elaborado para 

facilitar a visualização das prioridades. Como já mencionado, os resultados determinados 

na hierarquização representam prazos (curto, médio e longo) para o início da implantação 

de cada projeto. Ressaltando que cada projeto possui diversas ações no seu escopo e cada 

ação pode iniciar em um período diferenciado das demais. Para o presente item foi 

considerado o período de início mais crítico, ou seja, a ação que se iniciaria mais cedo 

dentro do mesmo projeto. Porém, no item Plano de Investimento é mostrado o horizonte 

de implantação de cada ação detalhadamente.  
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Quadro 22 - Horizontes de implantação dos projetos para a Gestão dos Serviços de Saneamento 

Programas, Projetos e Ações Resultado Prazo 

Programa: Fortalecimento da Gestão dos Serviços de Saneamento Básico 

Estruturação da Gestão Serviços de Saneamento Básico 125 Curto 

Valorização de Legislação Urbanística 75 Curto 

Programa: Responsabilidade, Participação e Controle Social 

Aprimorar o Controle Social 125 Curto 

Comunicação das Ações dos PMSB 75 Curto 

Programa: Educação Ambiental 

Educação Ambiental nas Escolas 125 Curto 

Educação Ambiental para Promoção do Saneamento na 
Zona Urbana 

125 Curto 

Educação Ambiental para Promoção do Saneamento na 
Zona Rural 

125 Curto 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021. 

Ressalta-se que cada projeto possui diversas ações no seu escopo e cada ação pode iniciar 

em um período diferenciado das demais. Para o presente item foi considerado o período 

de início mais crítico, ou seja, a ação que se iniciaria mais cedo dentro do mesmo projeto. 

Além disso, existem ações que se repetem com determinada frequência, e assim podem 

iniciar no curto prazo, mas se repetirem no prazo seguinte. 

Vale ressaltar que o horizonte de execução das ações dos projetos previstos para a Gestão 

dos Serviços de Saneamento é definido em conjunto ao horizonte de execução das ações 

das demais componentes, visando à integração entre as intervenções para o sucesso da 

implantação do PMSB. Como exemplo temos a ação que prevê a ampliação da rede pública 

de coleta de esgoto e progressiva desativação das soluções individuais adotadas na zona 

urbana, que deve ser executada em paralelo à ação de campanhas de incentivo à 

população a efetuação da ligação dos domicílios à rede pública de esgoto. 

Diante disso, o Quadro 23 apresenta os prazos de execução das ações propostas para a 

Gestão do Saneamento Básico. A hierarquização das ações ano a ano será apresentado no 

item  
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Quadro 23 – Hierarquização das ações de Gestão dos Serviços Públicos de Saneamento Básico em Caetité/BA 

AÇÕES 
PRAZO 

CURTO MÉDIO LONGO 

PROGRAMA:   FORTALECIMENTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

PROJETO: ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

G.1. Instituir, na administração pública local, a Diretoria de Saneamento Básico, no âmbito da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Limpeza Pública - SEMMA; 

  
 

G.2. Realizar contratação de equipe técnica para a Diretoria de Saneamento;    
G.3. Adquirir equipamentos, aparelhos e materiais mínimos para realização das atividades administrativas e de campo da 

Diretoria de Saneamento; 
   

G.4. Instituir órgão responsável pela regulação e fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico;    
G.5. Instituir grupo de trabalho para participação no órgão colegiado da Microrregião do saneamento básico da qual o 

município faz parte, no âmbito da Lei Complementar nº 048/2019; 
   

G.6. Realizar estudo sobre política tarifária compatível com o caráter do serviço e a renda da população, com o objetivo de 
garantir a sustentabilidade econômico-financeira na prestação dos serviços, incluindo taxas/tarifas da prestação dos 
serviços relacionados ao manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana; 

   

G.7. Instituir comitê intersetorial para avaliação quadrienal do PMSB juntamente com a equipe responsável da Diretoria de 
Saneamento Básico; 

   

G.8. Promover capacitação contínua da equipe técnica da Diretoria de Saneamento e outros profissionais do Poder Público 
Municipal envolvidos com a prestação dos serviços de saneamento básico; 

   

G.9. Promover a articulação com outros municípios para fortalecimento da gestão dos resíduos sólidos no âmbito de 
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Alto Sertão – CDS Alto Sertão; 

   

G.10. Elaborar e instituir um programa municipal voltado à sistematização de dados sobre os serviços de saneamento básico, 
com vistas à alimentação do sistema de informações de saneamento básico existente e os que venham a ser criados 
e/ou atualizados; 

   

G.11. Monitorar e avaliar os indicadores do Sistema de Informação em Saneamento Básico conforme às metas estabelecidas 
no PMSB e PMGIRS; 

   

G.12. Firmar parcerias com associações para atuar na prestação de serviços por soluções alternativas de água e esgoto da 
zona rural, assegurando subsídio. 

   

PROJETO: VALORIZANDO A LEGISLAÇÃO 
G.13. Formular a instituir a Política Municipal de Saneamento Básico, com a definição dos procedimentos de atuação do ente 

de regulação e fiscalização instituído, dos parâmetros para garantia do atendimento essencial à saúde, fixação dos 
direitos e deveres dos usuários, estabelecimento de mecanismos de participação e controle social e forma de 
articulação dos dados municipais com o Sinisa (Sistema Nacional de Informações em Saneamento); 
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AÇÕES 
PRAZO 

CURTO MÉDIO LONGO 
G.14. Instituir o Fundo Municipal de Saneamento Básico, ao qual poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das 

receitas dos serviços com a finalidade de oferecer subsídio para os usuários em vulnerabilidade social e para investir 
na universalização dos serviços públicos de saneamento básico; 

  
 

G.15. Elaborar e instituir o Código Municipal de Limpeza Urbana, estabelecendo diretrizes, objetivos, metas, deveres, direitos 
e sanções acerca dessa temática 

   

G.16. Instituir a aplicação de taxas e tarifas da prestação dos serviços de saneamento básico com o objetivo de garantir a 
sustentabilidade econômico-financeira; 

   

G.17. Formular e instituir lei que conceda descontos no IPTU àqueles moradores que implantarem soluções sustentáveis em 
seus domicílios, conhecido como IPTU verde; 

   

G.18. Revisar os instrumentos legais que dialogam com os serviços de saneamento básico, tais como legislações que dispõem 
sobre o Plano de Desenvolvimento Municipal de Caetité, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de Posturas, Código de 
Obras, incluindo compatibilização com o PMSB e PMGIRS e inclusão das áreas de interesse para o saneamento básico 
no zoneamento; 

   

G.19. Revisar o PMSB e PMGIRS, em período não superior a 10 (dez) anos, conforme prazo estabelecido pela Lei n º 
14.026/2020; 

   

G.20. Formular política municipal sobre mudanças climáticas.    

PROGRAMA: PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

PROJETO: APRIMORANDO O CONTROLE SOCIAL 

G.21. Promover debate sobre qual o modelo de controle social a ser adotado no município com as diferentes instâncias 
(atribuição ao Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente de Caetité   ou criação do Conselho 
Municipal de Saneamento Básico); 

  
 

G.22. Instituir instância colegiada de controle social dos serviços de saneamento básico;     
G.23. Promover capacitação contínua dos conselheiros que atuam no controle social do saneamento básico;    
G.24. Formar comissões locais por distrito, povoados ou regiões do território, elegendo um membro como representante do 

conselho, para que participe nas ações públicas; 
  

 

G.25. Promover espaços de reuniões entre lideranças comunitárias, agentes de saúde, representantes da prestadora de 
serviços e poder público, como canal de diálogo para compartilhamento de informes, problemas e demandas, como 
também discussão e estratégias da mobilização social; 

   

G.26. Promover eventos intersetoriais voltados para a discussão sobre a cidade e as políticas públicas, os direitos socais e as 
obrigações do poder público;  

   

G.27. Realizar Conferências de Saneamento Ambiental para explanar os resultados alcançados com a implementação das 
ações previstas no PMSB e PMGIRS; 
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AÇÕES 
PRAZO 

CURTO MÉDIO LONGO 
G.28. Estabelecer calendário de reuniões entre os conselhos municipais de políticas públicas para realizar reflexões 

intersetoriais sobre as questões de desenvolvimento urbano, ambiental e social do município 
   

PROJETO: DIVULGANDO AÇÕES DO SANEAMENTO 

G.29. Divulgar informações (notícias, campanhas, serviços, atividades, cursos e oficinas): relacionadas às ações de 
saneamento básico e educação ambiental; 

  
 

G.30. Instituir o serviço de ouvidoria pública como mecanismo de reclamações e sugestões a serviço da população, por meio 
de canal 0800 e preenchimento de requerimento por meio do site da Prefeitura. As reclamações, críticas e sugestões 
relacionadas ao saneamento básico deverão ser encaminhadas, o mais célere possível, à Diretoria de Saneamento 
Básico; 

  

 

G.31. Instituir mídias sociais e eletrônicas com release sobre saneamento básico e educação ambiental.    

PROGRAMA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SANEAMENTO 

PROJETO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS 

G.32. Aderir a projetos de Educação Ambiental no âmbito Federal e Estadual (Agenda 2030 escolar, Sala-verde, Coletivos 
Educadores e COM-VIDA); 

  
 

G.33. Capacitar, qualificar e treinar (de modo contínuo) os docentes a realizar atividades pedagógicas para o processo de 
sensibilização dos alunos da necessidade em preservar os recursos naturais e a importância do saneamento básico; 

  
 

G.34. Promover a realização de eventos escolares fixando tarefas relacionadas ao saneamento básico, , como por exemplo: 
coleta de determinada quantidade de materiais recicláveis, distribuição de folhetos informativos sobre a implantação 
da coleta seletiva, distribuição de sacos plásticos para separação domiciliar de resíduos recicláveis, desfiles de roupas 
confeccionadas com materiais recicláveis, redução do consumo de água, entre outras; 

  

 

G.35. Apoiar as escolas na realização de feiras de ciências abordando o saneamento básico e o meio ambiente, como inter-
relacionados; 

  
 

G.36. Estimular as escolas a promoverem atividades extracurriculares incluindo visitas às instituições públicas responsáveis 
pela implementação das políticas públicas, incluindo momentos de diálogos com seus representantes, visitas técnicas 
às infraestruturas de saneamento básico; 

  
 

G.37. Realizar concursos anuais com premiação que estimulem os estudantes a colocarem em prática ações relacionadas à 
cidadania, ao meio ambiente, ao saneamento básico. 

  
 

PROJETO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA PROMOÇÃO DO SANEAMENTO NA ZONA URBANA 
G.38. Realizar campanhas educativas com objetivo de estimular a redução do consumo de água, inibição à prática de fraudes 

no sistema de abastecimento, controle do desperdício e práticas de reuso, manutenção e higienização adequada de 
reservatórios domiciliares; 

  
 

G.39. Realizar campanhas educativas sobre a ocupação de áreas de risco, abordando legislações relacionadas;    
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AÇÕES 
PRAZO 

CURTO MÉDIO LONGO 
G.40. Realizar campanhas educativas sobre doenças que estão associadas à contaminação da água, à falta de coleta e 

tratamento de esgotos e de resíduos sólidos, assim como as derivadas da drenagem inadequada das águas das chuvas, 
discutindo formas de transmissão e prevenção; 

  
 

G.41. Realizar campanhas de sensibilização da população sobre a cobrança de tarifa dos serviços de saneamento básico, 
destacando sua legalidade e sua importância na garantia da qualidade e segurança do serviço; 

  
 

G.42. Realizar campanhas educativas e oficinas com o intuito de sensibilizar a população na redução dos resíduos gerados, 
reutilização e reaproveitamento de materiais das diversas formas e realização da compostagem caseira; 

  
 

G.43. Realizar campanhas educativas que estimulem a adesão à coleta seletiva, orientando sobre a correta separação entre 
seco e úmido, os dias e horários de coleta, uso e conservação das lixeiras públicas; 

  
 

G.44. Realizar campanhas educativas sobre a preservação de mananciais superficiais e subterrâneos, enfatizando os 
benefícios de matas ciliares, não poluição das águas e importância do consumo consciente; 

  
 

G.45. Realizar campanhas para sensibilizar os cidadãos sobre o problema das ligações indevidas entre os sistemas de 
drenagem e esgotamento, incluindo a informação sobre a obrigatoriedade de promover a ligação à rede pública; 

  
 

G.46. Investir em ações voltadas para a sensibilização da população quanto ao uso e conservação das lixeiras públicas;    
G.47. Realizar campanhas educativas com o objetivo de informar a população dos riscos do lançamento de resíduos sólidos 

nas vias e sua relação com o sistema de drenagem; estão associadas à contaminação da água, à falta de coleta e 
tratamento de esgotos e de resíduos sólidos, assim como as derivadas da drenagem inadequada das águas das chuvas, 
discutindo formas de transmissão e prevenção. 

  

 

PROJETO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA PROMOÇÃO DO SANEAMENTO NA ZONA RURAL 
G.48. Realizar campanhas educativas sobre doenças que estão associadas à contaminação da água, à falta de coleta e 

tratamento de esgotos e de resíduos sólidos, assim como as derivadas da drenagem inadequada das águas das chuvas, 
discutindo formas de transmissão e prevenção; 

  
 

G.49. Promover campanhas educativas quanto ao consumo eficiente da água, buscando reduzir o desperdício, práticas 
adequadas de manuseio e higienização de reservatórios domiciliares; 

  
 

G.50. Promover a capacitação dos membros das comunidades rurais para a coleta seletiva de resíduos sólidos, e posterior 
reutilização, reaproveitamento e compostagem dos resíduos orgânicos; 

  
 

G.51. Promover oficinas educativas com foco no fortalecimento da relação da comunidade com o meio ambiente, a fim de 
despertar o juízo de responsabilização e participação quanto à preservação do meio ambiente, inclusive mananciais 
superficiais e subterrâneos, enfatizando os benefícios de matas ciliares e não poluição das águas; 

  
 

G.52. Realizar oficinas educativas sobre a prática de reuso de água nos domicílios, visando diminuir a geração de esgotos;    
G.53. Realizar campanhas de sensibilização da população sobre a cobrança de tarifa dos serviços de saneamento básico, 

destacando sua legalidade e sua importância na garantia da qualidade e segurança do serviço. 
  

 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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5.2.2 Serviço de Abastecimento de Água 

5.2.2.1 Programa: Recuperação, Preservação e Proteção dos Mananciais 

O programa Recuperação, Preservação e Proteção dos Mananciais é composto pelo 

projeto de Rio Vivo, que possui como objetivo principal salvaguardar a qualidade e a 

quantidade dos recursos hídricos em Caetité. Além dessa motivação, a conservação dos 

mesmos está relacionada à preservação da fauna e da flora, à saúde da população e do 

meio ambiente e, ainda, à reversibilidade do estado atual de degradação. Para o alcance 

desse objetivo o engajamento dos setores público e privado, além da sociedade civil, faz-

se imprescindível. O Quadro 24 apresenta o resultado da metodologia aplicada para o 

presente programa. 

Quadro 24 – Matriz impacto/incerteza/intensidade o Programa Recuperação, Preservação e 

Proteção dos Mananciais –Caetité/BA 

Projetos Impacto Incerteza Intensidade Resultado Prazo 

Rio Vivo 5 5 3 75 Curto 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria. 2022. 

O projeto apresentou resultado na dimensão de 75, representando que sua execução deve 

acontecer no curto prazo. O resultado demonstra que a execução dos projetos possui 

elevada importância para o encaminhamento das atividades do PMSB, com considerável 

visibilidade junto à população, mas com a incerteza atrelada à execução das ações, visto 

que demandam custos e ações contínuas de preservação. Desta forma, a sociedade civil 

exerce fundamental importância na cobrança ao poder público quanto a implementação 

dos projetos. 

Para os Serviços de Abastecimento de Água a metodologia foi aplicada considerando a 

heterogeneidade existente entre os distritos. No projeto Recuperação, preservação e 

proteção dos Mananciais foi considerada a importância de início de execução das ações 

no curto prazo em todo o território do município (Quadro 25), sem distinção entre os 

distritos, visto que ações como de fiscalização dos corpos hídricos necessitam de execução 

imediata em todo o território. No entanto, o prazo de execução das ações de 

recuperação/recomposição vegetal pode variar de acordo com o monitoramento e 

fiscalização desses mananciais.  
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Quadro 25 – Horizontes de implantação para os projetos do Programa Recuperação, Preservação e 

Proteção dos Mananciais por distritos do município de Caetité/BA 

Distritos 
Distritos  

Caetité Pajeú do Vento Maniaçu Caldeiras  
Brejinho das 

Ametistas  

Rio Vivo Curto Curto Curto Curto Curto 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria. 2022. 

5.2.2.2 Programa: Universalização do Acesso à Água Potável 

O programa Universalização do Acesso à Água Potável é composto por cinco (5) projetos 

em seu escopo, a saber: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água e Implantação 

de Soluções Alternativas para Abastecimento de Água. A universalização se posiciona 

como o primeiro dos trezes princípios fundamentais que compõem a Lei Nacional de 

Saneamento Básico. A universalização do acesso à água dialoga frontalmente com a 

garantia da dignidade da pessoa humana sendo, desta forma, desafio contínuo da gestão 

pública. 

Para a zona rural os desafios envolvem a dispersão ocupacional da população em áreas 

rurais, o que dificulta a operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água. 

Para mudança desse cenário, ou seja, para elevar o índice de acesso à água no meio rural, 

bem como assegurar a regularidade do abastecimento, deve-se buscar também soluções 

técnica, social, econômica e ambientalmente viáveis que possam ser incorporadas à 

realidade local. O Quadro 26 demostra a metodologia aplicada ao presente programa. 

Quadro 26 – Matriz impacto/incerteza/intensidade do Programa: Universalização do Acesso à 
Água Potável –Caetité/BA 

Projetos Impacto Incerteza Intensidade Resultado Prazo 

Ampliação da Cobertura de 
Abastecimento de Água 

5 3 5 75 Curto 

Soluções Alternativas para Zona Rural 5 3 5 75 Curto 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria. 2022. 

Os projetos Ampliação da Cobertura de Abastecimento de Água e Soluções Alternativas 

para Zona Rural receberam a consideração de alto impacto (5) e alta intensidade (5), 

devido à elevada importância do projeto para assegurar a qualidade de vida aos 

moradores que ainda não são contemplados com abastecimento de água, refletindo em 

alta visibilidade junto à população. A incerteza foi considerada como média. 
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Considerando que a uma pequena parcela da população rural possui cobertura por rede 

abastecimento de água (41%), o projeto de Soluções Alternativas para Zona Rural obteve 

como resultado da metodologia a atribuição de alto impacto (5), média incerteza (3) e alta 

intensidade (5), também acarretando na importância de 75, implicando na execução para 

o curto prazo.  

O Quadro 27 apresenta os horizontes de implementação dos projetos por distrito. Como 

foi citado no Produto 4 – Prognóstico, Objetivos e Metas desse PMSB, a situação do 

abastecimento de água nos distritos é muito semelhante. Considerando que o 

abastecimento de água é fundamental para a qualidade de vida e saúde da população, 

adotou-se o curto prazo como início das ações desses projetos em todos os setores.  

Quadro 27 – Horizontes de implantação dos projetos para o Programa Água Potável para todos por 
distrito do município de Caetité/BA 

Projetos 

Distritos 

Caetité 
Pajeú do 

Vento 
Maniaçu Caldeiras  

Brejinho 
das 

Ametistas  

Ampliação da Cobertura de 
Abastecimento de Água 

Curto Curto Curto Curto Curto 

Soluções Alternativas para Zona 
Rural 

Curto Curto Curto Curto Curto 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria. 2022. 

5.2.2.3 Programa: Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Água 

O programa Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Água é composto por três 

projetos: Melhoria da Infraestrutura dos Sistemas de Abastecimento de Água operados 

pela Embasa, Melhoria do Monitoramento da Qualidade da Água e Eficiência no 

Abastecimento de Água. Como 100% da população urbana e uma pequena fração da 

população rural (3,98%) o município de Caetité é atendimento pelo SIAA Algodão 

operado pela Embasa, a execução dos projetos será de responsabilidade tanto do Poder 

Público Municipal quanto da prestadora do serviço. 

O Quadro 28 mostra o resultado da metodologia aplicada aos projetos por área de 

planejamento.  

Quadro 28 – Matriz impacto/incerteza/intensidade o Qualidade dos Serviços de 
Abastecimento de Água – Caetité/BA 

Projetos Impacto Incerteza Intensidade Resultado Prazo 
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Melhoria da Infraestrutura dos Sistemas 
de Abastecimento de Água  

5 5 5 125  Curto 

Melhoria do Monitoramento da Qualidade 
da Água 

5 5 3 75 Curto 

Controle de Perdas 5 3 3 75 Curto 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria. 2022. 

O projeto Melhoria da Infraestrutura dos Sistemas de Abastecimento de Água operados 

pela Embasa teve como resultado o valor 125, devido ao alto impacto atribuído ao projeto 

para melhoria da qualidade do serviço prestado, à alta incerteza, visto que envolve ações 

de alto custo, mas que algumas estão previstas pela prestadora do serviço, e da alta 

intensidade atrelada à visibilidade da população. 

O projeto Melhoria do Monitoramento da Qualidade da Água apresentou resultado igual 

75, devido à sua importância para qualidade do serviço, associada às dificuldades 

impostas na intensificação das atividades de monitoramento da qualidade da água e à 

média visibilidade pela população, visto que um dos problemas citados tanto na zona 

urbana quanto na zona rural foi alteração da aparência da água. 

Em relação ao projeto Eficiência no Abastecimento de Água, foi atribuído alto impacto, 

média incerteza e média intensidade, visto que o índice de perdas no faturamento da água 

nesse sistema é de 20,09%, valor abaixo da média nacional e à média estadual. 

Para os projetos do programa “Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Água” 

também foi considerado o mesmo horizonte de planejamento para os distritos Quadro 

29, visto que o sistema de abastecimento de água é o mesmo, e que as demandas para o 

abastecimento de água nos distritos são semelhantes. 

 

Quadro 29 – Horizontes de implantação dos projetos para o Programa Qualidade dos 
Serviços de Abastecimento de Água por distrito do município de Caetité/BA 

Projetos 

Distritos 

Caetité 
Pajeú do 

Vento 
Maniaçu Caldeiras  

Brejinho 
das 

Ametistas  

Melhoria da Infraestrutura dos 
Sistemas de Abastecimento de 

Água  
Curto Curto Curto Curto Curto 

Melhoria do Monitoramento da 
Qualidade da Água 

Curto Curto Curto Curto Curto 

Eficiência no Abastecimento de 
Água 

Curto Curto Curto Curto Curto 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria. 2022. 
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5.2.2.4 Resumo da Hierarquização 

O Quadro 30 elaborado para facilitar a visualização das prioridades, apresenta o resumo 

da hierarquização das intervenções para o município. Como já mencionado, os resultados 

determinados na hierarquização representam prazos (curto, médio e longo) para o início 

da implantação de cada projeto. Ressaltando que cada projeto possui diversas ações no 

seu escopo e cada ação pode iniciar em um período diferenciado das demais, como mostra 

o Quadro 31. Porém, no item 9 é mostrado o detalhamento do horizonte de implantação 

para cada ação. 

Quadro 30 - Horizontes de implantação dos projetos para os Serviços de Abastecimento de Água 

Projeto Resultado Prazo 

Prazo por distrito 

Caetité 
Pajeú 

do 
Vento 

Maniaçu Caldeiras  
Brejinho 

das 
Ametistas  

PROGRAMA: Recuperação, Preservação e Proteção do Mananciais 

Rio Vivo 75 Curto Curto Curto Curto Curto Curto 

PROGRAMA: Água Potável para todos 

Ampliação da 
Cobertura do 
Abastecimento 
de Água 

75 Curto Curto Curto Curto Curto Curto 

Implantação de 
Soluções 
Alternativas 
para a Zona 
Rural 

75 - Curto Curto Curto Curto Curto 

PROGRAMA: Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Água 

Melhorias da 
Infraestrutura 
dos Sistemas de 
Abastecimento 
de Água 

125 Curto Curto Curto Curto Curto Curto 

Melhoria do 
Monitoramento 
da Qualidade da 
Água 

75 Curto Curto Curto Curto Curto Curto 

Controle de 
Perdas 

75 Curto Curto Curto Curto Curto Curto 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 31 – Hierarquização das ações do Serviço de Abastecimento de Água em Caetité/BA 

AÇÕES 
PRAZO 

CURTO MÉDIO LONGO 

PROGRAMA: RECUPERAÇÃO, PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS 

PROJETO: RIO VIVO 

A.1. Intensificar a fiscalização das atividades desenvolvidas no município que comprometam nascentes e corpos 
hídricos (tais como mineração, agropecuária) incluindo a parceria com os órgãos responsáveis pela fiscalização;       

A.2. Elaborar projeto de recomposição/recuperação/conservação da mata ciliar das 160 nascentes inseridas no 
município de Caetité, por meio do plantio de vegetação nativa;       

A.3. Executar projeto de recomposição/recuperação/conservação da mata ciliar das 160 nascentes inseridas no 
município de Caetité, por meio do plantio de vegetação nativa;       

A.4. Elaborar cadastro georreferenciado elencando todas as nascentes existentes no município, incluindo diagnóstico 
de cada uma delas;       

A.5. Elaborar projeto de recomposição/recuperação/conservação da mata ciliar dos reservatórios constituídos pela 
barragem Moita dos Porcos e barragem Passagem das Pedras;       

A.6. Executar projeto de recomposição/recuperação/conservação da mata ciliar dos reservatórios constituídos pelas: 
barragens Moita dos Porcos e Passagem das Pedras;        

A.7. Promover incentivo técnico e financeiro de ações que visem a proteção hídrica e de iniciativas sustentáveis, a 
exemplo do Programa Produtor da Água, desenvolvido pela Agência Nacional de Águas – ANA;        

A.8. Promover cursos de capacitação para os agricultores sobre preservação e proteção dos mananciais e para estimular 
a utilização de fertilizantes naturais e o uso eficiente dos mesmos    

A.9. Promover parcerias com os prestadores dos serviços de saneamento básico para ações de preservação e proteção 
dos mananciais;     

A.10. Implantar programa de monitoramento da qualidade da água dos mananciais de abastecimento de acordo com 
as Resoluções Conama Nº 357 e 430;    

A.11. Exigir a elaboração e o cumprimento das condicionantes ambientais e Plano de Recuperação da Áreas Degradadas 
na atividade de mineração.    

PROGRAMA: UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA POTÁVEL 

PROJETO: AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A.12. Ampliação da produção de água do SAA de Caetité       
A.13. Ampliar gradualmente o sistema de distribuição de água da zona urbana dos distritos, acompanhando o ritmo de 

crescimento populacional;       



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

225 

AÇÕES 
PRAZO 

CURTO MÉDIO LONGO 
A.14. Elaborar estudos de ampliação da cobertura da rede de abastecimento de água com viabilidade técnica e 

econômica para serem atendidos pela EMBASA;       
A.15. Elaborar estudos de implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água com viabilidade técnica e 

econômica para serem atendidos pela Central das Águas;       
A.16. Ampliar a cobertura por rede de abastecimento de água da zona rural, seja por meio da atuação da Central das 

Águas, da Embasa (em localidades com viabilidade técnica e econômica) ou outras formas de prestação avaliadas 
e definidas pelo município.    

PROJETO: SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PARA ZONA RURAL 

A.17. Ampliar sistemas alternativos coletivos e individuais de abastecimento de água utilizando poços de captação de 
água subterrânea para atendimento de localidades dispersas;       

A.18. Ampliar a construção de soluções alternativas de abastecimento de água como reservatórios de captação de água 
de chuva para atendimento de famílias dispersas;       

A.19. Elaborar e implantar ciclo de capacitação e sensibilização dos usuários à operação, manuseio e utilização de 
soluções alternativas, instruindo quanto ao consumo direto da água captada com disponibilização de suporte 
técnico e material informativo       

PROGRAMA: QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

PROJETO: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

A.20. Elaborar cadastro georreferenciado de todas as soluções de abastecimento de água existentes (individuais e 
coletivas), identificando vazão, população abastecida, prazo de funcionamento, ação de desativação, qualidade da 
água, entre outras medidas;    

A.21. Implementar plano de manutenção preventiva e corretiva nas instalações e equipamentos dos sistemas de 
captação e adução de água bruta para abastecimento público existentes no município, incluindo a substituição de 
trechos de adutoras que apresentam constantes rompimentos ou localizadas em terrenos privados;    

A.22. Realizar melhorias na automação da captação de água do SSAA Caldeiras; 
   

A.23. Avaliar melhorias as estruturas físicas da ETA Caetité e executar obras de reforma necessárias; 
   

A.24. Implementar plano de manutenção preventiva e corretiva nas instalações e equipamentos dos sistemas de 
tratamento de água (ETAs) já existentes e dos que serão implantados no município;    

A.25. Implantar etapa de tratamento da água nos sistemas simplificados operados pela gestão municipal que atendem 
os aglomerados rurais do município de Caetité;     

A.26. Executar melhorias nas estruturas físicas das estações elevatórias de água do SAA Embasa; 
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AÇÕES 
PRAZO 

CURTO MÉDIO LONGO 
A.27. Elaborar e executar projeto de melhoria e ampliação da capacidade de reservação de água da sede municipal, dos 

distritos de Brejinhos das Ametista, Pajeú do Vento e Maniaçu atendidos pelo SAA operado pela EMBASA;     
A.28. Elaborar e executar projeto de melhoria e ampliação da capacidade de reservação de água na zona rural; 

   
A.29. Automatizar o sistema de adutor e distribuidor de água do SAA Embasa  

   
A.30. Implementar plano de manutenção preventiva e corretiva na operação dos reservatórios de distribuição; 

   
A.31. Investigar a existência e executar a retirada de redes de abastecimento de água sob imóveis, bem como 

substituição de redes subdimensionadas;    
A.32. Investigar a existência e executar a retirada de redes de abastecimento de água sob imóveis;  

   
A.33. Estimular a implantação de reservatórios domiciliares (caixas d'água) visando reduzir os transtornos causados 

durante as interrupções no fornecimento de água, e subsidiar a implantação para famílias em situação de extrema 
pobreza    

A.34. Intensificar a divulgação sobre paralisações no sistema. 
   

PROJETO: MELHORIA NO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

A.35. Ampliar e melhorar rotina de controle e vigilância da qualidade da água, respeitando o número mínimo de 
amostras por ponto de amostragem, frequência de amostragem e padrões de potabilidades conforme preconizado 
pela Portaria de Potabilidade vigente;       

A.36. Implantar rotina de monitoramento regular da qualidade de soluções individuais;       
A.37. Intensificar a fiscalização da qualidade da água distribuída em situação de emergência através de veículos 

transportadores (carro-pipa), realizando análises de acordo com o Plano de Amostragem       
A.38. Publicar periodicamente os resultados das análises de potabilidade da água consumida       
A.39. Assegurar a distribuição de hipoclorito de sódio para aplicar na água de soluções individuais de abastecimento.       

PROJETO: CONTROLE DE PERDAS 

A.40. Ampliar e manter em pleno funcionamento os macromedidores no SAA Embasa;       
A.41. Adquirir e instalar macromedidores nos SSAA que abastecem a zona rural e o SSAA da Zona Urbana de Caldeiras 

      
A.42. Manter o índice de hidrometração em 100% na zona urbana, acompanhando as novas ligações de água e substituir 

hidrômetros obsoletos;       
A.43. Implantar hidrômetros nas ligações de água da zona rural 
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AÇÕES 
PRAZO 

CURTO MÉDIO LONGO 
A.44. Monitorar com regularidade o índice de perdas por zonas de abastecimento; 

      
A.45. Elaborar e implementar plano de inspeções da rede de abastecimento de água, de modo a promover o controle 

de vazamentos e de ligações clandestinas e inativas;       
A.46. Estimular e orientar a população a identificar possíveis vazamentos e entrar em contato com o prestador por 

meio de canais de comunicação disponibilizados, a fim de que possa ser realizada manutenção rápida;       
A.47. Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e peças instalados, adequados à faixa de consumo; 

      
A.48. Realizar a capacitação e treinamento de funcionários que operam os sistemas de abastecimento de água e 

realizam medições domiciliares no município    
A.49. Monitorar a pressão na rede de distribuição, e instalar dispositivos de controle de pressão; 

   
A.50. Promover campanha de negociação de dívidas com usuários inadimplentes, por meio de divulgação nas mídias 

locais.    
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria. 2022.
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5.2.3 Serviços de Esgotamento Sanitário 

5.2.3.1 Programa: Esgotamento Sanitário para Todos 

O programa Esgotamento Sanitário para Todos é composto pelos projetos de Implantação 

e Ampliação do Serviço de Esgotamento Sanitário na Zona Urbana e Soluções Alternativas 

Individuais e Coletivas de Esgotamento Sanitário. Ambos os projetos, além de contribuir 

para a melhoria do gerenciamento e da prestação dos serviços de esgotamento sanitário, 

promovem o direito à cidade, saúde, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental.  

No entanto, para o alcance desse objetivo o engajamento dos setores público e privado, 

além da sociedade civil, faz-se imprescindível. O Quadro 32 apresenta o resultado da 

metodologia aplicada para o presente programa. 

Quadro 32 - Matriz impacto/incerteza/intensidade o Programa Esgotamento Sanitário para 
Todos 

Projetos Impacto Incerteza Intensidade Resultado Prazo 

Implantação e Ampliação do acesso 
Melhoria do Serviço de Esgotamento 

Sanitário na zona urbana 
5 5 5 125 Curto 

Soluções Alternativas Individuais e 
Coletivas de Esgotamento Sanitário 

5 5 5 125 Curto 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021. 

Para a execução dos projetos foi considerado um alto impacto (5), devido à significativa 

importância para a saúde da população, alta incerteza (5), devido a suscetibilidade da 

gestão pública na sua execução, e alta intensidade (5), consequência da grande 

visibilidade da população quanto às intervenções previstas.  

Considerando as diferentes realidades dos distritos tanto na Zona Rural como na Urbana, 

o Quadro 33 apresenta o desmembramento dos prazos de execução de cada projeto em 

cada localidade. Como critério balizador, foram analisados os índices de cobertura do 

serviço em cada área.  

 

Quadro 33 - Horizontes de implantação dos projetos para o Programa Esgotamento Sanitário 
para Todos por regiões de mobilização do município de Caetité  

Projetos Distrito 
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Caetité 
Pajeú do 

Vento 
Maniaçu Caldeiras  

Brejinho das 
Ametistas  

Implantação e Ampliação do acesso 
Melhoria do Serviço de 

Esgotamento Sanitário na zona 
urbana 

Curto Médio Médio Longo  Médio 

Soluções Alternativas Individuais e 
Coletivas de Esgotamento Sanitário 

Curto Curto Curto Curto Curto 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

5.2.3.2 Resumo da Hierarquização 

O Quadro 34, elaborado para facilitar a visualização das prioridades, apresenta o resumo 

da hierarquização das intervenções para o município. Como já mencionado, os resultados 

determinados na hierarquização representam prazos (curto, médio e longo) para o início 

da implantação de cada projeto. Ressaltando que cada projeto possui diversas ações no 

seu escopo e cada ação pode iniciar em um período diferenciado das demais (Quadro 35). 

No item 9 é mostrado o detalhamento do horizonte de implantação para cada ação. 

Quadro 34 - Horizontes de implantação dos projetos para os Serviços de Esgotamento Sanitário 

Projeto Resultado Prazo 

Prazo por distrito 

Caetité 
Pajeú 

do 
Vento 

Maniaçu Caldeiras 
Brejinho 

das 
Ametistas 

PROGRAMA: Esgotamento Sanitário para Todos 

Implantação e Ampliação do 
acesso Melhoria do Serviço de 
Esgotamento Sanitário na zona 

urbana 

125 Curto Curto Médio Médio Longo Médio 

Soluções Alternativas 
Individuais e Coletivas de 

Esgotamento Sanitário 
125 Curto Curto Curto Curto Curto Curto 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 35 – Hierarquização das ações do Serviço de Esgotamento Sanitário em Caetité/BA 

AÇÕES 
PRAZO 

CURTO MÉDIO LONGO 

PROGRAMA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA TODOS 

PROJETO: IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO MELHORIA DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA 

E.1. Elaborar projeto de implantação de rede coletora de esgoto tipo separador absoluto para sede municipal de Caetité;       
E.2. Executar obras de implantação de rede coletora de esgotos do tipo separador absoluto para sede municipal de Caetité;    
E.3. Elaborar projeto de implantação da Estação de Tratamento de Esgotos para a sede municipal de Caetité;    
E.4. Executar obras de implantação da Estação de Tratamento de Esgotos para a sede municipal de Caetité;       
E.5. Garantir a operação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal;    
E.6. Elaborar projetos de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para as sedes dos distritos de Brejinho das Ametistas, 

Maniaçu, Pajeú do Vento e Caldeiras;       
E.7. Executar obras de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para as sedes dos distritos Brejinho das Ametistas, Maniaçu, 

Pajeú do Vento e Caldeiras;       
E.8. Realizar operação de sistemas coletivos de esgotamento sanitário  para zona urbana dos distritos Brejinho das Ametistas, 

Maniaçu, Pajeú do Vento e Caldeiras;       
E.9. Elaborar projeto e implantar sistema de reuso de efluente tratado das estações de tratamento de esgoto para a sede 

municipal e sedes de cada distrito (Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e Caldeiras), a exemplo do reuso em 
atividades de irrigação, paisagismos, dentre outros;       

E.10. Realizar o armazenamento, o tratamento e a disposição final adequada do lodo proveniente da ETE da sede municipal e da 
zona urbana de cada distrito de Caetité (Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e Caldeiras), com prioridade para 
técnicas que possibilitem a reutilização agrícola desse material em serviços de paisagismos, recuperação de áreas 
degradadas, cultivos agrícolas e outros usos, respeitando os padrões e critérios da legislação ambiental sobre biossólidos;       

E.11. Elaborar e implantar programa de monitoramento da qualidade dos efluentes de saída das novas ETE da sede municipal e 
da zona urbana de cada distrito de Caetité (Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e Caldeiras;    

E.12. Realizar levantamento de domicílios que não executaram ligações à rede de esgoto ou que realizaram ligações fora das 
Normas Técnicas existentes       

E.13. Realizar capacitação continuada de técnicos e operadores dos sistemas de esgotamento sanitário    

PROJETO: SOLUÇÕES ALTERNATIVAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

E.14. Realizar levantamento georreferenciado de soluções coletivas e individuais de esgotamento sanitário existentes no 
município;       

E.15. Elaborar estudo de concepção, projeto e executar implantação e operação de sistemas de coleta de esgotos sanitários para 
atender o déficit da população residente em aglomerado rural de maior porte;       
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AÇÕES 
PRAZO 

CURTO MÉDIO LONGO 

E.16. Desativar soluções individuais de esgotamento sanitário inadequadas, à medida que forem implantadas soluções 
adequadas       

E.17. Implantar soluções alternativas para áreas da zona urbana em que não seja possível ligação ao sistema de esgotamento 
sanitário e com características compatíveis com essas soluções e executar limpeza e manutenção das soluções adotadas       

E.18. Elaborar projeto e executar obras de construção de soluções individuais de esgotamento sanitário que seguem a linha do 
ecossaneamento, para os domicílios da zona rural dispersos ou em aglomerados rurais menores que ainda não possuem 
soluções de tratamento e destinação adequada dos esgotos domésticos, incluindo cronograma de monitoramento e 
manutenção;       

E.19. Elaborar levantamento e cadastro dos domicílios com déficit de instalações sanitárias domiciliares       
E.20. Elaborar projeto e executar a implantação de melhorias sanitárias nas residências, incluindo a implantação de banheiro 

completo (bacia sanitária, lavatório, chuveiro)    
E.21. Elaborar e implementar programa de manutenção e monitoramento das soluções individuais previstas, com período a ser 

estabelecido na etapa de projeto       
E.22. Capacitar membros de associações, moradores ou outros interessados na implantação de soluções individuais de 

esgotamento sanitário que seguem a linha do ecossaneamento e técnicas de acompanhamento e manutenção das soluções 
implantadas ao logo dos anos    

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria. 2022
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5.2.4 Serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

5.2.4.1 Programa: Drenagem para Todos 

O programa Drenagem para Todos é composto pelos projetos Universalização dos 

Serviços de Drenagem, e Reduzindo as Áreas de Risco. Os projetos objetivam a garantia 

da qualidade da prestação dos serviços, promovendo a salubridade do meio urbano, a 

segurança e bem-estar social, e diminuição das áreas de risco. Para o alcance desses 

objetivos o engajamento do poder público municipal e sociedade civil é imprescindível. O 

Quadro 36 apresenta o resultado da metodologia aplicada para o presente programa. 

Quadro 36 - Matriz impacto/incerteza/intensidade o Programa Drenagem para Todos 

Projetos Impacto Incerteza Intensidade Resultado Prazo 

Universalização dos Serviços de 
Drenagem  

5 5 5 125 Curto 

Atenção Chuva 5 5 5 125 Curto 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

Ambos os projetos obtiveram como resultado da aplicação da metodologia a importância 

de 125, indicando a execução para o curto prazo. O resultado foi consequência da 

consideração da importância das intervenções propostas nos projetos para a adequada 

prestação dos serviços de drenagem (alta intensidade), aliada às dificuldades da gestão 

pública para executar as intervenções da componente de drenagem urbana (alta 

incerteza), devido ao elevado custo. Com base na hierarquização realizada pela população 

do município, considerou-se uma alta visibilidade (intensidade). A seguir, o Quadro 37 

demonstra a hierarquização dos projetos na zona rural e Sede do município.  

Quadro 37 - Horizontes de implantação dos projetos para o Programa Manejo Adequado de Águas 
Pluviais Urbana por regiões de mobilização do município de Caetité 

Projeto 

Prazo por distrito 

Caetité 
Pajeú 

do 
Vento 

Maniaçu Caldeiras 
Brejinho das 

Ametistas 

Universalização dos Serviços de Drenagem  Curto Curto Curto Curto Curto 

Atenção Chuva Curto Médio Médio Médio Médio 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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5.2.4.2 Programa: Drenagem Sustentável 

Este programa é composto pelo Projeto Controle o Escoamento Superficial, que visa a 

redução de escoamento superficial na fonte geradora, a fim de reduzir o volume de água 

destinado aos sistemas de drenagem, e o Projeto de Controle do Lançamento de Esgotos 

no sistema de drenagem, que tem como objetivo a redução do aporte de esgotos 

domésticos destinados aos sistemas de drenagem do município, através da identificar e 

desligamento das interconexões de redes mistas. O Quadro 38 apresenta a 

hierarquização dos projetos. 

Quadro 38 – Matriz impacto/incerteza/intensidade do Programa Drenagem Sustentável– 
Caetité/BA 

Projetos Impacto Incerteza Intensidade Resultado Prazo 

Controle do Escoamento na Fonte 5 5 3 75 Curto 

Recuperação dos Rios Urbanos 5 5 5 125 Curto 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria. 2022. 

Para o Projeto Controlando o Escoamento na Fonte foi considerado alto impacto 

(ponderação 5), visto que o aumento das áreas urbanizadas tende a elevar a 

impermeabilização solo, incerteza foi considerada alta (ponderação 5) tendo em vista que 

poucas ações são adotadas e a intensidade média (ponderação 3), considerando a média 

percepção da sociedade com relação à redução e a retenção do escoamento superficial, 

totalizando uma graduação final de 75, com previsão de execução a curto prazo. 

Para o Projeto Recuperação dos Rios Urbanos foi considerado alto impacto (5), alta 

incerteza (5), e alta intensidade (5), frente à importância das ações do projeto para o 

eficiente funcionamento do sistema de drenagem, à grande visibilidade desse projeto 

frente à população, e à necessidade de elevados investimentos para implementação do 

sistema de esgotamento sanitário, a exemplo da estação de tratamento de esgotos. Dessa 

forma, o projeto teve como resultado o valor 125, ou seja, previsão de início a curto prazo. 

O Quadro 39 apresenta a hierarquização das ações por distrito. Considerando que a sede 

municipal possui maior grau de impermeabilização, bem como maior aporte de esgotos 

in natura sendo lançados no sistema de microdrenagem ou nos canais de macrodrenagem, 
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e que no distrito de Brejinho das Ametistas também foi possível observar diversos pontos 

de lançamento de esgoto no sistema de drenagem, adotou-se o início das ações nesses 

setores a curto prazo. Foi considerado médio prazo nos demais distritos. 

Quadro 39 – Horizontes de implantação dos projetos para o Programa Drenagem Sustentável por 
distrito no município de Caetité/BA 

Projeto 

Prazo por distrito 

Caetité 
Pajeú 

do 
Vento 

Maniaçu Caldeiras Brejinho das 
Ametistas 

Controle do escoamento na fonte Curto Médio Médio Médio Médio 

Recuperação dos Rios Urbanos Curto Médio Médio Médio Curto 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria. 2022. 

5.2.4.3 Resumo da Hierarquização  

O Quadro 40, elaborado para facilitar a visualização das prioridades, apresenta o resumo 

da hierarquização das intervenções para o município. Como já mencionado, os resultados 

determinados na hierarquização representam prazos (curto, médio e longo) para o início 

da implantação de cada projeto. Ressaltando que cada projeto possui diversas ações no 

seu escopo e cada ação pode iniciar em um período diferenciado das demais. Sendo assim, 

para o presente item foi considerado o período de início mais crítico, ou seja, a ação que 

se iniciaria mais cedo dentro do mesmo projeto. Porém, no item 9 é mostrado o 

detalhamento do horizonte de implantação para cada ação. 

Quadro 40 - Horizontes de implantação dos projetos para os Drenagem Urbana e Manejo de Águas 
Pluviais 

Projeto Resultado Prazo 

Prazo por distrito 

Caetité 
Pajeú 

do 
Vento 

Maniaçu Caldeiras 
Brejinho 

das 
Ametistas 

PROGRAMA: Água Potável para todos 
Universalização dos Serviços 
de Drenagem  

125 Curto Curto Curto Curto Curto Curto 

Atenção Chuva 75 Curto Curto Médio Médio Médio Médio 
PROGRAMA: Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Água 

Controle do escoamento na 
fonte 

75 Curto Curto Médio Médio Médio Médio 

Recuperação dos Rios 
Urbanos 

75 Curto Curto Médio Médio Médio Curto 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.  
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Quadro 41 – Hierarquização das ações do Serviço de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais em Caetité/BA 

AÇÕES 
Prazo 

Curto Médio Longo 

PROGRAMA: DRENAGEM PARA TODOS 
PROJETO: UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM 
D.1. Realizar o cadastro do sistema de drenagem existente na sede e nos demais distritos, contemplando as áreas de 

amortecimento de cheias com as respectivas capacidades de armazenamento;       
D.2. Elaborar estudos, projetos e executar obras de pavimentação das áreas urbanas do município (sede e distritos);       
D.3. Elaborar estudos, projetos e executar obras de melhoria e ampliação do sistema de micro e macrodrenagem da Sede 

Municipal e das áreas urbanas dos distritos (Pajeú do Vento, Brejinho das Ametistas, Maniaçu e Caldeiras);        
D.4. Elaborar estudos, projetos e executar obras de pavimentação e sistema de drenagem em aglomerados rurais sendo adotadas 

intervenções adequadas à realidade do local;    
D.5. Elaborar um plano de manutenção das infraestruturas de drenagem, contendo cronograma de manutenção dos dispositivos 

de microdrenagem e macrodrenagem com base no calendário chuvoso do município;       
D.6. Realizar limpeza e manutenção do sistema de drenagem de acordo o manual de drenagem;       
D.7. Elaborar e implantar programa de manutenção constante das estradas vicinais de acesso as comunidades rurais, incluindo 

intervenções necessárias (serviços de abaulamento e sarjetas) para drenagem das águas de chuvas;       
D.8. Elaborar e implementar programa de fiscalização de disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos e da construção civil 

na infraestrutura de drenagem, e implantar caixas coletoras de águas pluviais com dispositivo de retenção de resíduos 
sólidos.       

PROJETO: ATENÇÃO CHUVA 
D.9. Instituir equipe de trabalho no órgão de defesa civil municipal;       
D.10. Garantir na administração pública municipal a atividade do órgão de Defesa Civil para coordenar as ações, com realização de 

reuniões com frequência pré-determinada e reuniões extraordinárias;    
D.11. Elaborar plano de contingência que envolva a zona rural e urbana, para aumentar a capacidade de resposta e prevenção a 

desastres no município;    
D.12. Articular e acionar com outras secretarias municipais o planejamento do período de chuvas;    
D.13. Estruturar um sistema de monitoramento do risco de ocorrência de eventos climáticos críticos;       
D.14. Manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos de 

prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres;        
D.15. Implantar sistema de comunicação para alerta de eventos climáticos críticos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta 

e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres, tais como a necessidade de evacuação de determinada área;       
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AÇÕES 
Prazo 

Curto Médio Longo 

D.16. Realizar avaliação geotécnica de encostas e taludes para verificar a possibilidade de desestabilização, e executar intervenções 
necessárias, incluindo a implantação de obras de contenção;       

D.17. Identificar líderes comunitários para atuar como parceiros em caso de emergência;       
D.18. Promover cursos de capacitação para a COMPDEC, equipe de apoio e líderes comunitários;       
D.19. Implementar e manter atualizado o cadastro das áreas de riscos;       
D.20. Elaborar e implementar programa de fiscalização e vistorias nas áreas de riscos, pelos técnicos da defesa civil;       
D.21. Promover a relocação das famílias em áreas que oferecem risco a integridade física, além de prejuízos a bem materiais que 

promovem a qualidade de vida;       
D.22. Implementar políticas de controle institucionais a fim de limitar e /ou proibir intervenções sem critérios técnicos e ocupação 

das áreas de risco;    
D.23. Implementar políticas de controle urbano para evitar futuras construções e ocupação das áreas de risco;    
D.24. Oferecer consultoria para efetivação de regularização fundiária.    
PROGRAMA: DRENAGEM SUSTENTÁVEL 
PROJETO: CONTROLE DO ESCOAMENTO NA FONTE 
D.25. Elaborar e implementar programa de fiscalização do uso e a ocupação do solo por meio de normas e regulamentos, com o 

objetivo de conter o desmatamento e a impermeabilização do solo;       
D.26. Estimular a repermeabilização dos locais com alta taxa de impermeabilização e realizar a recomposição vegetal e manutenção 

das áreas verdes;       
D.27. Regulamentar as bacias naturais de amortecimento, visando a sua preservação;    
D.28. Estimular a adoção de medidas para controle do escoamento na fonte (como captação da água de chuva, pavimentos e áreas 

permeáveis) em edificações particulares, por meio do IPTU Verde;       
D.29. Implantar dispositivos de captação de águas da chuva para usos diversos em prédios públicos, principalmente em escolas que 

contam com quadras cobertas;       
D.30. Realizar cadastro de áreas estratégicas para o amortecimento de cheias: bacias naturais de amortecimento (lagoas, lagos), 

áreas verdes (localização e estado de conservação) e áreas de lazer (praças, campos de futebol e quadras) com as respectivas 
capacidades de amortecimento de cheia 

      
D.31. Estimular a implantação de piso drenante em detrimento de pisos impermeáveis em locais como galpões, pátios, ruas com 

tráfego leve, conjuntos habitacionais, praças, calçadas, estacionamentos.       
PROJETO: RECUPERAÇÃO DOS RIOS URBANOS 
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AÇÕES 
Prazo 

Curto Médio Longo 

D.32. Realizar levantamento sobre a situação das ligações de esgoto e drenagem pluvial, identificando lançamentos de redes 
coletoras de esgoto em tubulações e galerias pluviais, lançamentos de tubulações de águas pluviais na rede coletora de esgotos, 
lançamentos de redes coletoras/interceptores de esgotos no Riacho do Alegre, Riacho do Jatobá e Riacho das Pedras;       

D.33. Regularizar ligações indevidas constatadas a partir do levantamento, informando o problema ao usuário e determinando um 
prazo para sua regularização;       

D.34. Implementar fiscalização do descarte de esgotos domésticos in natura e resíduos sólidos nos canais de drenagem natural 
(córregos, rios e riachos);       

D.35. Realizar o desligamento de pontos de lançamentos mistos, em conjunto com a implantação de alternativa de esgotamento 
sanitário;       

D.36. Implementar programa de monitoramento do lançamento de efluentes industriais nos corpos hídricos;       
D.37. Implementar Programa de limpeza e desassoreamento de cursos d’água e lagoas que recebem esgotos sem tratamento;    
D.38. Elaborar projeto de recuperação das matas ciliares de rios e lagoas localizados em perímetro urbano da sede municipal e 

distritos;    
D.39. Executar a recuperação das matas ciliares de rios e lagoas localizados em perímetro urbano da sede municipal e distritos;    
D.40. Elaborar projeto de valorização ambiental e requalificação urbanística da área no entorno do rio São João;    
D.41. Executar obra de valorização ambiental e requalificação urbanística da área no entorno do rio São João;    
D.42. Implementar programa de monitoramento da qualidade da água dos rios urbanos de acordo com as resoluções do Conama nº 

357 e 430.    
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria. 2022.



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

238 

5.2.5 Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana 

5.2.5.1 Programa: Reduz Caetité 

O programa Reduz Caetité abrange apenas um projeto: Menos é Mais, com om objetivo de 

reduzir a geração dos resíduos sólidos nas repartições públicas. O Quadro 44 apresenta 

o resultado da metodologia aplicada para o presente programa. A matriz 

impacto/incerteza/intensidade indica o curto prazo para início de execução do projeto, 

com pontuação igual a 75, em consequência do alto impacto (5), haja visto a importância 

da redução da quantidade de resíduos e rejeitos para a sustentabilidade do ambiente, alta 

incerteza (5) devido à ausência de ações nesse sentido no município, e média intensidade 

(3) influenciada pela visibilidade da população. 

Quadro 42 – Matriz impacto/incerteza/intensidade o Programa Reduz Caetité - Caetité/BA 

Projetos Impacto Incerteza Intensidade Resultado Prazo 

Menos é mais  5 5 3 75 Curto  

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria. 2022. 

A seguir, o Quadro 45, demonstra a hierarquização do projeto em cada distrito do 

município, sendo implantado inicialmente na sede municipal, e em seguida nas 

repartições públicas localizadas nos demais distritos. 

Quadro 43 – Horizontes de implantação dos projetos para o Programa Reduz Caetité para os 
distritos do município Caetité/BA 

Projeto 

Prazo por distrito 

Caetité 
Pajeú do 

Vento 
Maniaçu Caldeiras 

Brejinho das 
Ametistas 

Menos é mais Curto Médio Médio Médio Médio 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria. 2022. 

5.2.5.2 Programa: Cidade Limpa 

O programa Cidade Limpa é composto por 04 (quatro) projetos, a saber: Coleta para 

Todos, Coleta Seletiva dos Resíduos, Melhorias na Limpeza Pública e Transformando 

Áreas de Descarte Irregular.  Os projetos objetivam viabilizar o manejo de resíduos 

sólidos, afinado com o que preconizam a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e 

as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (DNSB), visando o alcance da 
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universalização do acesso aos serviços de qualidade. O Quadro 44 apresenta o resultado 

da metodologia aplicada para o presente programa. 

Quadro 44 – Matriz impacto/incerteza/intensidade o Programa Cidade Limpa – Caetité/BA 

Projetos Impacto Incerteza Intensidade Resultado Prazo 

Coleta para todos 5 5 5 125 Curto  

Coleta Seletiva dos Resíduos 5 5 5 125 Curto  

Melhorias na Limpeza Pública 5 3 5 75 Curto 

Transformando Áreas de Descarte 
Irregular 

5 5 3 75 Curto  

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria. 2022. 

A matriz impacto/incerteza/intensidade indica o curto prazo para início de execução dos 

cinco projetos que compõe o Programa Cidade Limpa. 

O projeto “Coleta Seletiva dos Resíduos” apresentaram alto impacto (5), em consequência 

da importância da redução da quantidade de resíduos e rejeitos para a sustentabilidade 

do ambiente, alta intensidade (5) influenciada pela visibilidade da população, e alta 

incerteza (5) visto que o município apresenta maior parte da população localizada na zona 

rural, na qual a coleta dos resíduos é incipiente atendendo cerca de 10% desses 

domicílios. O projeto Coleta Seletiva dos Resíduos apresentou a mesma pontuação. 

Já os projetos Melhorias na Limpeza Pública e Transformando as Áreas de Descarte 

Irregular apresentaram pontuação igual a 75, também com execução a curto prazo, porém 

com atribuição de média incerteza para o projeto “Melhorias na Limpeza Pública” e média 

intensidade para o projeto “Transformando Áreas de Descarte Irregular”.  

A seguir, o Quadro 45, demonstra a hierarquização dos projetos em cada distrito do 

município. Para o projeto Coleta Seletiva dos Resíduos, o critério norteador para a 

definição da priorização dos distritos teve como base a logística dos serviços. Nos demais 

projetos, se considerou o mesmo prazo, visto que as demandas são semelhantes. 

Quadro 45 – Horizontes de implantação dos projetos para o Programa Cidade Limpa para os 
distritos do município Caetité/BA 

Projeto 

Prazo por distrito 

Caetité 
Pajeú do 

Vento 
Maniaçu Caldeiras 

Brejinho das 
Ametistas 

Coleta para Todos Curto Curto Curto Curto Curto 
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Projeto 

Prazo por distrito 

Caetité 
Pajeú do 

Vento 
Maniaçu Caldeiras 

Brejinho das 
Ametistas 

Coleta Seletiva dos Resíduos Sólidos  Curto Médio Médio Médio Curto 

Melhorias na Limpeza Pública Curto Curto Curto Curto Curto 

Transformando Áreas de Descarte 
Irregular 

Curto Médio Médio Médio Médio 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria. 2022. 

5.2.5.3 Programa: Destina Bem Caetité 

O programa Destina Bem Caetité é composto por 05 (cinco) projetos, que visam a 

reutilização, reaproveitamento e reciclagem dos resíduos sólidos secos e úmidos, e a 

destinação adequada dos rejeitos e dos resíduos sujeitos à logística reversa. O Quadro 46 

apresenta o resultado da metodologia aplicada para o presente programa. 

Quadro 46 – Matriz impacto/incerteza/intensidade o Programa Destina bem - Caetité/BA 

Projetos Impacto Incerteza Intensidade Resultado Prazo 

Cooperando para fortalecer 5 5 3 75 Curto  

Reaproveita e Recicla Caetité 5 5 5 125 Curto  

Composta Caetité 5 5 3 75 Curto  

Destinação Adequada dos Rejeitos 5 5 5 125 Curto  

Responsabilidade Compartilhada 3 5 3 45 Curto  

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria. 2022. 

Os resultados apontam para a execução a curto prazo dos projetos, sendo que os projetos 

Recicla Caetité e Destinação Adequada dos Rejeitos apresentaram maior pontuação, 

atrelada à alta visibilidade da população na implementação de ações dessas temáticas. Tal 

consideração pôde ser observada durante as oficinas de participação social. 

A seguir, o Quadro 47, demonstra a hierarquização dos projetos em cada distrito do 

município. Para a definição da priorização dos distritos considerou-se a logística dos 

serviços e a implantação de algumas ações, tal como a Coleta Seletiva, que influencia 

diretamente nos projetos Recicla Caetité e Composta Caetité.  
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Quadro 47 – Horizontes de implantação dos projetos para o Programa Destina Bem Caetité para 
os distritos do município Caetité/BA 

Projeto 

Prazo por distrito 

Caetité 
Pajeú do 

Vento 
Maniaçu Caldeiras 

Brejinho das 
Ametistas 

Cooperando para fortalecer Curto Médio Médio Médio Curto 

Reaproveita e Recicla Caetité Curto Médio Médio Médio Curto 

Composta Caetité Curto Médio Médio Médio Médio 

Destinação Adequada dos Rejeitos Curto Curto Curto Curto Curto 

Responsabilidade Compartilhada Curto Médio Médio Médio Médio 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria. 2022. 

5.2.5.4 Resumo da Hierarquização 

O Quadro 48, elaborado para facilitar a visualização das prioridades, apresenta o resumo 

da hierarquização das intervenções para o município. Como já mencionado, os resultados 

determinados na hierarquização representam prazos (curto, médio e longo) para o início 

da implantação de cada projeto. Ressaltando que cada projeto possui diversas ações no 

seu escopo e cada ação pode iniciar em um período diferenciado das demais. Sendo assim, 

para o presente item foi considerado o período de início mais crítico, ou seja, a ação que 

se iniciaria mais cedo dentro do mesmo projeto. O apresenta o horizonte das ações, no 

entanto no item 9 será mostrado o detalhamento do horizonte de implantação para cada 

ação.  

Quadro 48 - Horizontes de implantação dos projetos para os Serviços de Manejo Adequado dos 
Resíduos Sólidos 

Projeto Resultado Prazo 

Prazo por distrito 

Caetité 
Pajeú do 

Vento 
Maniaçu Caldeiras 

Brejinho 
das 

Ametistas 

PROGRAMA: Reduz Caetité 

Menos é Mais 75 Curto Curto Médio Médio Médio Médio 

PROGRAMA: Cidade Limpa 

Coleta para Todos 125 Curto Curto Curto Curto Curto Curto 

Coleta Seletiva dos Resíduos 125 Curto Curto Médio Médio Médio Curto 

Melhorias na Limpeza 
Pública 

75 Curto Curto Curto Curto Curto Curto 

Transformando Áreas de 
Descarte Irregular 

75 Curto Curto Curto Curto Curto Curto 
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Projeto Resultado Prazo 

Prazo por distrito 

Caetité 
Pajeú do 

Vento 
Maniaçu Caldeiras 

Brejinho 
das 

Ametistas 

PROGRAMA: Destina Bem Caetité 

Cooperando para Fortalecer 75 Curto Curto Médio Médio Médio Curto 

Reaproveita e Recicla Caetité 125 Curto Curto Médio Médio Médio Curto 

Composta Caetité 75 Curto Curto Médio Médio Médio Médio 

Destinação Adequada dos 
Rejeitos 

125 Curto Curto Curto Curto Curto Curto 

Responsabilidade 
Compartilhada 

75 Curto Curto Médio Médio Médio Médio 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 49 – Hierarquização das ações dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana em Caetité/BA 

Ações 
Prazo 

Curto Médio Longo 
PROGRAMA: REDUZ CAETITÉ 

PROJETO: MENOS É MAIS 
R.1 Promover curso de capacitação para os servidores públicos sobre o Programa Reduz Caetité.    
R.2 Utilizar e-mail para comunicação interna e externa;    

R.3 
Ao ser enviado material pelo correio, procurar saber se há possibilidade de serem encaminhados outros em conjunto 
ou se pode o material ser encaminhado por outra forma (correio eletrônico); 

   

R.4 
Verificar se é necessário, realmente, extrair cópias reprográficas ou imprimir material e, em caso positivo, prestar 
atenção para não copiar ou imprimir material em excesso; 

   

R.5 
Usar meio digital, tanto quanto possível, para gravação de cópias de ofícios e documentos para arquivos, gerando 
aumento de espaço nas repartições e gabinetes; 

   

R.6 
Adotar sistemas que facilitem a economia do papel ao imprimir documentos, tais como usá-lo em frente e verso, 
configurar duas páginas em uma folha e assim por diante; 

   

R.7 Reformatar documentos para evitar espaços em branco e vias desnecessárias;    

R.8 
Produzir papelaria genérica para eventos – crachás, pastas e blocos, sem indicar data e nome, permitindo utiliza-los 
em outros momentos. 

   

R.9 Substituir o uso de copos descartáveis (água e café) por copos duráveis ou garrafas individuais;    

R.10 
Em ocasiões especiais, como eventos, onde não é possível deixar de utilizar os descartáveis, estimular que os 
participantes adotem um único copo até o termino da atividade, evitando que sejam descartados vários copos por 
uma mesma pessoa. 

   

R.11 Recusar o recebimento de recibos de papel;    

R.12 
Recusar o recebimento de embalagens para pequenos volumes, tais que podem ser transportados em bolsos, bolsas, 
mochilas, etc; 

   

R.13 Incentivar a não utilização de materiais descartáveis tais como canudos ou talheres, quando possível;    
R.14 Incentivar compra de alimentos naturais e sem embalagens;    
R.15 Incentivar  o uso de sacolas retornáveis;    
R.16 Incentivar a escolha de produtos do tipo refil, ou embalagens menores e que possibilitem a reciclagem.    

 PROGRAMA: CIDADE LIMPA 

 PROJETO: COLETA PARA TODOS 

R.17 
Assegurar a continuidade da prestação do serviço de coleta de resíduos sólidos nas áreas urbanas, ampliando o serviço 
conforme o crescimento populacional, atendendo os critérios de segurança, qualidade, regularidade e continuidade; 
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Ações 
Prazo 

Curto Médio Longo 

R.18 
Realizar estudo de dimensionamento da coleta na zona rural, definindo as frequências e horários de coleta 
compatível com a demanda dos serviços em cada localidade/região da zona rural, dimensionamento da frota e mão 
de obra, definição dos itinerários, locais para distribuição dos contêineres 

   

R.19 Ampliar a coleta na zona rural, seja por coleta porta a porta, ou coleta indireta conforme dimensionamento realizado    

R.20 
Implantar contêineres de coleta indireta de resíduos sólidos domiciliares na zona rural dispersa, preferencialmente 
conjugada com a coleta seletiva 

   

R.21 Adquirir veículos adaptados para coleta nas localidades rurais    

R.22 
Realizar campanhas de divulgação dos dias e horários de coleta a fim de sensibilizar a comunidade a não dispor os 
resíduos inadequadamente 

   

 PROJETO: COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS 

R.23 
Elaborar plano de coleta seletiva com as atividades de: setorização da cidade para a coleta; planejamento da logística 
de transporte; e instalação de uma rede de pontos de acumulação temporária e unidades de triagem 

   

R.24 Executar coleta seletiva na zona urbana de acordo com o plano  elaborado;    
R.25 Executar coleta seletiva na zona rural de acordo com o plano elaborado;    

R.26 
Implantar locais de entrega voluntária (LEVs) de resíduos recicláveis em escolas e demais órgãos públicos de grande 
circulação de pessoas 

   

R.27 
Implantar PEVs contemplando resíduos de construção civil, resíduos volumosos, resíduos da Logística Reversa, e 
resíduos recicláveis, incluindo delimitação de áreas com cercas, construção de estruturas de proteção contra chuva, 
sinalização para esclarecimento dos usuários, entre outros 

   

R.28 Implantar programas de incentivos financeiros para entrega voluntária de coleta seletiva    
R.29 Disponibilizar, no mínimo, 1 funcionário contratado, em cada PEV para atendimento dos usuários    

R.30 
Realizar a capacitação dos funcionários dos PEV e os catadores para melhor atender os usuários e otimizar a triagem 
dos resíduos com a disposição adequada dos mesmos, dentro das unidades. 

   

R.31 
Implantar serviço de coleta de seletiva em localidades da zona rural com o apoio de cooperativa de catadores de 
materiais reaproveitáveis, de acordo com a demanda 

   

 PROJETO: MELHORIAS NA LIMPEZA PÚBLICA 

R.32 
Elaborar o plano de ampliação dos serviços de limpeza urbana na sede municipal, sede dos distritos, e povoados 
compatíveis com os serviços, englobando os serviços de varrição e demais serviços congêneres como: capina, 
roçagem, poda de árvores, limpeza de canais de drenagem, limpeza de feiras, pintura de guias e meio-fio, entre outros 

   

R.33 
Garantir a equipe necessária para locais já atendidos e ampliar o serviço de limpeza urbana em vias públicas não 
contempladas, acompanhando o ritmo de crescimento de logradouros públicos pavimentados e com dispositivos de 
drenagem 
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Ações 
Prazo 

Curto Médio Longo 

R.34 
Implantar coletores públicos (lixeiras) em diversos pontos das áreas urbanas e localidades rurais adensadas no 
município, integrando este sistema com os serviços prestados de limpeza urbana 

   

R.35 Implantar contêineres para coleta de resíduos sólidos da feira livre;    
R.36 Assegurar equipe técnica para limpeza e manutenção de banheiros públicos    
R.37 Estabelecer um plano e roteiro das ações de conservação de logradouros, como pinturas de guias e meio-fio    
R.38 Executar serviço de pintura de guias e meio-fio na mínimo a cada 6 meses    

R.39 
Elaborar cronograma manutenção e limpeza das unidades cemiteriais de responsabilidade da gestão municipal 
existentes e outras que venham ser construídas 

   

R.40 
Garantir a coleta e a destinação final adequada dos resíduos sólidos resultantes das ações de manutenção e limpeza 
das unidades cemiteriais de responsabilidade da gestão municipal existentes e outras que venham ser construídas, 
incluindo destinação final adequada dos resíduos da exumação de corpos 

   

R.41 
Estabelecer regras sobre a periodicidade de exumação dos corpos (normalmente após 3 anos do sepultamento) e 
sobre a destinação adequada da ossada e outros tipos de resíduos sólidos do sepultamento; 

   

R.42 
Criar um canal de comunicação aos familiares do falecido (a) sobre a necessidade de exumação dos corpos após o 
período de completa decomposição, incluído o envio de lembretes e notificações antes do vencimento do prazo fixado 

   

R.43 
Promover operação de catação de animais mortos e promover campanhas de responsabilização dos proprietários 
dos animais para a destinação adequada 

   

R.44 
Criar cemitério municipal de animais, a fim de evitar a destinação inadequada de animais mortos em vias públicas e 
terrenos baldios 

   

R.45 
Incentivar e apoiar a (as) associação (ões) ou cooperativa (as) para a estruturação de uma fábrica de sabão 
produzido a partir de óleos comestíveis; 

   

 PROJETO: TRANSFORMANDO ÁREAS DE DESCARTE IRREGULAR 

R.46 
Elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) com o objetivo de transformar as áreas dos 
vazadouros em área de lazer, incluindo ações como plantio de plantas ornamentais e/ou hortas comunitárias com 
produção de alimentos; 

   

R.47 Executar o PRAD;    

R.48 
Realizar visitas técnicas para identificação e cadastro de outras áreas com concentração de descarte irregular de 
resíduos sólidos; 

   

R.49 
Realizar reuniões entre técnicos das secretarias para discutir as estratégias para implementação do projeto e 
responsabilidades de cada uma; 

   

R.50 Realizar mutirões de limpeza nos locais identificados com descarte irregular de resíduos;    

R.51 
Mobilizar e sensibilizar a população local para transformar esses espaços em áreas de lazer com plantio de plantas 
ornamentais e/ou hortas comunitárias com produção de alimentos; 
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Ações 
Prazo 

Curto Médio Longo 
R.52 Divulgar o projeto em escolas, associações de bairros, etc para todos trabalharem em conjunto;    
R.53 Fiscalizar as áreas recuperadas para manutenção dessa condição.    

 PROGRAMA: DESTINA BEM CAETITÉ 

 PROJETO: COOPERANDO PARA FORTALECER 

R.54 
Firmar contratos de prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos entre o Poder Público Municipal 
e Coopercicli, e demais cooperativas ou associações de catadores a serem formadas, em conformidade com o Art. 36º 
§ 1º e 2º da Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

   

R.55 Cadastrar os catadores existentes e realizar a inscrição dos interessados em fazer parte da cooperativa;    

R.56 
 Apoiar reformas e melhorias nas infraestruturas físicas da cooperativa (galpão de triagem, sanitários, vestiário, 
escritório, refeitório); 

   

R.57 
 Apoiar na aquisição de infraestruturas, equipamentos, maquinários e veículos para realizar as atividades relacionadas 
à coleta seletiva, triagem dos resíduos recicláveis e compostagem dos resíduos orgânicos 

   

R.58 Disponibilizar profissional para dar suporte na área administrativa da cooperativa;    

R.59 
Capacitar os cooperados e funcionários de PEVs para melhor atender os usuários e otimizar a triagem dos resíduos 
com a disposição adequada dos mesmos, dentro das unidades; 

   

R.60 
Assegurar recursos mínimos necessários para o funcionamento das unidades (custos com energia elétrica, água, 
telefone + internet, manutenção de maquinários, combustíveis, IPVA e licenciamento dos veículos, EPIs, etc.). 

   

 PROJETO: REAPROVEITA E RECICLA CAETITÉ 

R.61 
Promover oficinas e publicações em mídias sociais de inciativas para o estímulo da reutilização de objetos e para 
produção de peças artesanais; 

   

R.62 
Criar uma rede de recuperação de alimentos da feira livre para entidades (associações, igrejas, et.) que apoiam 
pessoas em vulnerabilidade social ou em situação de rua, seja por meio de doações ou pela comercialização com 
aplicação de valor simbólico à mercadoria de baixo valor de mercado; 

   

R.63 
Promover incentivo à indústria do reaproveitamento, da reciclagem e compostagem, tendo em vista fomentar o uso 
de matérias primas e insumos derivados de materiais orgânicos, reutilizáveis e reciclados; 

   

R.64 
Implantar usina de reciclagem de resíduos da construção civil para obtenção de insumos a serem empregados em 
serviços de responsabilidade da administração pública municipal; 

   

R.65 
Fomentar a criação ou o desenvolvimento de pequenas empresas ou microempresas de reciclagem dos diversos tipos 
de materiais (vidro, metal, papel, etc.) e resíduos da construção civil; 

   

R.66 
Implantar programas de incentivos fiscais para a implantação de industrias de pequeno e médio porte que colaborem 
para o circuito da cadeia produtiva relacionada ao pós-uso dos materiais reaproveitáveis, fortalecendo a 
implementação da coleta seletiva; 

   



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

247 

Ações 
Prazo 

Curto Médio Longo 
R.67 Incentivar a demanda por materiais recicláveis no mercado;    
R.68 Priorizar materiais recicláveis nas aquisições e contratações municipais;    

R.69 
Estimular por meio de incentivo fiscal que particulares adotem produtos reutilizáveis e recicláveis produzidos pelas 
indústrias locais; 

   

R.70 
Implantar programas de incentivos fiscais para entrega voluntária de coleta seletiva que pode ser formulado em 
parcerias com empresas prestadoras de serviços; 

   

R.71 
Apoiar a formação de uma rede regional para criação de um banco de cadastro de materiais reaproveitáveis para 
ampliar a capacidade de desenvolvimento da atividade e interação entre os diferentes entes da cadeia produtiva, 
baseado no conceito da ecologia industrial.  

   

R.72 Buscar parcerias com empresas de reciclagem para comprar os materiais recicláveis.     
 PROJETO: COMPOSTA CAETITÉ 

R.73 
Elaborar e executar um projeto piloto dos cursos de capacitação para a prática de compostagem doméstica no 
município, constando: cronograma, estratégias de divulgação e comunicação, manuais de suporte aos participantes; 

   

R.74 Contatar entidades da área de educação ambiental para a formação de possíveis parcerias;    

R.75 
Contatar associação de moradores para servir como centro de apoio onde serão realizados os cursos de capacitação 
de compostagem doméstica; 

   

R.76 
Promover curso de capacitação para equipe da diretoria de saneamento (a ser criada), professores e funcionários de 
escolas sobre compostagem para que estes possam ser multiplicadores; 

   

R.77 Adquirir ou produzir kits de composteiras domésticas para utilização como ferramenta de ensino nos cursos;    
R.78 Realizar compostagem nas escolas do município, desde as turmas da primeira infância;    
R.79 Promover campanhas informativas sobre a entrega dos resíduos orgânicos;    
R.80  Estimular e incentivar a compostagem de resíduos sólidos da agropecuária;    
R.81 Ampliar e operar a unidade de compostagem.    
R.82 Estabelecer um programa com rotinas de manutenção na unidade de compostagem    

 PROJETO: DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS REJEITOS 
R.83 Pré implantação de aterro sanitário de pequeno porte (100 t/dia)    

R.84 
Implantar aterro sanitário (infraestrutura geral, células de disposição, sistema de tratamento de líquidos percolados, 
sistema de drenagem de águas superficiais, áreas verdes, instalações de apoio, administração, impostos e taxas) para 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e dos RCC; 

   

R.85 Aquisição de equipamentos para operar o aterro (trator esteira, retroescavadeira e caçamba);    
R.86 Capacitação periódica de profissionais para atuar na operação do aterro sanitário;    

R.87 
Reservar recursos por meio da cobrança de tarifa do serviço de limpeza urbana para os custos de operação do aterro 
sanitário (células de disposição, disposição de resíduos, sistema de drenagem de percolados e gases, tratamento de 
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Ações 
Prazo 

Curto Médio Longo 
percolados, sistema de drenagem de águas superficiais, áreas verdes, monitoramento ambiental e geotécnico, equipe 
de operação, administração, impostos e taxas); 

 PROJETO: RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 

R.88 
Elaborar um cadastro dos geradores de resíduos sólidos sujeitos à elaboração de planos de gerenciamento de 
resíduos sólidos e da logística reversa; 

   

R.89 
Elaborar e implementar programa de fiscalização dos instrumentos normativos e da implementação dos planos de 
gerenciamento de resíduos sólidos dos geradores previstos no artigo 20 da Lei nº 12.305/2010 e da implantação da 
logística reversa, identificados no município de Caetité; 

   

R.90 Elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos das unidades públicas de saúde;    

R.91 
Assegurar a continuidade da contratação de empresa responsável pela coleta, transporte e destinação final adequada 
dos resíduos sólidos as unidades públicas de saúde de responsabilidade da gestão municipal; 

   

R.92 Capacitar os profissionais da saúde a realizar o manejo adequado dos RSS conforme Plano de Gerenciamento;    

R.93 
Elaborar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC) conforme prevê a Resolução 
CONAMA nº 307/2002, alterada pelas resoluções 448/2012 e 469/2015; 

   

R.94 Receber nos PEVs os resíduos sujeitos a logística reversa gerados em pequenas quantidades e por fontes difusas;    
R.95 Firmar convênios com empresas para a destinação de resíduos com logística reversa obrigatória, coletados nos PEVs;    

R.96 
Articular com empresa especializada no reaproveitamento e reciclagem de resíduos de informática, para coleta e 
destinação ambientalmente correta;  

   

R.97 
Articular com distribuidores e comerciantes (rede varejista e lojas de telefonia móvel locais), o recebimento de pilhas 
e baterias, e o posterior envio a rede de postos de coleta da Green Eletron; 

   

R.98 
Articular com distribuidores e comerciantes locais de lâmpadas e equipamentos de iluminação, a adesão ao acordo 
setorial para implantação do sistema de logística reversa, com a operacionalização do recebimento, estocagem e 
envio do produto dentro da cadeia produtiva; 

   

R.99 
Articular com a Cooperativa de Coleta Seletiva dos Catadores de Caetité (COOPERCICLI), uma parceria para a 
manutenção de PEV, e coleta e destinação de pneus inservíveis; 

   

R.100 
Articular com os estabelecimentos dos comerciantes varejistas locais a orientação aos seus clientes, na devolução das 
embalagens vazias de óleo lubrificante, bem como os óleos usados, para serem coletados por empresa especializadas; 

   

R.101 
Inserir os catadores de materiais recicláveis no ciclo da logística reversa, reconhecendo-os como atores fundamentais 
para contribuir no gerenciamento adequado destes; 

   

R.102 
Incentivar e apoiar as cooperativas de limpeza urbana ou empresas locais, o recolhimento de óleos comestíveis para 
a produção de sabão; 

   

R.103 
Incentivar e apoiar os estabelecimentos locais, tipo farmácias, na organização de ponto de recebimento de 
medicamentos vencidos 
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria. 2022.
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6 PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS OFICINAS DE PLANEJAMENTO 

Este capítulo é um registro da participação social no processo de levantamento de 

informações para composição do Produto 5 – Programas, Projetos e Ações que integra 

o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e o Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do município de Caetité. 

Como descrito na metodologia de elaboração do Produto 2 – Plano de Mobilização Social, 

as oficinas foram previstas para oportunizar condições de participação social na 

elaboração do PMSB e do PMGIRS, tendo como principais objetivos, nessa fase, a 

identificação das informações, o estímulo e a qualificação de atores sociais para o efetivo 

controle social. 

6.1 Aspectos Gerais da Mobilização Social e Comunicação 

As estratégias de comunicação utilizadas consistiram na veiculação de cartaz digital 

(card) nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp a partir do dia 14/03/2022 até a data 

de realização dos eventos. A Figura 12 mostra o card utilizado como ferramenta de divulgação 

nas mídias sociais da Gestão e nos aplicativos de mensagens.  
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Figura 12 – Card de divulgação das Oficinas Setoriais de Validação do Diagnóstico e de 
Apresentação do Prognóstico e do Planejamento Estratégico de Caetité/BA 

 
Fonte: Ascom de Caetité, 2022. 

 

Também foram utilizados outros instrumentos de divulgação, como entrevistas, 

publicação dos eventos nas redes sociais, para divulgação do processo de elaboração dos 

Planos, conforme verificado na Figura 13 e na Figura 14. 
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Figura 13 – Entrevista com Secretário de Meio Ambiente e Limpeza Pública, Vereador e 
Assistente Social da Saneando  

 
                Fonte: Instagram, 2022. 

 
Figura 14 – Divulgação da oficina de Brejinhos das Ametistas  

 
                 Fonte: Instagram, 2022. 
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Como indicadores de participação foi considerada a representatividade das localidades e 

a presença de atores estratégicos identificados nas listas de presença apresentadas no 

Produto 2.2 (Relatório dos Eventos de Planejamento), assim como o engajamento das 

publicações nas redes sociais, sendo a rede Instagram a de maior alcance, com 2.676 

visualizações, até o dia 30/03/22. 

O Quadro 50 contém levantamento da quantidade de participantes nas Oficinas Setoriais 

de Validação do Diagnóstico e de Apresentação do Prognóstico e do Planejamento 

Estratégico do PMSB e do PMGIRS de Caetité/BA. 

Quadro 50 - Resumo da quantidade de participantes na 2ª rodada de Oficinas do PMSB e do 
PMGIRS de Caetité/BA 

Atividade Local Data/horário 
Quantidade de 
participantes 

Oficina do setor Brejinho das 
Ametistas 

Escola Municipal 
Clemente Ferreira de 

Castro 
21/03/22 ás 14:00h 19 pessoas 

Oficina do setor Pajeú do Vento 
Escola Municipal Dep. Luís 

Cabral 
22/03/22 ás 14:00h 34 pessoas 

Oficina do setor Maniaçu 
Escola Municipal Zelinda 

Carvalho 
23/03/22 ás 14:00h 20 pessoas 

Oficina do setor Caldeiras Igreja Católica 24/03/22 ás 14:00h 33 pessoas 
Oficina do setor Sede Teatro João Gumes 25/03/22 ás 8:30h 37 pessoas 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

6.2 Planejamento Didático-Pedagógico 

Para a realização das oficinas setoriais foi planejado um rito didático-pedagógico definido 

inicialmente na ementa do evento, que além de apresentar de forma breve, em linguagem 

fácil, as premissas de elaboração do PMSB e do PMGIRS, também apresentasse uma 

síntese do Diagnóstico, expondo de forma resumida os principais pontos identificados 

pela equipe técnica e expostos pela população durante as oficinas setoriais de diagnóstico; 

um resumo do Prognóstico, incluindo a projeção população e as metas do cenário de 

referência; os objetivos dos Programas e dos Projetos propostos; e, ao final, os grupos 

foram estimulados à discutir, validar e hierarquizar segundo o grau de prioridade, as 

principais ações do PMSB e do PMGIRS. Desse modo, o evento contribuiu para validação 

do Diagnóstico, do Prognóstico e para a identificação das prioridades do Planejamento 

Estratégico. 

Os participantes foram orientados a formar grupos organizados por diversas localidades. 

Para viabilizar a análise do grupo, foram disponibilizadas folhas de papel A3 contendo 
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quarenta propostas de ações, sendo oito para cada componente do saneamento básico e 

para a gestão. 

Vale salientar que foram realizados ajuste na metodologia, em acordo com o Comitê de 

Coordenação, de forma a facilitar o entendimento para a hierarquização, sendo este da 

seguinte maneira: após a hierarquização das ações por componente, os grupos fariam a 

hierarquização por componente, possibilitando ao técnico identificar, no âmbito de todas 

as demandas, qual componente apresenta o peso maior para as comunidades. A 

representante da Sihs concordou e assim foi feito nos eventos. 

Os membros dos comitês de Coordenação e Executivo se organizaram para participar de 

todos os eventos. Os coordenadores dos Comitês Executivo e de Coordenação se 

organizaram para realizar a abertura institucional dos eventos. Ao final do momento do 

debate, houve espaço para considerações técnicas e institucionais. 

6.3 Descrição da Oficina do Setor de Mobilização Brejinho das Ametistas  

A Oficina de Planejamento Estratégico do processo de elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) do setor de mobilização Brejinho das Ametistas foi realizado no dia 

21/03/2022 às 14:00, em formato presencial, na Escola Municipal Clemente Ferreira de 

Castro, contou com 19 participantes das diversas localidades do distrito. A Figura 15 

mostra o registro da abertura desse evento. 

Figura 15 - Registro fotográfico da abertura da Oficina de Planejamento Estratégico do PMSB e do 
PMGIRS de Caetité/BA no setor de mobilização Brejinho das Ametistas 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022 

A seguir são apresentados os resultados da atividade em grupos realizada no evento. 
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6.3.1 Grupo de Trabalho 1 – Brejinho das Ametistas 

A Figura 16 registra o momento da realização do trabalho em grupo e da representante 

justificando a hierarquização elaborada e a Figura 17 mostra o conteúdo elaborado pelo 

grupo na integra. 

Figura 16 – Grupo de Trabalho1 do Setor de Mobilização Brejinhos das Ametistas  

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Figura 17 – Hierarquização elaborada pelo Grupo de Trabalho 1 do Setor de Mobilização 
Brejinhos das Ametistas 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

Conforme relatado anteriormente, o grupo realizou a hierarquização por componente e, 

posteriormente, identificou os componentes com mais peso para a comunidade: em 1º lugar, o 

abastecimento de água potável; em 2º, a drenagem urbana e manejo de águas pluviais; em 3º, o 

esgotamento sanitário a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos; em 4º e em 5º, a Gestão. 

O Quadro 51 contém a sistematização da hierarquização elaborada pelos grupos. 
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6.3.2 Grupo de Trabalho 2 – Serragem, Fazenda Mata, Acoita Cavalo I, Rio das 

Antas  

A Figura 18 registra o momento da realização do trabalho em grupo pelos representantes de 

Serragem, Fazenda Mata, Açoita Cavalo I e Rio das Antas,  assim como o registro do momento de 

apresentação do trabalho e a Figura 19 mostra o conteúdo elaborado pelo grupo na integra. 

Figura 18 – Grupo de Trabalho 2 do Setor de Mobilização Brejinho das Ametistas  

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Figura 19 – Hierarquização elaborada pelo Grupo de Trabalho 2 do Setor de Mobilização 
Brejinho das Ametistas 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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A hierarquização por componente obteve a seguinte ordem de prioridade para a comunidade: em 

1º lugar, a drenagem urbana e manejo de águas pluviais; em 2º, o abastecimento de água potável; 

em 3º, o esgotamento sanitário; em 4º a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e em 5º, a 

Gestão. 

O Quadro 51 contém a sistematização da hierarquização elaborada pelos grupos. 

6.3.3 Resumo da Hierarquização 

O Quadro 51 apresenta a hierarquização das ações propostas pelos participantes dos 

dois grupos do setor de mobilização Brejinho das Ametistas. Pode-se observar que os 

grupos 1 considerou a Drenagem e Manejo de águas pluviais prioridade e o grupo 2 

considerou a componente Abastecimento de Água como prioridade. 
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Quadro 51 - Hierarquização das ações do PMSB e do PMGIRS do Setor de Mobilização Brejinho das Ametistas 

Componente Ação 

Prioridade 

Grupo 1: Brejinho das Ametistas 
Grupo 2:  Serragem, Fazenda 
Mata, Açoita Cavalo I e Rio das 

Antas 
Por 

componente  
(1ª a 8ª) 

Entre 
Componentes  

(1 a 5) 

Por 
componente  

(1ª a 8ª) 

Entre 
Componentes  

(1 a 5) 

Abastecimento 
de Água 

A1 
Fiscalizar e punir atividades ilegais (mineração, desmatamento) 
que comprometam as nascentes, rios e barragens, e recuperar a 
vegetação no entorno (reflorestamento) 

8 

2 

3 

1 

A2 
Melhorias e ampliação no sistema de abastecimento de água da 
Embasa da Sede Municipal, acompanhando o crescimento da 
população 

6 4 

A3 
Melhorias no sistema de abastecimento de água da Embasa na 
sede dos distritos e ampliação para atendimento de localidades mais 
próximas 

1 5 

A4 
Implantar melhorias no abastecimento de água na sede do 
distrito Caldeiras, como tratamento da água e instalação de 
hidrômetros  

5 8 

A5 
Melhorar sistemas simplificados de abastecimento de água na 
zona rural e implantar novos sistemas, em parceria com a Central 
das Águas 

4 1 

A6 
Ampliar a perfuração de poços e cisternas de captação de água de 
chuva para atendimento de localidades dispersas  

3 2 

A7 

Estimular a implantação de reservatórios domiciliares (caixas 
d’água) a fim de reduzir transtornos em caso de falta de água e o 
poder público subsidiar (arcar com os custos) para população em 
situação de extrema pobreza 

2 6 

A8 
Garantir o monitoramento da qualidade da água em todo o 
município, inclusive das soluções alternativas da zona rural 

7 7 

Esgotamento 
Sanitário 

E1 
Implantar rede coletora de esgotos do tipo separador na sede 
municipal 

2 3 4 3 
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E2 
Implantar Estação de tratamento de esgotos (ETE) para a sede 
municipal 

1 5 

E3 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário 
para a sede de Pajeú do Vento 

7 6 

E4 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário 
para a sede de Brejinho das Ametistas  

4 1 

E5 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário 
para a sede de Maniaçu 

6 7 

E6 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário 
para a sede de Caldeiras 

8 8 

E7 
Implantar soluções coletivas ou individuais de esgotamento 
sanitário na zona rural  

3 3 

E8 
Implantar banheiros com solução adequada para os esgotos nos 
domicílios que não possuem 

5 2 

Drenagem e 
Manejo de 

Águas Pluviais 

D1 
Ampliar e executar melhorias no sistema de drenagem da sede 
municipal 

3 

1 

3 

2 

D2 
Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de 
Pajeú do Vento 

6 6 

D3 
Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de 
Brejinho das Ametistas 

2 2 

D4 
Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de 
Maniaçu 

5 7 

D5 
Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de 
Caldeiras 

7 8 

D6 
Realizar manutenção constante das estradas de acesso às 
comunidades rurais, incluindo medidas para drenagem das águas 
de chuvas 

1 1 

D7 
Manter atualizado o cadastro das áreas de riscos, realizar 
intervenções necessárias e relocação de famílias caso seja necessário 

4 4 

D8 Garantir a atividade do órgão de Defesa Civil Municipal 8 5 

Limpeza 
Urbana e 

R1 
Ampliar o serviço de coleta de resíduos sólidos, principalmente na 
área rural, incluindo a instalação de contêineres para a coleta indireta  

2 4 6 4 
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Manejo de 
Resíduos 
Sólidos 

R2 
Ampliar os serviços de limpeza urbana (exemplos: varrição, poda, 
capina, remoção de terra)  

8 5 

R3 
Implantar lixeiras em diversos pontos das áreas urbanas e 
povoados  

4 1 

R4 
Ampliar a coleta seletiva de resíduos secos na zona urbana e 
implantar na zona rural (coleta, transporte e instalação de pontos 
de entrega) 

7 2 

R5 
Ampliar a coleta seletiva dos resíduos orgânicos na zona urbana 
para compostagem e incentivar as práticas de compostagem 
doméstica 

6 8 

R6 
Fortalecer a Cooperativa de Coleta Seletiva dos Catadores de 
Caetité - Coopercicli para expansão da sua área de atuação  

3 4 

R7 
Executar projeto para a recuperação das áreas degradadas pelo 
lançamento inadequado de resíduos (como vazadouros a céu 
aberto, conhecidos como lixões) 

5 7 

R8 
Implantar aterro sanitário para disposição dos rejeitos e dos 
resíduos da construção, em conjunto com municípios vizinhos a fim 
de ratear os custos  

1 3 

Gestão dos 
serviços de 

saneamento 
básico 

G1 
Instituir a Diretoria de Saneamento, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública 

3 

5 

1 

5 

G2 
Instituir órgão responsável pela regulação e fiscalização da 
prestação dos serviços de saneamento 

5 3 

G3 
Instituir lei para a aplicação de taxas e tarifas da prestação dos 
serviços de Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana  

8 5 

G4 
Definir a instância de controle social (Conselho Municipal) dos 
serviços de saneamento 

6 4 

G5 
Implantar e manter atualizado o Sistema de Informação em 
Saneamento Básico 

2 7 

G6 
Realizar conferências de Saneamento para apresentar os 
resultados da implementação das ações do PMSB e do PMGIRS 

7 6 

G7 
Instituir canal de reclamações e sugestões para os serviços de 
saneamento básico (ouvidoria municipal) 

4 8 

G8 
Expandir as ações de educação ambiental (escolas, grupos sociais 
como igrejas, associações) voltadas ao saneamento  

1 2 
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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No Abastecimento de água, a ação A6 (Ampliar a perfuração de poços e cisternas de 

captação de água de chuva para atendimento de localidades dispersas) esteve entre as 

três principais dos dois grupos.  

No Esgotamento Sanitário, observa-se a ação E7 (Implantar soluções coletivas ou 

individuais de esgotamento sanitário na zona rural) esteve entre as três principais dos 

dois grupos.  

Para a componente Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, a ação D6 (Realizar 

manutenção constante das estradas de acesso às comunidades rurais, incluindo medidas 

para drenagem das águas de chuvas) aparece em 1ª posição para os dois grupos, e 2ª 

posição para os demais grupos.  

Considerando o Manejo de Resíduos Sólidos, tem-se a ação R8 (Implantar aterro 

sanitário para disposição dos rejeitos e dos resíduos da construção, em conjunto com 

municípios vizinhos a fim de ratear os custos) como prioridade nos grupos 1, sendo 

considerada a 3ª posição no grupo 2.  

Para a Gestão do Saneamento, tem-se a ação G8 (Promover ações de educação ambiental 

de forma contínua) como prioridade nos grupos 1. O grupo 2 considerou como ação 

prioritária e G1 (Instituir a Diretoria de Saneamento, no âmbito da Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos). 

6.4 Descrição da Oficina do Setor de Mobilização Pajeú do Vento 

A Oficina de Planejamento Estratégico do processo de elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) do setor de mobilização Pajeú do Vento foi realizado no dia 22/03/2022, às 14 h, em 

formato presencial, na Escola Municipal Deputado Luís Cabral, contou com 34 participantes. A 

Figura 20 apresenta o momento de abertura do evento com as falas dos representantes 

institucionais. 
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Figura 20 - Registro fotográfico da abertura da Oficina de Planejamento Estratégico do PMSB e do 
PMGIRS de Caetité/BA no setor de mobilização Pajeú do Vento 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022 

6.4.1 Grupo de Trabalho 1 – Pajeú do Vento e Lagoa do Fundo 

A Figura 21 registra o momento da realização do trabalho em grupo pelos representantes 

de Pajeú do Vento e Lagoa do Fundo e a apresentação pela representante do grupo para a 

plenária e a Figura 22 mostra o material produzido na integra. 

Figura 21 – Grupo de Trabalho1 do Setor Pajeú do Vento  

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Figura 22 – Hierarquização elaborada pelo Grupo de Trabalho 1 do Setor de Mobilização Pajeú do 
Vento 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
 

A hierarquização por componente identificou em 1º lugar, o abastecimento de água 

potável; em 2º, a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos; em 3º, a drenagem 

urbana e manejo de águas pluviais; em 4º, o esgotamento sanitário; e em 5º, a Gestão. 
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O Quadro 52 contém a sistematização da hierarquização elaborada pelos grupos. 

6.4.2 Grupo de Trabalho 2 – Pajeú do Vento, Lagoa Nova e Sítio José Gonçalves 

A Figura 23 registra o momento da realização e da apresentação do trabalho de grupo, e 

a Figura 24 apresenta o material produzido na integra.  

Figura 23 - Grupo 2 do Pajeú do Vento reunido 

 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Figura 24 – Hierarquização elaborada pelo Grupo de Trabalho 2 do Setor de Mobilização Pajeú do 
Vento 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

6.4.3 Resumo da Hierarquização 

O Quadro 52 apresenta a hierarquização ações propostas pelos participantes dos três 

grupos do setor de mobilização Pajeú do Vento. As componentes consideradas como 

prioridade foram Esgotamento Sanitário grupo 1, e Abastecimento de água, 

Abastecimento de Água no grupo 2.
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Quadro 52 - Hierarquização das ações do PMSB e do PMGIRS do Setor de Mobilização Pajeú dos Vento 

Componente Ação 

Prioridade 
Grupo 1:  Pajeú do Vento e 

Lagoa do Fundo 
Grupo 2:  Pajeú do Vento, Lagoa 

Nova e Sítio José Gonçalves 
Por 

componente  
(1ª a 8ª) 

Entre 
 Componentes 

(1 a 5) 

Por  
componente  

(1ª a 8ª) 

Entre  
Componentes  

(1 a 5º) 

Abastecimento 
de Água 

A1 
Fiscalizar e punir atividades ilegais (mineração, desmatamento) 
que comprometam as nascentes, rios e barragens, e recuperar a 
vegetação no entorno (reflorestamento) 

4 

5 

4 

1 

A2 
Melhorias e ampliação no sistema de abastecimento de água da 
Embasa da Sede Municipal, acompanhando o crescimento da 
população 

5 6 

A3 
Melhorias no sistema de abastecimento de água da Embasa na 
sede dos distritos e ampliação para atendimento de localidades mais 
próximas 

6 5 

A4 
Implantar melhorias no abastecimento de água na sede do distrito 
Caldeiras, como tratamento da água e instalação de hidrômetros  

7 7 

A5 
Melhorar sistemas simplificados de abastecimento de água na 
zona rural e implantar novos sistemas, em parceria com a Central 
das Águas 

3 1 

A6 
Ampliar a perfuração de poços e cisternas de captação de água de 
chuva para atendimento de localidades dispersas  

1 8 

A7 

Estimular a implantação de reservatórios domiciliares (caixas 
d’água) a fim de reduzir transtornos em caso de falta de água e o poder 
público subsidiar (arcar com os custos) para população em situação 
de extrema pobreza 

2 2 

A8 
Garantir o monitoramento da qualidade da água em todo o 
município, inclusive das soluções alternativas da zona rural 

8 3 

Esgotamento 
Sanitário 

E1 
Implantar rede coletora de esgotos do tipo separador na sede 
municipal 

4 
3 

2 
4 

E2 
Implantar Estação de tratamento de esgotos (ETE) para a sede 
municipal 

5 3 
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E3 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário 
para a sede de Pajeú do Vento 

1 1 

E4 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário 
para a sede de Brejinho das Ametistas  

6 6 

E5 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário 
para a sede de Maniaçu 

7 7 

E6 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário 
para a sede de Caldeiras 

8 8 

E7 
Implantar soluções coletivas ou individuais de esgotamento 
sanitário na zona rural  

3 5 

E8 
Implantar banheiros com solução adequada para os esgotos nos 
domicílios que não possuem 

2 4 

Drenagem e 
Manejo de 

Águas Pluviais 

D1 
Ampliar e executar melhorias no sistema de drenagem da sede 
municipal 

3 

1 

5 

3 

D2 
Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de Pajeú 
do Vento 

2 1 

D3 
Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de 
Brejinho das Ametistas 

6 6 

D4 
Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de 
Maniaçu 

7 7 

D5 
Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de 
Caldeiras 

8 8 

D6 
Realizar manutenção constante das estradas de acesso às 
comunidades rurais, incluindo medidas para drenagem das águas de 
chuvas 

1 2 

D7 
Manter atualizado o cadastro das áreas de riscos, realizar 
intervenções necessárias e relocação de famílias caso seja necessário 

4 4 

D8 Garantir a atividade do órgão de Defesa Civil Municipal 5 3 

Limpeza 
Urbana e 

Manejo de 

R1 
Ampliar o serviço de coleta de resíduos sólidos, principalmente na 
área rural, incluindo a instalação de contêineres para a coleta indireta  

3 
2 

8 
2 

R2 
Ampliar os serviços de limpeza urbana (exemplos: varrição, poda, 
capina, remoção de terra)  

1 1 
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

Resíduos 
Sólidos 

R3 
Implantar lixeiras em diversos pontos das áreas urbanas e 
povoados  

2 2 

R4 
Ampliar a coleta seletiva de resíduos secos na zona urbana e 
implantar na zona rural (coleta, transporte e instalação de pontos de 
entrega) 

4 3 

R5 
Ampliar a coleta seletiva dos resíduos orgânicos na zona urbana 
para compostagem e incentivar as práticas de compostagem 
doméstica 

6 4 

R6 
Fortalecer a Cooperativa de Coleta Seletiva dos Catadores de 
Caetité - Coopercicli para expansão da sua área de atuação  

5 5 

R7 
Executar projeto para a recuperação das áreas degradadas pelo 
lançamento inadequado de resíduos (como vazadouros a céu 
aberto, conhecidos como lixões) 

7 6 

R8 
Implantar aterro sanitário para disposição dos rejeitos e dos 
resíduos da construção, em conjunto com municípios vizinhos a fim de 
ratear os custos  

8 7 

Gestão dos 
serviços de 

saneamento 
básico 

G1 
Instituir a Diretoria de Saneamento, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública 

3 

4 

5 

5 

G2 
Instituir órgão responsável pela regulação e fiscalização da 
prestação dos serviços de saneamento 

2 4 

G3 
Instituir lei para a aplicação de taxas e tarifas da prestação dos 
serviços de Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana  

8 8 

G4 
Definir a instância de controle social (Conselho Municipal) dos 
serviços de saneamento 

6 3 

G5 
Implantar e manter atualizado o Sistema de Informação em 
Saneamento Básico 

4 2 

G6 
Realizar conferências de Saneamento para apresentar os 
resultados da implementação das ações do PMSB e do PMGIRS 

5 7 

G7 
Instituir canal de reclamações e sugestões para os serviços de 
saneamento básico (ouvidoria municipal) 

7 6 

G8 
Expandir as ações de educação ambiental (escolas, grupos sociais 
como igrejas, associações) voltadas ao saneamento  

1 1 
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Para o abastecimento de água, a ação A7 (Estimular a implantação de reservatórios 

domiciliares (caixas d’água) a fim de reduzir transtornos em caso de falta de água e o 

poder público subsidiar (arcar com os custos) para população em situação de extrema 

pobreza) e A5 (Ampliar a perfuração de poços e captação de água de chuva), esteve dentre 

as três principais em todos nos grupos grupo. 

No Esgotamento Sanitário, observa-se a ação E3 (Elaborar Projeto e Implantar sistema de 

esgotamento sanitário para a sede de Pajeú do Vento) como prioridade nos dois grupos.  

Para a componente Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, as ações D2 (Ampliar a 

pavimentação e o sistema de drenagem na sede de Pajeú do Vento) e D6 (Realizar 

manutenção constante das estradas de acesso às comunidades rurais, incluindo medidas 

para drenagem das águas de chuvas) aparecerem dentre as três primeiras posições. 

Considerando o Manejo de Resíduos Sólidos, as ações R2 (Ampliar os serviços de limpeza 

urbana (exemplos: varrição, poda, capina, remoção de terra)) e R3 foram consideradas 

prioritárias (Implantar lixeiras em diversos pontos das áreas urbanas e povoados) nos 2 

grupos. 

Para a Gestão do Saneamento, a ação G8 (Promover ações de educação ambiental de forma 

contínua) aparece como 1ª prioridade nos dois grupos.  

6.5 Descrição da Oficina do Setor de Mobilização Maniaçu  

A Oficina de Planejamento Estratégico do processo de elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) do setor de mobilização Maniaçu foi realizado no dia 23/03/22, às 14:00h, em formato 

presencial na Escola Municipal Zelinda Carvalho, contou com 20 participantes das diversas 

localidades do distrito. A Figura 25 apresenta o registro da abertura do evento. 
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Figura 25 – Registro fotográfico da Oficina de Planejamento Estratégico do PMSB e do PMGIRS de 
Caetité/BA no setor de mobilização Maniaçu 

  
 Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

A seguir, um resumo das contribuições apresentadas pelos grupos de trabalho do Setor 

de Mobilização Maniaçu. 

6.5.1 Grupo de Trabalho 1 – Maniaçu, Tanquinho, Junquinho e Cercadinho 

A Figura 26 registra o momento da realização do trabalho em grupo e apresentação, e a 

Figura 27 mostra o conteúdo elaborado pelo grupo na integra. 

Figura 26 – Grupo de Trabalho1 dos Setores de Mobilização Maniaçu 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Figura 27 – Hierarquização elaborada pelo Grupo de Trabalho 1 dos Setor de Mobilização 
Maniaçu 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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O grupo realizou a hierarquização por componente e, posteriormente, identificou os componentes 

com mais peso para a comunidade: em 1º lugar, o abastecimento de água potável; em 2º, a limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos; em 3º, a drenagem urbana e manejo de águas pluviais; em 

4º, o esgotamento sanitário; e em 5º, a Gestão dos Serviços. 

O Quadro 53 contém a sistematização da hierarquização elaborada pelos grupos. 

6.5.2 Grupo de Trabalho 2 – Maniaçu e Malhada  

A Figura 28 registra o momento da realização do trabalho em grupo e a Figura 29 mostra 

o conteúdo elaborado pelo grupo na integra. 

Figura 28 – Grupo de Trabalho 2 do Setor de Mobilização Maniaçu 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Figura 29 – Hierarquização elaborada pelo Grupo de Trabalho 2 do Setor de Mobilização Maniaçu  

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
 

A hierarquização por componente identificou a seguinte ordem de priorização: em 1º lugar, o 

abastecimento de água potável; em 2º, a drenagem urbana e manejo de águas pluviais; em 3º, o 

esgotamento sanitário; em 4º, a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos; e em 5º, a Gestão. 

O Quadro 53 contém a sistematização da hierarquização elaborada pelos grupos. 
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6.5.3 Resumo da Hierarquização 

O Quadro 53 contém a sistematização da hierarquização elaborada pelos grupos. Pode-

se observar que os grupos 1 e 2 consideraram a componente Gestão do Saneamento como 

menor prioridade.
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Quadro 53 - Hierarquização das ações do PMSB e do PMGIRS do Setor de Mobilização Maniaçu 

Componente Ação 

Prioridade 

Grupo 1:  Maniaçu, 
Tanquinho, Junquinho e 

Cercadinho 
Grupo 2: Maniaçu e Malhada 

Por 
componente  

(1ª a 8ª) 

Entre 
Componentes 

(1 a 5) 

Por  
componente  

(1ª a 8ª) 

Entre 
Componentes  

(1 a 5) 

Abastecimento 
de Água 

A1 
Fiscalizar e punir atividades ilegais (mineração, desmatamento) que 
comprometam as nascentes, rios e barragens, e recuperar a vegetação no 
entorno (reflorestamento) 

2 

3 

5 

1 

A2 
Melhorias e ampliação no sistema de abastecimento de água da 
Embasa da Sede Municipal, acompanhando o crescimento da população 

6 6 

A3 
Melhorias no sistema de abastecimento de água da Embasa na sede 
dos distritos e ampliação para atendimento de localidades mais próximas 

5 3 

A4 
Implantar melhorias no abastecimento de água na sede do distrito 
Caldeiras, como tratamento da água e instalação de hidrômetros  

8 7 

A5 
Melhorar sistemas simplificados de abastecimento de água na zona 
rural e implantar novos sistemas, em parceria com a Central das Águas 

7 8 

A6 
Ampliar a perfuração de poços e cisternas de captação de água de 
chuva para atendimento de localidades dispersas  

4 1 

A7 

Estimular a implantação de reservatórios domiciliares (caixas d’água) 
a fim de reduzir transtornos em caso de falta de água e o poder público 
subsidiar (arcar com os custos) para população em situação de extrema 
pobreza 

1 4 

A8 
Garantir o monitoramento da qualidade da água em todo o município, 
inclusive das soluções alternativas da zona rural 

3 2 

Esgotamento 
Sanitário 

E1 
Implantar rede coletora de esgotos do tipo separador na sede 
municipal 

5 

4 

4 

3 E2 
Implantar Estação de tratamento de esgotos (ETE) para a sede 
municipal 

4 5 

E3 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário para a 
sede de Pajeú do Vento 

7 6 
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E4 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário para a 
sede de Brejinho das Ametistas  

8 7 

E5 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário para a 
sede de Maniaçu 

1 1 

E6 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário para a 
sede de Caldeiras 

6 8 

E7 
Implantar soluções coletivas ou individuais de esgotamento sanitário 
na zona rural  

2 3 

E8 
Implantar banheiros com solução adequada para os esgotos nos 
domicílios que não possuem 

3 2 

Drenagem e 
Manejo de 

Águas Pluviais 

D1 
Ampliar e executar melhorias no sistema de drenagem da sede 
municipal 

3 

1 

1 

2 

D2 
Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de Pajeú do 
Vento 

7 6 

D3 
Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de Brejinho 
das Ametistas 

8 7 

D4 Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de Maniaçu 1 2 

D5 Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de Caldeiras 6 8 

D6 
Realizar manutenção constante das estradas de acesso às 
comunidades rurais, incluindo medidas para drenagem das águas de 
chuvas 

2 3 

D7 
Manter atualizado o cadastro das áreas de riscos, realizar intervenções 
necessárias e relocação de famílias caso seja necessário 

5 5 

D8 Garantir a atividade do órgão de Defesa Civil Municipal 4 4 

Limpeza 
Urbana e 

Manejo de 
Resíduos 
Sólidos 

R1 
Ampliar o serviço de coleta de resíduos sólidos, principalmente na área 
rural, incluindo a instalação de contêineres para a coleta indireta  

2 

2 

6 

4 

R2 
Ampliar os serviços de limpeza urbana (exemplos: varrição, poda, 
capina, remoção de terra)  

7 7 

R3 Implantar lixeiras em diversos pontos das áreas urbanas e povoados  5 1 

R4 
Ampliar a coleta seletiva de resíduos secos na zona urbana e implantar 
na zona rural (coleta, transporte e instalação de pontos de entrega) 

1 8 

R5 
Ampliar a coleta seletiva dos resíduos orgânicos na zona urbana para 
compostagem e incentivar as práticas de compostagem doméstica 

3 2 
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

R6 
Fortalecer a Cooperativa de Coleta Seletiva dos Catadores de Caetité - 
Coopercicli para expansão da sua área de atuação  

6 3 

R7 
Executar projeto para a recuperação das áreas degradadas pelo 
lançamento inadequado de resíduos (como vazadouros a céu aberto, 
conhecidos como lixões) 

4 5 

R8 
Implantar aterro sanitário para disposição dos rejeitos e dos resíduos da 
construção, em conjunto com municípios vizinhos a fim de ratear os custos  

8 4 

Gestão dos 
serviços de 

saneamento 
básico 

G1 
Instituir a Diretoria de Saneamento, no âmbito da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Limpeza Pública 

4 

5 

7 

5 

G2 
Instituir órgão responsável pela regulação e fiscalização da prestação dos 
serviços de saneamento 

3 8 

G3 
Instituir lei para a aplicação de taxas e tarifas da prestação dos serviços 
de Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana  

8 6 

G4 
Definir a instância de controle social (Conselho Municipal) dos serviços 
de saneamento 

5 3 

G5 
Implantar e manter atualizado o Sistema de Informação em Saneamento 
Básico 

6 5 

G6 
Realizar conferências de Saneamento para apresentar os resultados da 
implementação das ações do PMSB e do PMGIRS 

7 4 

G7 
Instituir canal de reclamações e sugestões para os serviços de 
saneamento básico (ouvidoria municipal) 

2 2 

G8 
Expandir as ações de educação ambiental (escolas, grupos sociais como 
igrejas, associações) voltadas ao saneamento  

1 1 
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Considerando as ações de cada componente, observam-se diferentes prioridades a cada 

grupo. No Abastecimento de Água, as ações A6 (Estimular a implantação de reservatórios 

domiciliares e o poder público subsidiar para população em situação de extrema pobreza) 

foi prioridade para o Grupo 01, enquanto a A7 (Ampliar reservatórios de distribuição de 

água nos distritos e zona rural) foi prioridade para o grupo 02. 

No Esgotamento Sanitário, a ações E5 (Elaborar Projeto e Implantar sistema de 

esgotamento sanitário para a sede de Maniaçu) foi prioridades para ambos os grupos. 

Para a componente Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, a ação D4 (Ampliar a 

pavimentação e o sistema de drenagem na sede de Maniaçu) aparece em 1ª posição para 

os grupos 1 e 2ª posição no grupo 2.  

Considerando o Manejo de Resíduos Sólidos, tem-se a ação R5 (Ampliar a coleta seletiva 

dos resíduos orgânicos na zona urbana para compostagem e incentivar as práticas de 

compostagem doméstica) em 2ª posição nos grupos 2 e 3, enquanto no grupo. 

Para a Gestão do Saneamento, houve convergência nas prioridades elencadas pelos 

grupos. As ações G8 (Expandir as ações de educação ambiental (escolas, grupos sociais 

como igrejas, associações) voltadas ao saneamento), G7 (Instituir canal de reclamações e 

sugestões para os serviços de saneamento básico (ouvidoria municipal apareceram, 

respectivamente, como 1ª e 2ª nos dois grupos. 

6.6 Descrição da Oficina do Setor de Mobilização Caldeiras 

A Oficina de Planejamento Estratégico do processo de elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) do setor de mobilização Caldeiras foi realizado no dia 24/03/22 às 14:00h, em formato 

presencial, na Igreja Católica, contou com 33 participantes. A Figura 30 apresenta o registro da 

abertura do evento. 
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Figura 30 – Registro fotográfico da Oficina de Planejamento Estratégico do PMSB e do PMGIRS de 
Caetité/BA no setor de mobilização Caldeiras 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

A seguir, um resumo das contribuições apresentadas pelos grupos de trabalho do Setor de 

Mobilização Caldeiras. 

6.6.1 Grupo de Trabalho 1 – Caldeiras 

A Figura 31 registra o momento de realização e apresentação do trabalho em grupo, e a 

Figura 32 mostra o conteúdo elaborado pelo grupo. 

Figura 31 – Grupo de Trabalho1 dos Setores de Mobilização Caldeiras reunido 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Figura 32 – Hierarquização elaborada pelo Grupo de Trabalho 1 do Setor de Mobilização 
Caldeiras 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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A hierarquização das ações de cada componente apontou a seguinte ordem de prioridade: em 1º 

lugar, o abastecimento de água potável; em 2º, a drenagem urbana e manejo de águas pluviais; em 

3º, a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos; em 4º, o esgotamento sanitário; e em 5º, a 

Gestão dos Serviços. 

O Quadro 54 contém a sistematização da hierarquização elaborada pelos grupos. 

6.6.2 Grupo de Trabalho 2 – Sede de Caldeiras 

A Figura 33 registra o momento da realização e apresentação do trabalho em grupo e a 

Figura 34 mostra o conteúdo elaborado pelo grupo. 

Figura 33 – Grupo de Trabalho 2 do Setor de Mobilização Caldeiras reunido 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Figura 34 – Hierarquização elaborada pelo Grupo de Trabalho 2 do Setor de Mobilização 
Caldeiras 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

O grupo realizou a hierarquização das ações de cada componente e, posteriormente, identificou 

os componentes com maior peso: em 1º lugar, o esgotamento sanitário; em 2º, a limpeza urbana 
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e manejo dos resíduos sólidos; em 3º, a drenagem urbana e manejo de águas pluviais; em 4º, a 

Gestão; e em 5º, o abastecimento de água potável. 

O Quadro 54 contém a sistematização da hierarquização elaborada pelos grupos do SM 

Caldeiras. 

6.6.3 Resumo da Hierarquização 

O Quadro 54 contém a sistematização da hierarquização elaborada pelos grupos. A 

hierarquização entre as componentes nos dois grupos foi distinta, sendo que as 

componentes Abastecimento de Água apresentou posição bem diferente, grupo 01 teve a 

1º posição, enquanto no grupo dois teve a 5º.
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Quadro 54 - Hierarquização das ações do PMSB e do PMGIRS do Setor de Mobilização Caldeiras 

Componente Ação 

Prioridade 
Grupo 1: Caldeiras Grupo 2: Sede de Caldeiras 
Por 

componente 
(1ª a 8ª) 

Entre 
Componentes 

(1 a 5) 

Por 
componente 

(1ª a 8ª) 

Entre 
Componentes 

(1 a 5) 

Abastecimento 
de Água 

A1 
Fiscalizar e punir atividades ilegais (mineração, desmatamento) que 
comprometam as nascentes, rios e barragens, e recuperar a vegetação 
no entorno (reflorestamento) 

1 

5 

1 

1 

A2 
Melhorias e ampliação no sistema de abastecimento de água da 
Embasa da Sede Municipal, acompanhando o crescimento da 
população 

6 7 

A3 
Melhorias no sistema de abastecimento de água da Embasa na 
sede dos distritos e ampliação para atendimento de localidades mais 
próximas 

8 8 

A4 
Implantar melhorias no abastecimento de água na sede do distrito 
Caldeiras, como tratamento da água e instalação de hidrômetros  

7 6 

A5 
Melhorar sistemas simplificados de abastecimento de água na zona 
rural e implantar novos sistemas, em parceria com a Central das 
Águas 

5 5 

A6 
Ampliar a perfuração de poços e cisternas de captação de água de 
chuva para atendimento de localidades dispersas  

2 2 

A7 

Estimular a implantação de reservatórios domiciliares (caixas 
d’água) a fim de reduzir transtornos em caso de falta de água e o poder 
público subsidiar (arcar com os custos) para população em situação 
de extrema pobreza 

3 3 

A8 
Garantir o monitoramento da qualidade da água em todo o 
município, inclusive das soluções alternativas da zona rural 

4 4 

Esgotamento 
Sanitário 

E1 
Implantar rede coletora de esgotos do tipo separador na sede 
municipal 

1 

1 

8 

4 E2 
Implantar Estação de tratamento de esgotos (ETE) para a sede 
municipal 

2 7 

E3 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário para 
a sede de Pajeú do Vento 

6 6 
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E4 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário para 
a sede de Brejinho das Ametistas  

7 5 

E5 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário para 
a sede de Maniaçu 

8 4 

E6 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário para 
a sede de Caldeiras 

3 1 

E7 
Implantar soluções coletivas ou individuais de esgotamento 
sanitário na zona rural  

4 2 

E8 
Implantar banheiros com solução adequada para os esgotos nos 
domicílios que não possuem 

5 3 

Drenagem e 
Manejo de 

Águas Pluviais 

D1 
Ampliar e executar melhorias no sistema de drenagem da sede 
municipal 

5 

3 

8 

2 

D2 
Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de Pajeú 
do Vento 

8 7 

D3 
Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de 
Brejinho das Ametistas 

7 6 

D4 
Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de 
Maniaçu 

6 5 

D5 
Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de 
Caldeiras 

1 1 

D6 
Realizar manutenção constante das estradas de acesso às 
comunidades rurais, incluindo medidas para drenagem das águas de 
chuvas 

2 2 

D7 
Manter atualizado o cadastro das áreas de riscos, realizar 
intervenções necessárias e relocação de famílias caso seja necessário 

4 4 

D8 Garantir a atividade do órgão de Defesa Civil Municipal 3 3 

Limpeza 
Urbana e 

Manejo de 
Resíduos 
Sólidos 

R1 
Ampliar o serviço de coleta de resíduos sólidos, principalmente na 
área rural, incluindo a instalação de contêineres para a coleta indireta  

6 

2 

7 

3 R2 
Ampliar os serviços de limpeza urbana (exemplos: varrição, poda, 
capina, remoção de terra)  

7 8 

R3 
Implantar lixeiras em diversos pontos das áreas urbanas e 
povoados  

1 2 
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

R4 
Ampliar a coleta seletiva de resíduos secos na zona urbana e 
implantar na zona rural (coleta, transporte e instalação de pontos de 
entrega) 

5 1 

R5 
Ampliar a coleta seletiva dos resíduos orgânicos na zona urbana 
para compostagem e incentivar as práticas de compostagem 
doméstica 

4 6 

R6 
Fortalecer a Cooperativa de Coleta Seletiva dos Catadores de 
Caetité - Coopercicli para expansão da sua área de atuação  

3 5 

R7 
Executar projeto para a recuperação das áreas degradadas pelo 
lançamento inadequado de resíduos (como vazadouros a céu aberto, 
conhecidos como lixões) 

8 3 

R8 
Implantar aterro sanitário para disposição dos rejeitos e dos resíduos 
da construção, em conjunto com municípios vizinhos a fim de ratear os 
custos  

2 4 

Gestão dos 
serviços de 

saneamento 
básico 

G1 
Instituir a Diretoria de Saneamento, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública 

4 

4 

6 

5 

G2 
Instituir órgão responsável pela regulação e fiscalização da prestação 
dos serviços de saneamento 

3 5 

G3 
Instituir lei para a aplicação de taxas e tarifas da prestação dos 
serviços de Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana  

8 8 

G4 
Definir a instância de controle social (Conselho Municipal) dos 
serviços de saneamento 

2 1 

G5 
Implantar e manter atualizado o Sistema de Informação em 
Saneamento Básico 

6 4 

G6 
Realizar conferências de Saneamento para apresentar os 
resultados da implementação das ações do PMSB e do PMGIRS 

7 7 

G7 
Instituir canal de reclamações e sugestões para os serviços de 
saneamento básico (ouvidoria municipal) 

5 2 

G8 
Expandir as ações de educação ambiental (escolas, grupos sociais 
como igrejas, associações) voltadas ao saneamento  

1 3 
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Considerando a hierarquização das ações de Abastecimento de água, observa-se muita 

semelhança entre a hierarquização dos grupos. As ações A1 (Fiscalizar e punir atividades 

ilegais (mineração, desmatamento) que comprometam as nascentes, rios e barragens, e 

recuperar a vegetação no entorno (reflorestamento), A6 (Ampliar a perfuração de poços 

e cisternas de captação de água de chuva para atendimento de localidades dispersas) e A7 

(Estimular a implantação de reservatórios domiciliares (caixas d’água) a fim de reduzir 

transtornos em caso de falta de água e o poder público subsidiar (arcar com os custos) 

para população em situação de extrema pobreza) aparecem em 1ª, 2ª e 3ª posição nos 

dois grupos. 

No Esgotamento Sanitário, houve divergência nas prioridades, sendo que o grupo 1 

considera como urgente a ação E1 (Implantar rede coletora de esgotos do tipo separador 

na sede municipal), enquanto o grupo 2 considerou a ação E6 (Elaborar Projeto e 

Implantar sistema de esgotamento sanitário para a sede de Caldeiras). 

Para a componente Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, a hierarquização apresentou 

similaridade, sendo as primeiras ações destacadas pelos grupos: D5 (Ampliar a 

pavimentação e o sistema de drenagem na sede de Caldeiras), D6 (Realizar manutenção 

constante das estradas de acesso às comunidades rurais, incluindo medidas para 

drenagem das águas de chuvas) e D8 (Garantir a atividade do órgão de Defesa Civil 

Municipal). 

Considerando o Manejo de Resíduos Sólidos, apenas a ação R3 (Implantar lixeiras em 

diversos pontos das áreas urbanas e povoados) apresentou grande relevância para os 

grupos.  

Para a Gestão do Saneamento, as ações G8 (Promover ações de educação ambiental de 

forma contínua) e G4 (Definir a instância de controle social (Conselho Municipal) dos 

serviços de saneamento) estão entre as três principais ações dos dois grupos. 

6.7 Descrição da Oficina do Setor de Mobilização Sede 

A Oficina de Planejamento Estratégico do processo de elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) do setor de mobilização Sede foi realizado no dia 25/03/22, às 8:30h, em 
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formato presencial no Teatro João Gomes, contou com 37 participantes das diversas 

localidades do distrito. A Figura 35 apresenta o registro da abertura do evento. 

Figura 35 – Abertura Oficina de Planejamento Estratégico do PMSB e do PMGIRS de Caetité/BA no 
setor de mobilização Sede 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

A seguir, um resumo das contribuições apresentadas pelos grupos de trabalho do Setor 

de Mobilização Sede. 

6.7.1 Grupo de Trabalho 1 – São Vicente, Ovídio Teixeira, Santa Luzia, Santo 

Antônio e Rancho Alegre 

A Figura 36 registra o momento da realização e apresentaçaõ do trabalho em grupo e a 

Figura 37 mostra o conteúdo elaborado pelo grupo. 
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Figura 36 – Grupo de Trabalho1 do Setor de Mobilização Sede  

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Figura 37 – Hierarquização elaborada pelo Grupo de Trabalho 1 do Setor de Mobilização Sede 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
 

A hierarquização por componentes apontou a seguinte ordem de prioridade: em 1º lugar, o 

abastecimento de água potável; em 2º, a drenagem urbana e manejo de águas pluviais; em 3º, a 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos; em 4º, o esgotamento sanitário; e em 5º, a Gestão. 
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O Quadro 55  contém a sistematização da hierarquização elaborada pelos grupos. 

6.7.2 Grupo de Trabalho 2 – Ovídio Teixeira, Observatório, Alto do Cristo, Santa 

Terezinha, Santa Rita, Pirajá (rural), Cootraf e Coomadac 

A Figura 38  registra o momento da realização e apresentação do trabalho em grupo e a 

Figura 39 mostra o conteúdo elaborado pelo grupo na integra. 

Figura 38 – Grupo de Trabalho 2 do Setor de Mobilização Sede reunido 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Figura 39 – Hierarquização elaborada pelo Grupo de Trabalho 2 do Setor de Mobilização Sede  

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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O grupo realizou a hierarquização por componente e, posteriormente, identificou os componentes 

com mais peso para a comunidade: em 1º lugar, o abastecimento de água potável; em 2º, o 

esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais; em 3º, a limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos; em 4º, a drenagem urbana; e em 5º, a Gestão. 

O Quadro 55 contém a sistematização da hierarquização elaborada pelos grupos. 

 

6.7.3 Grupo de Trabalho 3 – Bosque do Jacaraci, Alto Observatório, N.Sra. da Paz, 

Ovídio Teixeira, Prisco Viana.  

A Figura 40 registra o momento da realização e apresentação do trabalho em grupo e a 

Figura 41 mostra o conteúdo elaborado pelo grupo na integra. 

Figura 40 – Grupo de Trabalho 3 do Setor de Mobilização Sede reunido 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Figura 41 – Hierarquização elaborada pelo Grupo de Trabalho 3 do Setor de Mobilização Sede  

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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6.7.4 Resumo da Hierarquização 

O Quadro 55 contém a sistematização da hierarquização elaborada pelos grupos. 

Considerando a hierarquização entre as componentes os grupos 1 e 2 elencaram o 

Abastecimento de Água como prioridade, enquanto o grupo 3 considerou a Gestão do 

Saneamento. Os grupos 1 e 2 escolheram a componente Esgotamento Sanitário como 2ª 

posição na hierarquização e grupo 3 como 3ª posição.
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Quadro 55 - Hierarquização das ações do PMSB e do PMGIRS do Setor de Mobilização Sede 

Componente Ação 

Prioridade 

Grupo 1: São Vicente, 
Ovídio Texeira, povoado 

Santa Luzia, Santo Antônio 
e Rancho Alegre 

Grupo 2:  vídio Teixeira, 
Observatório, Alto do 

Cristo, Santa Terezinha, 
Santa Rita, Pirajá (rural), 

Cootraf e Coomadac 

Grupo 3: Bosque do 
Jacaraci, Alto do 

Observatório, N. S. da Paz, 
Ovídio Teixeira e Prisco 

Viana 
Por 

componente 
(1ª a 8ª) 

Entre 
Componentes 

(1 a 5) 

Por 
componente 

(1ª a 8ª) 

Entre 
Componentes 

(1 a 5 

Por 
componente 

(1ª a 8ª) 

Entre 
Componentes 

(1 a 5) 

Abastecimento 
de Água 

A1 

Fiscalizar e punir atividades ilegais 
(mineração, desmatamento) que 
comprometam as nascentes, rios e barragens, 
e recuperar a vegetação no entorno 
(reflorestamento) 

4 

1 

1 

1 

8 

2 

A2 

Melhorias e ampliação no sistema de 
abastecimento de água da Embasa da Sede 
Municipal, acompanhando o crescimento da 
população 

1 3 1 

A3 

Melhorias no sistema de abastecimento de 
água da Embasa na sede dos distritos e 
ampliação para atendimento de localidades 
mais próximas 

5 4 2 

A4 

Implantar melhorias no abastecimento de 
água na sede do distrito Caldeiras, como 
tratamento da água e instalação de 
hidrômetros  

6 5 6 

A5 

Melhorar sistemas simplificados de 
abastecimento de água na zona rural e 
implantar novos sistemas, em parceria com 
a Central das Águas 

2 6 4 
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A6 
Ampliar a perfuração de poços e cisternas 
de captação de água de chuva para 
atendimento de localidades dispersas  

8 2 3 

A7 

Estimular a implantação de reservatórios 
domiciliares (caixas d’água) a fim de 
reduzir transtornos em caso de falta de água e 
o poder público subsidiar (arcar com os 
custos) para população em situação de 
extrema pobreza 

7 8 7 

A8 
Garantir o monitoramento da qualidade da 
água em todo o município, inclusive das 
soluções alternativas da zona rural 

3 7 5 

Esgotamento 
Sanitário 

E1 
Implantar rede coletora de esgotos do tipo 
separador na sede municipal 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

E2 
Implantar Estação de tratamento de 
esgotos (ETE) para a sede municipal 

3 2 1 

E3 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de 
esgotamento sanitário para a sede de 
Pajeú do Vento 

7 6 6 

E4 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de 
esgotamento sanitário para a sede de 
Brejinho das Ametistas  

6 7 5 

E5 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de 
esgotamento sanitário para a sede de 
Maniaçu 

5 8 4 

E6 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de 
esgotamento sanitário para a sede de 
Caldeiras 

8 5 7 

E7 
Implantar soluções coletivas ou individuais 
de esgotamento sanitário na zona rural  

4 4 8 

E8 
Implantar banheiros com solução adequada 
para os esgotos nos domicílios que não 
possuem 

1 1 3 
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Drenagem e 
Manejo de 

Águas Pluviais 

D1 
Ampliar e executar melhorias no sistema de 
drenagem da sede municipal 

1 

4 

4 

5 

2 

4 

D2 
Ampliar a pavimentação e o sistema de 
drenagem na sede de Pajeú do Vento 

5 6 7 

D3 
Ampliar a pavimentação e o sistema de 
drenagem na sede de Brejinho das 
Ametistas 

4 7 5 

D4 
Ampliar a pavimentação e o sistema de 
drenagem na sede de Maniaçu 

3 8 8 

D5 
Ampliar a pavimentação e o sistema de 
drenagem na sede de Caldeiras 

6 5 6 

D6 

Realizar manutenção constante das 
estradas de acesso às comunidades rurais, 
incluindo medidas para drenagem das águas 
de chuvas 

2 1 1 

D7 
Manter atualizado o cadastro das áreas de 
riscos, realizar intervenções necessárias e 
relocação de famílias caso seja necessário 

7 3 4 

D8 
Garantir a atividade do órgão de Defesa Civil 
Municipal 

8 2 3 

Limpeza 
Urbana e 

Manejo de 
Resíduos 
Sólidos 

R1 

Ampliar o serviço de coleta de resíduos 
sólidos, principalmente na área rural, 
incluindo a instalação de contêineres para a 
coleta indireta  

5 

3 

4 

4 

4 

5 
R2 

Ampliar os serviços de limpeza urbana 
(exemplos: varrição, poda, capina, remoção de 
terra)  

3 5 8 

R3 
Implantar lixeiras em diversos pontos das 
áreas urbanas e povoados  

7 6 5 

R4 

Ampliar a coleta seletiva de resíduos secos 
na zona urbana e implantar na zona rural 
(coleta, transporte e instalação de pontos de 
entrega) 

1 7 2 
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R5 

Ampliar a coleta seletiva dos resíduos 
orgânicos na zona urbana para 
compostagem e incentivar as práticas de 
compostagem doméstica 

6 8 7 

R6 
Fortalecer a Cooperativa de Coleta Seletiva 
dos Catadores de Caetité - Coopercicli para 
expansão da sua área de atuação  

2 3 6 

R7 

Executar projeto para a recuperação das 
áreas degradadas pelo lançamento 
inadequado de resíduos (como vazadouros 
a céu aberto, conhecidos como lixões) 

4 2 3 

R8 

Implantar aterro sanitário para disposição 
dos rejeitos e dos resíduos da construção, em 
conjunto com municípios vizinhos a fim de 
ratear os custos  

8 1 1 

Gestão dos 
serviços de 

saneamento 
básico 

G1 
Instituir a Diretoria de Saneamento, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Limpeza Pública 

1 

5 

1 

3 

1 

1 

G2 
Instituir órgão responsável pela regulação e 
fiscalização da prestação dos serviços de 
saneamento 

2 3 3 

G3 
Instituir lei para a aplicação de taxas e 
tarifas da prestação dos serviços de Manejo 
de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana  

8 8 8 

G4 
Definir a instância de controle social 
(Conselho Municipal) dos serviços de 
saneamento 

6 2 4 

G5 
Implantar e manter atualizado o Sistema de 
Informação em Saneamento Básico 

3 5 6 

G6 
Realizar conferências de Saneamento para 
apresentar os resultados da implementação 
das ações do PMSB e do PMGIRS 

5 4 2 
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

G7 
Instituir canal de reclamações e sugestões 
para os serviços de saneamento básico 
(ouvidoria municipal) 

7 7 5 

G8 
Expandir as ações de educação ambiental 
(escolas, grupos sociais como igrejas, 
associações) voltadas ao saneamento  

4 6 7 
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No Abastecimento de Água, a ação A2 (Melhorias e ampliação no sistema de abastecimento de 

água da Embasa da Sede Municipal, acompanhando o crescimento da população) aparece como 

prioridade nos grupos 1 e 3, enquanto o grupo 2 considera prioridade a ação A1 (Fiscalizar e punir 

atividades ilegais que comprometam as nascentes, rios e barragens, e recuperar a vegetação no 

entorno). 

Para o Esgotamento Sanitário, as ações E1 (Implantar rede coletora de esgotos do tipo separador 

na sede municipal), E2 (Implantar Estação de tratamento de esgotos (ETE) para a sede municipal) 

e E8 (Implantar banheiros com solução adequada para os esgotos nos domicílios que não 

possuem) estão dentre as três principais ações dos grupos, variando a posição entre eles. 

Para a componente Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, dois grupos apontaram como 

prioridade a ação D6 (Realizar manutenção constante das estradas de acesso às comunidades 

rurais, incluindo medidas para drenagem das águas de chuvas) apresentou grande relevância 

ocupando 1ª ou 2ª posição. 

Considerando o Manejo de Resíduos Sólidos, tem-se a ação R8 (Implantar aterro sanitário para 

disposição dos rejeitos e dos resíduos da construção, em conjunto com municípios vizinhos a fim 

de ratear os custos) ocupando a 1ª posição nos grupos 2 e 3, porém ocupando a última prioridade 

no grupo 1. 

Para a Gestão do Saneamento, observa-se divergência entre as prioridades, as ações G1 (Instituir 

Diretoria de Saneamento Básico) e G2 (Instituir órgão responsável pela regulação e fiscalização 

da prestação dos serviços de saneamento) apresentaram grande relevância para os grupos. 

6.8 Resumo dos resultados 

Buscando obter uma hierarquização geral das ações propostas das ações propostas, foi 

realizada a soma das pontuações de todos os grupos dos eventos realizados. Com isso, 

quanto menor a pontuação obtida para a ação, maior a visibilidade junto à população. 

O Quadro 56 apresenta as ações na ordem de prioridade. Pode-se observar que as ações 

que tiveram maior visibilidade da população do município, foram: manutenção das 

estradas de acesso às comunidades rurais; ações de educação ambiental; implantação de 

banheiros; ampliação da perfuração de poços e cisternas de captação de água de chuva 

para atendimento de localidades dispersas; implantação de lixeiras em diversos pontos 

das áreas urbanas e povoados; instituição da Diretoria de Saneamento; implantação da 

rede coletora de esgotos e ETE para a sede municipal, ampliação do sistema de drenagem 
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na sede, e a fiscalização de atividades que comprometam a qualidade dos mananciais e 

recuperação da vegetação no entorno dos mesmos. 

Dentre as ações com maior pontuação, ou seja, menor prioridade durante os eventos: a 

instituição de taxas e tarifas para os serviços de drenagem e manejo de resíduos sólidos, 

bem como ações relacionadas às melhorias dos serviços de drenagem, esgotamento e 

abastecimento de água no distrito de Caldeiras. Essa análise não indica que os serviços 

são satisfatórios no distrito, mas que possui menor visibilidade junto à população como 

um todo que participou do evento. 

Quadro 56 – Hierarquização geral das ações 
Ação Pontuação 

D6 
Realizar manutenção constante das estradas de acesso às comunidades rurais, 
incluindo medidas para drenagem das águas de chuvas 

18 

G8 
Expandir as ações de educação ambiental (escolas, grupos sociais como igrejas, 
associações) voltadas ao saneamento  

28 

E8 
Implantar banheiros com solução adequada para os esgotos nos domicílios que não 
possuem 

31 

A6 
Ampliar a perfuração de poços e cisternas de captação de água de chuva para 
atendimento de localidades dispersas  

36 

R3 Implantar lixeiras em diversos pontos das áreas urbanas e povoados  36 

G1 
Instituir a Diretoria de Saneamento, no âmbito da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Limpeza Pública 

36 

E1 Implantar rede coletora de esgotos do tipo separador na sede municipal 37 
E2 Implantar Estação de tratamento de esgotos (ETE) para a sede municipal 38 
D1 Ampliar e executar melhorias no sistema de drenagem da sede municipal 38 

A1 
Fiscalizar e punir atividades ilegais (mineração, desmatamento) que 
comprometam as nascentes, rios e barragens, e recuperar a vegetação no entorno 
(reflorestamento) 

41 

E7 
Implantar soluções coletivas ou individuais de esgotamento sanitário na zona 
rural  

41 

R4 
Ampliar a coleta seletiva de resíduos secos na zona urbana e implantar na zona 
rural (coleta, transporte e instalação de pontos de entrega) 

41 

G2 
Instituir órgão responsável pela regulação e fiscalização da prestação dos serviços 
de saneamento 

41 

G4 
Definir a instância de controle social (Conselho Municipal) dos serviços de 
saneamento 

42 

A7 
Estimular a implantação de reservatórios domiciliares (caixas d’água) a fim de 
reduzir transtornos em caso de falta de água e o poder público subsidiar (arcar com 
os custos) para população em situação de extrema pobreza 

45 

R6 
Fortalecer a Cooperativa de Coleta Seletiva dos Catadores de Caetité - 
Coopercicli para expansão da sua área de atuação  

45 

A5 
Melhorar sistemas simplificados de abastecimento de água na zona rural e 
implantar novos sistemas, em parceria com a Central das Águas 

46 

R8 
Implantar aterro sanitário para disposição dos rejeitos e dos resíduos da 
construção, em conjunto com municípios vizinhos a fim de ratear os custos  

47 

D7 
Manter atualizado o cadastro das áreas de riscos, realizar intervenções necessárias 
e relocação de famílias caso seja necessário 

48 

D8 Garantir a atividade do órgão de Defesa Civil Municipal 48 
G5 Implantar e manter atualizado o Sistema de Informação em Saneamento Básico 50 
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Ação Pontuação 

A2 
Melhorias e ampliação no sistema de abastecimento de água da Embasa da Sede 
Municipal, acompanhando o crescimento da população 

51 

A3 
Melhorias no sistema de abastecimento de água da Embasa na sede dos distritos 
e ampliação para atendimento de localidades mais próximas 

52 

A8 
Garantir o monitoramento da qualidade da água em todo o município, inclusive das 
soluções alternativas da zona rural 

53 

R1 
Ampliar o serviço de coleta de resíduos sólidos, principalmente na área rural, 
incluindo a instalação de contêineres para a coleta indireta  

53 

R7 
Executar projeto para a recuperação das áreas degradadas pelo lançamento 
inadequado de resíduos (como vazadouros a céu aberto, conhecidos como lixões) 

54 

G7 
Instituir canal de reclamações e sugestões para os serviços de saneamento básico 
(ouvidoria municipal) 

55 

E5 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário para a sede de 
Maniaçu 

58 

E3 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário para a sede de 
Pajeú do Vento 

59 

D4 Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de Maniaçu 59 

D3 
Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de Brejinho das 
Ametistas 

60 

R2 
Ampliar os serviços de limpeza urbana (exemplos: varrição, poda, capina, remoção 
de terra)  

60 

R5 
Ampliar a coleta seletiva dos resíduos orgânicos na zona urbana para 
compostagem e incentivar as práticas de compostagem doméstica 

60 

D2 Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de Pajeú do Vento 61 

G6 
Realizar conferências de Saneamento para apresentar os resultados da 
implementação das ações do PMSB e do PMGIRS 

61 

E4 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário para a sede de 
Brejinho das Ametistas  

62 

D5 Ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem na sede de Caldeiras 64 

E6 
Elaborar Projeto e Implantar sistema de esgotamento sanitário para a sede de 
Caldeiras 

70 

A4 
Implantar melhorias no abastecimento de água na sede do distrito Caldeiras, 
como tratamento da água e instalação de hidrômetros  

72 

G3 
Instituir lei para a aplicação de taxas e tarifas da prestação dos serviços de Manejo 
de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana  

83 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.  
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7 INSTITUIÇÕES ATUANTES NO AMBITO DO SANEAMENTO BÁSICO 

No Brasil, as ações em saneamento básico, meio ambiente e saúde pública, de natureza 

estrutural e estruturante, são realizadas por diversas instituições, tanto públicas quanto 

privadas, e com atuação nacional, estadual ou municipal. 

Como o escopo de elaboração do Plano de Execução prevê a definição de entes 

responsáveis pelas ações propostas, este item visa apresentar ao gestor as possíveis 

instituições, a partir do conhecimento da abrangência e natureza das ações por elas 

desenvolvidas. 

7.1 Instituições Federais 

A seguir, são apresentadas as principais instituições no âmbito federal, que realizam ações 

nas áreas de saneamento básico e meio ambiente, por meio de programas temáticos do 

governo federal ou outros programas independentes. 

7.1.1 Ministério do Desenvolvimento Regional 

O Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) foi criado por meio do Decreto nº 

10.290 de 24 de março de 2020, com a função de unificar as funções desenvolvidas pelos 

extintos Ministérios das Cidades (Mcid) e da Integração Nacional (MI), com adaptações 

para otimizar a administração de programas, recursos e financiamentos. As principais 

áreas de atuação são o Desenvolvimento Regional e Urbano, a Habitação, a Mobilidade os 

Serviços Urbanos e a Proteção e Defesa Civil (BRASIL, 2021). 

O MDR conta com os seguintes órgãos específicos: a Secretaria Nacional de Proteção e 

Defesa Civil; a Secretaria Nacional de Segurança Hídrica; a Secretaria Nacional de 

Habitação; a Secretaria Nacional de Saneamento; e Secretaria Nacional de Mobilidade e 

Desenvolvimento Regional e Urbano. 

No âmbito do MDR, compete à Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) atuar na 

formulação e coordenação das políticas urbanas que tem por finalidade à ampliação do 

acesso aos serviços de saneamento no país e a criação de condições para a melhoria da 

qualidade da prestação desses serviços (BRASIL, 2021). 
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A universalização do abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, gestão de 

resíduos sólidos urbanos, além do manejo de águas pluviais urbanas, com o adequado 

gerenciamento e execução dos processos envolvidos para se oferecer um saneamento 

básico de qualidade para a população, se configura como objetivo institucional da SNS, de 

maneira que se promova um considerável progresso no menor espaço de tempo possível. 

O cumprimento desse objetivo se alicerça em dois eixos estratégicos de atuação: um 

voltado ao planejamento, formulação e implementação da política setorial, respeitando o 

pacto federativo; outro relacionado à identificação de novas fontes de financiamento que 

assegurem a contínua elevação dos investimentos no setor (BRASIL, 2021). 

No âmbito federal, as competências quanto ao repasse de recursos para iniciativas de 

saneamento são repartidas de acordo com o tamanho da população do município em 

questão. No que se refere aos municípios com população de até 50 mil habitantes, a SNS 

atua por meio de financiamento com recursos onerosos apenas nos componentes do 

saneamento básico de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sendo o 

atendimento com recursos não onerosos, por meio do Orçamento Geral da União (OGU), 

desempenhado pelo Ministério da Saúde através da Fundação Nacional de Saúde 

(Funasa). Já ao que diz respeito ao atendimento de municípios com população superior a 

50 mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de 

Desenvolvimento ou participantes de Consórcios Públicos afins, a SNS detém a 

incumbência de realizá-lo (BRASIL, 2032). 

No Plano Plurianual (2020-2023), denominado Planejar, Priorizar, Alcançar, o programa 

2222 - Saneamento Básico tem como objetivo Ampliar o Acesso da População a Serviços 

Adequados de Saneamento Básico. O programa possui forte relação com a ODS 11 – 

Cidades e comunidades sustentáveis e ODS 6 – Água potável e saneamento. 

Outro programa com atuação do MDR é o Programa Água Para Todos, que fora 

coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional. Este programa é destinado a 

promover a universalização do acesso à água em territórios rurais, tanto para consumo 

humano quanto para a produção agrícola e alimentar, com prioridade de atendimento às 

famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza, mediante a implantação 

de sistemas coletivos de abastecimento de água, barreiros e cisternas de produção 

(BRASIL, 2022). 
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7.1.2 Ministério do Meio Ambiente 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA), no âmbito do saneamento, possui como uma de 

suas atividades estratégicas a Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana, cujo 

objetivo é o de melhorar indicadores de boa qualidade ambiental nas cidades.  A Agenda 

Nacional, que tem seu foco na população das grandes metrópoles, está orientada para 

políticas públicas urgentes, mais efetivas e eficientes (BRASIL, 2021). 

A Agenda Nacional possui seis linhas de ação que foram estabelecidas como metas iniciais: 

Lixo no Mar, Resíduos Sólidos, Áreas Verdes Urbanas, Qualidade do Ar, Saneamento e 

Qualidade das Águas, e Áreas Contaminadas. Porém, apenas as duas primeiras foram 

lançadas pelo MMA até o primeiro semestre de 2019. As demais ainda não possuem 

nenhuma linha de ação.  

Ao tratar sobre saneamento, a linha de ação “Lixo no Mar” busca um enfrentamento da 

quantidade de resíduos que chegam ao mar (cerca de 80% gerado no continente), fato 

que, segundo o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, exige tanto mudanças de 

hábitos, como a identificação e responsabilização pela correta gestão de resíduos sólidos 

nos Municípios (BRASIL, 2019). 

A linha ação “Resíduos Sólidos”, por sua vez, vem adotando o chamado Programa Nacional 

Lixão Zero cujo objetivo é o de subsidiar os estados e municípios na gestão dos resíduos 

sólidos urbanos, com foco na disposição final ambientalmente adequada (BRASIL, 2019). 

O programa supracitado conta com um plano de ação dividido em 7 objetivos para 

iniciarem os trabalhos até 2021. Além disso, o MMA atua na integração das ações dos 

governos estaduais e municipais, apoiando: estudos de regionalização e de Planos 

Estaduais de Gestão Resíduos Sólidos (PERS); o fortalecimento e implementação de 

Consórcios Públicos; a elaboração de Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PGIRS). 

7.1.3 Articulação do Semiárido Brasileiro 

A Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) é uma rede que defende, propaga e põe em 

prática, inclusive através de políticas públicas, o projeto político da convivência com o 

Semiárido. É uma rede porque é formada por mais de três mil organizações da sociedade 
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civil de distintas naturezas – sindicatos rurais, associações de agricultores e agricultoras, 

cooperativas, ONG, Oscip, etc. (ASA, 2021). 

A ASA começou a defender a proposta de convivência com o Semiárido pela defesa do 

direito à água. Alimento necessário à vida e insumo para a produção de outros alimentos, 

a água tornou-se um elemento aglutinador de forças para essa rede que se formava no 

Semiárido. Assim, a ASA desenvolveu o Programa de Formação e Mobilização Social para 

a Convivência com o Semiárido, que hoje abriga todas as ações executadas pela rede como 

os programas Um Milhão de Cisternas (P1MC), Uma Terra e Duas Águas (P1+2), Cisternas 

nas Escolas e Sementes do Semiárido (ASA, 2021). 

7.1.4 Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 

A Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – Assemae é uma 

organização não governamental sem fins lucrativos, criada em 1984. A Entidade busca o 

fortalecimento e o desenvolvimento da capacidade administrativa, técnica e financeira 

dos serviços municipais de saneamento responsáveis pelos sistemas de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e drenagem urbana (ASSEMAE, 

2021). 

A Associação possui reconhecimento e credibilidade nacional e internacional, reunindo 

quase dois mil associados no Brasil. Em defesa da universalidade do saneamento básico e 

melhoria da gestão pública, a Assemae se faz presente nas diversas esferas do Governo 

Federal, participando do Conselho das Cidades, Conselho Nacional de Saúde, Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos, conselhos estaduais de saneamento e comitês de bacias 

hidrográficas, entre outros (ASSEMAE, 2021). 

Ao longo de sua história, a Associação discutiu propostas municipalistas históricas, como 

a destinação de maior parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o 

saneamento, as campanhas sanitárias contra a dengue e cólera, a luta pela manutenção 

do Ministério da Ação Social, e ainda as inúmeras mobilizações pela criação de legislação 

específica para o setor, a exemplo da Lei do Saneamento (11.445/2007), Lei dos Resíduos 

Sólidos (12.305/2010), Lei dos Consórcios Públicos (11.107/2005) e Lei dos Recursos 

Hídricos (9.433/1997) (ASSEMAE, 2021). 
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7.1.5 Ministério da Saúde 

O Ministério da Saúde é o órgão do Poder Executivo Federal responsável pela organização 

e elaboração de planos e políticas voltados para promoção, à prevenção e a assistência à 

saúde dos brasileiros (BRASIL, 2021).  

A função do Ministério é dispor de condições para a proteção e recuperação da saúde da 

população, reduzindo as enfermidades, controlando doenças parasitárias e endêmicas e 

melhorando a vigilância em saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e 

para o exercício da cidadania (BRASIL, 2021).  

O saneamento básico de qualidade impacta diretamente no controle de doenças, 

reduzindo a mortalidade do País. Portanto, o Ministério da Saúde criou o órgão da 

FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, o qual detém a mais antiga e contínua experiência 

em ações de saneamento no País, atuando a partir de critérios epidemiológicos, 

socioeconômicos e ambientais, voltados para a promoção e proteção da saúde. (BRASIL, 

2032). 

7.1.5.1 Fundação Nacional da Saúde  

A Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) é uma fundação pública federal vinculada ao 

Ministério da Saúde. A FUNASA resultou de várias fusões de órgãos que atuavam da área 

da saúde, entre os quais a Fundação Serviços de Saúde Pública (Fsesp) e a 

Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam). A criação da Funasa foi 

através do Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991, autorizado pelo Art. 14, da Lei nº 8.029, 

de 12 de abril de 1990 (FUNASA, 2021).  

No âmbito do saneamento, a FUNASA é a instituição do governo federal responsável por 

promover o fomento às soluções para essa área, de modo a prevenir e controlar doenças, 

bem como formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde relacionadas 

com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental 

(FUNASA, 2021).  

Por meio do Departamento de Engenharia de Saúde Pública (Densp), a FUNASA busca a 

redução de riscos à saúde, financiando a universalização dos sistemas de abastecimento 

de água potável, esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos. Ainda por intermédio 
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do Densp, a FUNASA está inserida no Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), do 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), assumindo a responsabilidade de 

elaborar e implementar o Programa Nacional de Saneamento Rural (FUNASA, 2019).  

As ações de saneamento na saúde, realizadas pela FUNASA, produzem alguns efeitos, a 

saber: 

• Água de boa qualidade para o consumo humano e seu fornecimento contínuo 

assegurando a redução e controle de algumas enfermidades: diarreia, dengue 

leptospirose, dentre outras; 

• Coleta regular, acondicionamento e destinação final adequada dos resíduos 

sólidos diminuindo a incidência de: febre amarela, toxoplasmose, 

leishmaniose, dentro outros; 

• Esgotamento sanitário adequado contribuindo para eliminação de vetores da: 

malária, verminoses, esquistossomose, teníase etc.; 

• Melhorias sanitárias domiciliares promovendo a redução de: doença de 

Chagas, diarreias, escabioses, conjuntivites, dentre outras enfermidades. 

7.1.6 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) 

foi instituída pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, tendo como objetivo promover o 

desenvolvimento da região utilizando os recursos hídricos com ênfase na irrigação 

(CODEVASF, 2021).  

A CODEVASF foi designada, pelo Decreto nº 8.207, de 13 de março de 2014, como a 

Operadora Federal do Projeto Integração do São Francisco com as Bacias Hidrográficas 

do Nordeste Setentrional (PISF) ampliando suas atribuições sobre a Região de Integração 

que receberão impacto das ações desenvolvidas pela Companhia (CODEVASF, 2021).  

A partir da instituição da Lei nº 14.053/2020, a CODEVASF passou a atuar em todo o 

Nordeste brasileiro, com a inclusão das bacias dos rios Jequitinhonha, Mucuri e Pardo e 

demais bacias hidrográficas e litorâneas dos Estados da Bahia, do Ceará, de Goiás, de 

Pernambuco e do Piauí, além de todas as bacias da Paraíba e do Rio Grande do Norte 

(CODEVASF, 2021). 
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De maneira geral, a atuação da CODEVASF acontece por meio de ações que contribuem 

para o desenvolvimento da agricultura irrigada, revitalização das bacias hidrográficas, 

dentre outas. No âmbito do saneamento básico, tais atuações concentram-se nos 

componentes esgotamento sanitário e abastecimento de água, por meio das linhas de 

negócio da companhia intituladas como “Revitalização de Bacias Hidrográficas” e “Oferta 

de Água”, respectivamente (CODEVASF, 2022). 

7.2 Instituições Estaduais 

A seguir, são apresentadas as principais instituições no âmbito do estado da Bahia, que 

realizam ações nas áreas de saneamento básico, meio ambiente e de saúde pública, por 

meio de atividades específicas da instituição, ou de programas estaduais, ou como 

executores de programas do governo federal, temáticos ou independentes. 

7.2.1 Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento 

A Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), criada pela Lei nº 13.204, de 

11 de dezembro de 2014, tem por finalidade fomentar, acompanhar e executar estudos e 

projetos de infraestrutura hídrica, bem como formular e executar a Política Estadual de 

Saneamento Básico. 

Estão vinculadas a esta secretaria, a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado 

da Bahia (AGERSA), a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia 

(CERB) e a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (EMBASA) (SIHS, 2021). 

7.2.1.1 Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia 

A Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (AGERSA), foi criada pela 

Lei 12.602 de 29 de novembro de 2012 e é vinculada à Secretaria de Infraestrutura 

Hídrica e Saneamento (SIHS) (AGERSA, 2022). 

A AGERSA, tem a competência de exercer as atividades de regulação e fiscalização dos 

serviços públicos de saneamento básico, mediante delegação enquanto não houver ente 

regulador criado pelo Município, ou agrupamento dos Municípios, por meio de 

cooperação ou coordenação federativa (AGERSA, 2022). 
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7.2.1.2 Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia 

A atual Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), vinculada à 

Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), foi criada pela Lei nº 2.929, de 

11 de maio de 1971, como Companhia de Engenharia Rural da Bahia, e recebeu a nova 

denominação em 11 de dezembro de 2014, pela Lei nº 13.204, após outras alterações 

(CERB, 2022). 

A CERB, com abrangência de atuação na área rural do estado da Bahia, é responsável pela 

coordenação do Comitê Gestor do Programa Estadual Água para Todos; elaboração de 

projetos de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e Sistemas de Esgotamento 

Sanitário (SES); locação, perfuração e recuperação de poços tubulares; Implantação de 

Sistemas de Abastecimento de Água (convencionais e simplificados); projeto, construção 

e operação de barragens; implantação de sistemas para dessedentação animal; 

implantação de sistemas de esgotamento sanitário e módulos sanitários domiciliares 

(MSD); aplicação de tecnologias alternativas (cata-ventos, bombas manuais, painéis 

fotovoltaicos, chafariz eletrônico, dessalinizadores); instalação e recuperação de 

dessalinizadores com chafariz eletrônico; estudos, projetos e intervenções de 

recuperação, conservação e preservação do meio ambiente (CERB, 2022). 

7.2.1.3 Empresa Baiana de Águas e Saneamento 

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA), ligada à Secretaria de 

Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), foi criada em 11 de maio de 1971 pela Lei 

Estadual 2.929 (EMBASA, 2022). 

Atualmente a EMBASA presta serviço em 368 municípios da Bahia, por meio de treze 

unidades regionais (Urs), no interior, e seis Urs, na região metropolitana de Salvador e de 

seus respectivos Escritórios Locais (Els) (EMBASA, 2019). A EMBASA atua na 

implantação, operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, apoio técnico às Administrações Municipais sob concessão e 

adequação de padrão tecnológico para área rural. 
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7.2.2 Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) foi criada pela Lei nº 8.538, de 20 de 

dezembro de 2002, e tem por finalidade formular e executar a política estadual de 

desenvolvimento urbano, de habitação, de saneamento básico e de assistência técnica aos 

municípios, bem como planejar, coordenar, executar e controlar as atividades de 

edificações públicas, visando a sustentabilidade das cidades e a melhoria da qualidade de 

vida de seus habitantes (SEDUR, 2022). 

Dentre as áreas de atuação da SEDUR relacionadas ao saneamento, estão: 

• Políticas estaduais de desenvolvimento urbano, de planejamento e gestão territorial, 

de habitação de interesse social, de resíduos sólidos e o manejo das águas pluviais 

urbanas; 

• Acompanhamento de planos, programas e projetos na sua área de competência; 

• Diretrizes e normas sobre desenvolvimento urbano, de planejamento e gestão 

territorial, manejo de resíduos sólidos e das águas pluviais urbanas; 

• Articulação com órgãos e entidades da administração pública, setor privado e 

sociedade civil organizada, visando racionalizar e potencializar ações relacionadas ao 

desenvolvimento urbano, planejamento e gestão territorial, manejo de resíduos 

sólidos e das águas pluviais urbanas. 

• Apoio aos Municípios no fortalecimento da gestão urbana e na garantia do controle 

social. 

7.2.3 Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia 

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) é uma empresa 

pública, criada pela Lei Delegada nº 08, de 09 de julho de 1974, modificada pela Lei nº 

7.435, de 30 de dezembro de 1998 e reorganizada pela Lei nº 11.361, de 20 de janeiro de 

2009 e pela Lei nº 12.820, de 17 de junho de 2013 (CONDER, 2021). 

A missão da Conder é promover a melhoria da qualidade de vida da população, por meio 

da execução de obras de mobilidade, habitação, equipamentos e requalificação 

urbanística e destinação de resíduos sólidos, com responsabilidade socioambiental 

(CONDER, 2019). 
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No âmbito do saneamento, a Conder atua na requalificação dos sistemas de resíduos 

sólidos, incluindo a erradicação de lixões, a elaboração de Planos de Gestão Integrada 

(PGIRS), de projetos e obras para destinação final ambientalmente adequada de resíduos; 

apoio à formação de cooperativas de catadores fomentando a coleta seletiva, a 

organização e inclusão sócio produtiva dos catadores de materiais recicláveis e 

reutilizáveis; e centro de estudos e referência em resíduos sólidos com o levantamento, 

sistematização e disponibilização de informações para subsidiar decisões dos gestores e 

incentivar a redução do volume de resíduos encaminhados aos aterros e a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.  

7.2.4 Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional 

A Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento Rural (SDR), é responsável pela execução do programa federal Água 

para Todos no estado da Bahia (intitulado pela CAR “Programa Mais Água para Todos II”), 

através de uma parceria do governo estadual com o Ministério do Desenvolvimento 

Regional e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(Codevasf), além da participação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Funcep) 

(CAR, 2022). 

Outra atuação da CAR se dá por meio do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável 

do Estado da Bahia - Bahia Produtiva, em que serão financiados subprojetos de inclusão 

socioprodutiva e de abastecimento de água e saneamento domiciliar, de interesse e 

necessidades das comunidades de baixa renda da Bahia. Dentre os objetivos do projeto 

que mais possuem correlação com o saneamento, tem - se: melhoria ao acesso ao serviço 

de abastecimento de água e saneamento de domicílios. (CAR, 2019). Nos componentes de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, foram beneficiadas 17,2 mil pessoas 

pelo programa Bahia Produtiva (CAR, 2022) 

Para alcançar os objetivos, o Bahia Produtiva está estruturado em três componentes: 

Inclusão Produtiva, que financiará investimentos em atividades vinculadas às cadeias 

produtivas definidas como estratégicas (Mandiocultura, Caprinocultura, Apicultura, 

Aquicultura e Pesca, Fruticultura, Bovinocultura de Leite, Resíduos Sólidos e 

Oleaginosas); o componente de Água e Saneamento Domiciliar, com investimentos 
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voltados, prioritariamente, para a melhoria das condições de saneamento e de gestão e 

uso dos recursos hídricos; o componente Desenvolvimento Institucional, Apoio Técnico e 

Gestão do Projeto, que disponibilizar recursos necessários à Gestão e Execução do Projeto 

desenvolvido por suas equipes da Unidade Técnica e dos Escritórios Territoriais 

componente no assessoramento e elaboração de estudos e diagnósticos, comunicação, 

capacitação (SDR, 2018). 

7.2.5 Secretaria Estadual do Meio Ambiente 

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) foi criada pela Lei n° 8.538, de 20 de 

dezembro de 2002, com a finalidade de assegurar a promoção do desenvolvimento 

sustentável do Estado da Bahia, formulando e implementando as políticas públicas 

voltadas para harmonizar a preservação, conservação e uso sustentável do meio 

ambiente, com respeito à diversidade étnico-racial-cultural e à justiça socioambiental no 

Estado da Bahia (SEMA, 2021). 

Dentre as ações desenvolvidas pela SEMA, destaca- se o Programa Água Doce (PAD), que 

é uma ação do Governo Federal atuando em parceria com instituições federais, estaduais 

e municipais, abrangendo onze estados da federação. Na Bahia, o núcleo estadual possui 

representação na Sema e em outras instituições, a saber: Secretaria de Infraestrutura 

Hídrica e Saneamento (Sihs), Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Instituto do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), dentre outros (SEMA, 2021). 

No âmbito da educação ambiental, são realizadas diversas ações que podem ser 

implantadas no município, dentre elas: 

• Desenvolvimento de Programas de Educação Ambiental: elaboração de 

programas, projetos e ações relacionados direta ou indiretamente a Educação 

Ambiental nas Unidades de Conservação, nos Comitês de Bacias Hidrográficas e 

nos Municípios; 

• Apoio e Cogestão das Salas Verdes: consiste no incentivo à implantação de espaços 

socioambientais para atuarem como potenciais centros de informação e formação 

ambiental através da distribuição de materiais didáticos (vídeos, livros, cartilhas, 

mapas, entre outros) para instrumentalizar a população em geral, além de apoiar 

os educadores ambientais em suas atividades; 

http://www.meioambiente.ba.gov.br/pdf/lein8535.pdf
http://www.meioambiente.ba.gov.br/conteudo.aspx?s=DPEA&p=EDU_AMBI
http://www.meioambiente.ba.gov.br/conteudo.aspx?s=ACGSV&p=EDU_AMBI
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• Formação de Educadores Ambientais: visa instrumentalizar os trabalhos dos 

Gestores de Unidades de Conservação, Membros de Comitês de Bacia, Gestores 

Municipais, Agricultores Familiares, Povos e Comunidades Tradicionais, 

Lideranças de Movimentos Sociais, técnicos que acompanham o Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC), técnicos da Regulação, membros da Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental (Ciea), Educadores Populares e 

Brigadistas. Já realizou a qualificação de 160 técnicos da área social em Educação 

Ambiental, da Sedur, Embasa e Conder, que atuam na fiscalização de projetos 

sociais do PAC Saneamento em 102 municípios do Estado; 

• Educação Ambiental no Programa Água para Todos: Desenvolver ações de 

educação ambiental junto aos Comitês de Bacias e às comunidades contempladas 

pelo Programa. 

7.2.6 Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) foi criado através da Lei nº 

12.212, de 4 de maio de 2011, com a finalidade executar as ações e programas 

relacionados à Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade, a 

Política Estadual de Recursos Hídricos e a Política Estadual sobre Mudança do Clima 

(INEMA, 2022). 

Dentre as atividades realizadas pelo Inema, de interesse para as ações propostas no PMSB, 

destacam-se: 

✓ Programa de Restauração e Conservação de Matas Ciliares e Nascentes (Permac), 

que objetiva promover a conservação dos mananciais hídricos do Estado da Bahia, 

estimulando a restauração e conservação das Áreas de Preservação Permanente 

(APPs), principalmente as matas ciliares e nascentes, de forma a garantir água, em 

qualidade e quantidade, a médio e longo prazos, à população baiana. 

✓ Programa Monitora: criado para monitorar a qualidade das águas dos 100 maiores 

rios do Estado nas 26 Regiões de Planejamento e Gestão das Águas da Bahia, 

assegurando de forma sustentável a necessária disponibilidade de água, em 

padrões de qualidade adequados aos respectivos usos da população baiana. 

http://www.meioambiente.ba.gov.br/conteudo.aspx?s=FOREA&p=EDU_AMBI
http://www.meioambiente.ba.gov.br/conteudo.aspx?s=EAPAT&p=EDU_AMBI
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7.2.7 Diretoria de Vigilância em Saúde Ambiental 

A Diretoria de Vigilância em Saúde Ambiental (Divisa), vinculada à Superintendência de 

Vigilância e Proteção da Saúde (Suvisa) da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 

(Sesab), foi estabelecida através do Decreto nº 7.546, de 24 de março de 1999, que trata 

do Regimento da Sesab (SESAB, 2021). 

A DIVISA atua na área de fatores de riscos não biológicos, buscando a prevenção e controle 

de doenças e agravos provenientes de contaminantes ambientais da água para consumo 

humano, ar, solo, de desastres naturais, de acidentes com produtos perigosos, de fatores 

químicos e físicos, áreas estas que foram designadas com as seguintes siglas, 

respectivamente: Vigiágua, Vigidesastres, Vigiar, Vigisolo e Vigipeq (SESAB, 2021). 

No âmbito do saneamento, o Vigiágua, de responsabilidade da Coordenação de Vigilância 

Ambiental em Saúde (Coviam) da Divisa, consiste no conjunto de ações adotadas 

continuamente pelas autoridades de saúde pública para garantir que a água consumida 

pela população, originadas de sistemas públicos e soluções alternativas de abastecimento, 

atenda ao padrão e às normas estabelecidas na Portaria de Potabilidade vigente. 

7.2.8 Superintendência de Proteção e Defesa Civil 

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) foi instituída pela Lei n°12.921 de 

22 de novembro de 2013, que altera a denominação, finalidade e estrutura organizacional 

da antiga Coordenação de Defesa Civil (Cordec) (SUDEC, 2021);  

A SUDEC tem finalidade de implementar o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, bem 

como coordenar, executar e supervisionar as atividades de prevenção, preparação, 

resposta e recuperação às situações de emergência ou de calamidade pública, no âmbito 

do Estado da Bahia. Ficam criadas, na estrutura organizacional da Sudec, 05 (cinco) 

Coordenações Regionais, tendo por finalidade coordenar as ações estaduais de defesa civil 

nas suas respectivas regiões (SUDEC, 2021). 

Competências: 

I – planejar, executar e supervisionar, diretamente ou em convênio, as medidas de 

natureza preventiva ou corretiva de Defesa Civil; 
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II – estabelecer normas para o atendimento às situações de emergência ou de 

calamidade pública; 

III – avaliar, para adoção das medidas pertinentes, a extensão dos danos ou prejuízos 

decorrentes de adversidades climáticas; 

IV – propor, através da SEDES, ao Governador do Estado, a decretação de estado de 

emergência ou de calamidade pública; 

V – implementar medidas resultantes de proposições e recomendações da Comissão 

Interinstitucional de Defesa Civil – CIDEC. 

7.2.9 Polícia Militar da Bahia 

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) é um órgão da Administração Direta do Estado, cuja 

destinação se encontra definida pela Constituição Federal/1988. À PMBA compete a 

execução do policiamento ostensivo fardado com o intuito de preservar a ordem pública 

(BAHIA, 2021). 

São diversas as formas de atuação da Polícia Militar, dentre as quais destaca-se o 

policiamento de trânsito – realizado em conjunto com a Poder Público Municipal 

Municipal da cidade respectiva -, bem como o combate a incêndios e salvamentos, que se 

dá através do Corpo de Bombeiros (BAHIA, 2021). 

7.2.10 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia 

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), órgão vinculado à Secretaria de 

Segurança Pública, tem por missão “preservar a vida, o meio ambiente e o patrimônio”, 

com o intuito de ser referência nacional na prestação de serviços de Bombeiro Militar e 

Defesa Civil até 2025 (BAHIA, 2021). 

7.2.11 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 

A Neoenergia Coelba é a terceira maior distribuidora de energia elétrica do país em 

número de clientes e sexta e distribuição de energia, com base em ranking da ANEEL. 

Sediada em Salvador, a Neoenergia Coelba foi constituída em 1959, como uma sociedade 
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de economia mista, controlada pelo Estado da Bahia. No ano de 1997, foi privatizada – 

sendo adquirida pelo consórcio liderado pelo Grupo Neoenergia. (COELBA, 2021). 

7.3 Instituições da Sociedade Civil Organizada na Bahia 

7.3.1 Central de Associações Comunitárias para Manutenção de Sistemas de 

Saneamento 

A Central de Associações Comunitárias para Manutenção Sistemas de Saneamento 

(CENTRAL), fundada em 28 de abril de 1995, é uma associação civil de direito privado, 

sem fins lucrativos, atuante na área do saneamento rural. A Central atua em parceria com 

municípios, FUNASA, Instituições de Ensino, Governo do Estado da Bahia, Banco Mundial 

e Fundação AVINA (CENTRAL, 2021). Existem três unidades da Central de Associações 

Comunitárias para Manutenção Sistemas de Saneamento, estando localizadas nos 

municípios de Seabra, Jacobina e Caetité (CERB, 2021). 

Portanto, a Central visa assegurar a prestação dos serviços de saneamento básico, de 

forma autogerida e autossustentável, contribuindo para o desenvolvimento social e 

econômico das zonas rurais. São constituídas por uma federação de associações que tem 

a finalidade de viabilizar a gestão comercial e a manutenção dos sistemas de 

abastecimento de água por ela operados, cobrando tarifa compatível com as condições 

socioeconômicas da população, como mencionado pelo titular da SIHS na época (SIHS, 

2020).  

Portanto, essa estratégia de gestão associativa apresenta baixo custo e manutenção 

simplificada com coparticipação das comunidades locais, onde a manutenção dos 

sistemas e o tratamento da água são feitos pelos operadores locais, escolhidos pelas 

Associações Comunitárias, que são treinados e orientados pelas Centrais para a prestação 

de serviços (CAR, 2021). 

7.3.1 Instituto de Permacultura da Bahia 

O Instituto de Permacultura da Bahia (IPB) realiza sua missão através de projetos 

socioambientais, cursos, oficinas, vivências e consultorias. As atuações do IPB estão 

descritas a seguir, de acordo com informações disponíveis no seu site: 
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• Projetos socioambientais: Os projetos realizados pelo IPB buscam a promoção 

da qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável urbano e rural em 

bairros e comunidades dos municípios baianos. Os dois biomas com os quais 

o IPB possui mais experiência são a Caatinga e a Mata Atlântica, mas também 

realiza trabalhos no Cerrado. Projetos com agricultores familiares têm sido o 

foco principal nos últimos anos, contudo o IPB também trabalha com público 

urbano (IPB, 2020). 

• Cursos, oficinas e vivências: Estas atividades são realizadas periodicamente, 

de acordo com o calendário de cursos, envolvendo estudantes, profissionais 

liberais, técnicos de entidades públicas, aposentados etc. O IPB também 

desenvolve cursos, oficinas e vivências fechadas para públicos específicos, de 

acordo com a demanda do parceiro financiador. Alguns dos temas que o IPB 

tem trabalhado são: Permacultura, Recuperação de Áreas Degradadas, Hortas 

Agroflorestais, Apicultura e Bioconstrução. O IPB possui uma rede de “espaços 

associados” que servem como centro de formação para a realização dos 

cursos, oficinas e vivências (IPB, 2020). 

• Consultorias: Os profissionais do IPB também realizam consultorias a 

indivíduos, associações, empresas e entidades públicas nas mais diversas 

áreas dentro da Permacultura e Agroecologia (IPB, 2020). 

É importante citar que o conceito de permacultura foi criado pelos australianos Bill 

Mollison e David Holmgren, nos anos 70, sendo este uma reunião dos conhecimentos de 

sociedades tradicionais com técnicas inovadoras, com o objetivo de criar uma "cultura 

permanente", sustentável, baseada na cooperação entre os homens e a natureza. Um dos 

princípios fundamentais da permacultura é o respeito pela sabedoria da natureza, que 

desenvolveu um sistema perfeito para cada lugar. Inspirados nessa ideologia, a fundação 

do Instituto de Permacultura da Bahia, instituída por Marsha Hanzi e Dier Bloch (IPB, 

2020). 
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8 FONTES DE INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO BÁSICO 

Para atender ao que preconiza as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, 

estabelecidas pela Lei nº 11.445/2007, o Governo Federal, por meio do Ministério das 

Cidades, elaborou o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). Esse instrumento 

deve orientar as ações em saneamento básico nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

Portanto, faz-se necessário conhecer a programação dos investimentos para os próximos 

20 anos no país, a qual poderá nortear a execução das ações estruturais e estruturantes 

propostas para o município, no plano municipal de saneamento básico. 

Entende-se por medidas estruturais os tradicionais investimentos em obras com 

intervenções no ambiente para conformação das infraestruturas físicas de abastecimento 

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

das águas pluviais. Já as medidas estruturantes são entendidas como ações que fornecem 

apoio administrativo e gerencial para a prestação dos serviços de saneamento.  

No estudo feito para elaboração do Plansab demonstrou-se que os recursos deverão ter 

origem em diferentes segmentos, além de se reportarem às ações estruturais e 

estruturantes. Assim, 

[...} serão necessários 420,9 bilhões de Reais, a serem investidos em 

medidas estruturais e estruturantes, até 2030. No que se refere à origem 

dos investimentos, estima-se que 59,0% dos recursos (R$ 253,3 bilhões de 

Reais) sejam provenientes dos agentes federais e 167,5 bilhões de Reais 

sejam aportados por agências internacionais, prestadores de serviços, 

orçamentos estaduais e municipais e setor privado, na forma de 

investimentos diretos ou de contrapartidas. (PLANSAB, VOL 5, p. 238, 

2015). 

Do montante total de investimentos estimados pelo Plansab (2015), referente às ações 

estruturais, 70% corresponde aos investimentos em ações relativas à expansão dos 

componentes de abastecimento de água (AA), esgotamento sanitário (ES) e manejo de 

resíduos sólidos (RS) – expansão da produção e distribuição de água; da coleta, 

interceptação, transporte e tratamento dos esgotos; de aterros sanitários e unidades de 

triagem e compostagem -, além de uma parcela de 30% dos investimentos em reposição 

nesses componentes. Em relação à drenagem pluvial urbana (DU), as medidas estruturais 



 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

324 

correspondem a 30% dos investimentos em expansão e a 70% dos investimentos em 

reposição, ou seja, na drenagem os investimentos mais significativos estão relacionados à 

reposição. 

Segundo o Plansab (2019), o objetivo é subsidiar as ações de infraestrutura urbana do 

próximo PPA (Plano Plurianual) estimada no Capítulo 7 do Plansab, a necessidade de 

investimentos em ações estruturais para expansão e melhoria dos quatro componentes 

do saneamento básico até 2023, considerando os recursos das fontes federais de OGU; 

FGTS, FAT e outros recursos de empréstimo. Para região Nordeste foram estimados os 

seguintes investimentos conforme o  

Quadro 57 – Necessidade de investimentos em saneamento básico, totais em medidas estruturais 

Região 

Componentes 

Agentes federais (Milhões R$) Total 

(Milhões 
R$) 

Nordeste 

OGU 

(Milhões R$) 

FGTS, FAT e outros recursos 
de empréstimo (Milhões R$) 

Abastecimento 
de Água Potável 

1.884 641 2.525 

Esgotamento 
Sanitário 

964 1.670 2.634 

RSU em áreas 
urbanas 

235 188 423 

Drenagem 
urbana 

434 261 695 

Fonte: Adaptado Plansab, 2019. 

A partir da orientação dada pelo Plansab (2019), fica claro a direção que o País aposta 

para a área do saneamento. Para os componentes de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e drenagem urbana existe maior preocupação que os investimentos sejam 

direcionados para as medidas estruturais relativas à expansão desses sistemas, e a gestão 

vem como um ponto importante para garantir a melhoria na qualidade e sustentabilidade 

desses serviços. Porém, os resíduos sólidos ainda têm um grande desafio na região 

Nordeste, principalmente alcançar o fim da disposição final ambientalmente inadequado 

de resíduos sólidos urbanos; aumentar e criar programas de com coleta seletiva de 

resíduos sólidos domiciliares secos e investimentos para implantação de aterros 

sanitários. 

Portanto, os programas, projetos e ações, que deverão prever ações estruturais e 

estruturantes, são fundamentais para o município candidatar-se aos editais de 
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financiamento do governo federal. A captação de recursos é uma fase fundamental para a 

implementação das ações previstas no plano. Esses recursos têm diferentes origens e 

serão apresentadas a seguir. 

8.1 Fontes Próprias 

Uma das modalidades mais utilizadas para o financiamento dos serviços públicos de 

saneamento é a cobrança direta aos usuários pela prestação dos serviços, através de taxas 

e tarifas, consideradas como fontes primárias para o financiamento das ações. 

A cobrança direta ao usuário pode ocorrer por meio de taxa – valor fixo cobrado 

mensalmente – mais adequada para serviços que não são possíveis de serem medidos 

individualmente, e por meio de tarifa - valor cobrado de acordo com a utilização do 

serviço pelo usuário - onde o serviço é medido por instrumentos de medição ou por 

percentuais de uso. 

Os recursos oriundos das taxas/tarifas podem ser suficientes para financiar os serviços e 

alavancar seus investimentos, diretamente ou mediante empréstimos, e, em alguns casos, 

pode suprir a demanda por investimentos, trazendo certa independência de empréstimos 

a médio ou longo prazo. 

A política tarifária deve ser bem formulada e considerar o poder de pagamento dos 

usuários, podendo adotar subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e 

localidades que não tenham capacidade de cobrir o custo integral dos serviços. Assim, 

para eleger os usuários cabíveis de receber subsídio deve-se levar em conta as 

características dos lotes urbanos, o nível de renda da população, além das características 

dos serviços prestados na área atendida. 

Os subsídios assumem três modalidades. Os subsídios à oferta, no qual o poder público 

transfere recursos do orçamento fiscal para financiar a implantação, expansão ou 

ampliação dos sistemas de saneamento básico, indo até o financiamento de parte ou do 

total da operação e manutenção dos sistemas, onde existir baixa sustentabilidade 

financeira, o que ocorre, em geral, nos municípios de pequeno porte (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GUIDOVAL, 2013). 

Subsídios à demanda, através do qual o poder público transfere diretamente ao usuário 

parte ou toda a cobrança pelos serviços dirigidos a ele, de acordo com critérios de 
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necessidade estabelecidos a priori. Este é pouco difundido no sistema brasileiro de 

financiamento do Saneamento Básico (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL, 2013). 

Estas duas modalidades de subsídios provêm do orçamento fiscal das unidades federadas 

e, portanto, o financiamento do sistema depende de toda a sociedade que paga impostos 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL, 2013). 

A outra modalidade são os subsídios cruzados onde os custos dos serviços são rateados 

entre os usuários do sistema de saneamento básico, em proporções diferentes, mediante 

critérios que reproduzam a diferenciação de renda da comunidade beneficiada. Esta 

modalidade é bastante utilizada no sistema tarifário dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, mediante a classificação dos usuários em categorias e 

faixas de consumo (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL, 2013). 

8.2 Fontes do Governo Federal 

A Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) responde pela Política de Saneamento Básico 

na busca de assegurar à população os direitos de acesso à água potável e à vida em 

ambiente salubre, segundo os princípios fundamentais da Lei nº 11.445/07 (ENAP, 2015). 

Considerando a estrutura de planejamento do Plano Plurianual (PPA), a Secretaria 

Nacional de Saneamento participa da gestão dos seguintes Programas Temáticos: 

Saneamento Básico (20683); Planejamento Urbano (2054¹); Gestão de Riscos e Resposta 

a Desastres (2040¹). Além desses, também estão dentro do escopo da Secretaria o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Programa Saneamento para Todos, 

que, embora também sejam designados pela palavra “programa”, não se classificam como 

Programas Temáticos, conforme a estrutura do PPA (ENAP, 2015). 

As ações e recursos do PAC estão previstos no PPA de forma dispersa, em diversos 

Programas Temáticos diferentes, inclusive aqueles citados acima. Já o programa 

Saneamento Para Todos, embora também tenha recursos previstos de forma dispersa no 

PPA, possui também a peculiaridade de ser um programa que utiliza exclusivamente 

 

3 Código de referência do programa temático. 
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recursos de natureza extraorçamentária, mais especificamente do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS) (ENAP, 2015). 

Além dos recursos do Programa Saneamento Para Todos, oriundos do FGTS, a SNSA 

também inclui em seus processos seletivos de operações de crédito recursos oriundos de 

outras fontes extraorçamentárias, destacando-se, entre estas, os recursos do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT), geridos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento 

(BNDES) e recursos do próprio BNDES (ENAP, 2015). 

Portanto, de maneira geral, as ações desenvolvidas no âmbito da SNSA contam, por parte 

da União, com dois principais tipos de fontes: 

• Recursos não onerosos: oriundos do Orçamento Geral da União (OGU); 

• Recursos onerosos de natureza extraorçamentária, oriundos de outras fontes, 

como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT/BNDES) e recursos próprios de outros agentes financeiros. 

8.2.1 Orçamento Geral da União 

Os recursos não onerosos para o município, destinados ao setor de saneamento e contidos 

no Orçamento Geral da União (OGU), são mobilizados por meio de diretrizes contidas no 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), por meio do Ministério do 

Desenvolvimento Regional. 

Com relação ao componente manejo de águas pluviais urbanas, o Ministério do 

Desenvolvimento Regional, atualmente apoia as ações que antes eram compartilhadas 

entre o antigo Ministério das Cidades e Ministério da Integração Nacional. 

8.2.2 Ministério do Desenvolvimento Regional 

O Ministério do Desenvolvimento Regional é o órgão responsável por planejar, regular e 

normatizar a aplicação dos recursos aos tomadores ou mutuários públicos, Municípios, 

Estados, Distrito Federal e Consórcios Públicos, sendo a Caixa Econômica Federal a 

entidade responsável por operacionalizar o programa, atuando como intermediador dos 

recursos (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL, 2013). 
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Para efeito de aplicação dos recursos do PAC2, o país foi dividido em grupos de acordo 

com a concentração da população em regiões metropolitanas e porte dos municípios em 

termos populacionais (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL, 2013). 

• Grupo 1 – Regiões Metropolitanas e municípios com população superior a 70 mil 

habitantes nas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste e superior a 100 mil 

habitantes nas regiões Sul e Sudeste; 

• Grupo 2 – Municípios com população entre 50 a 70 mil habitantes, nas regiões: 

Norte, Nordeste e Centro Oeste e Municípios com população entre 50 e 100 mil 

habitantes nas regiões Sul e Sudeste; 

• Grupo 3 – Municípios com população inferior a 50 mil habitantes, em qualquer 

região. 

Em complemento ao investimento, é exigido do mutuário ou tomador dos recursos, uma 

contrapartida fixada com base no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

município, definida em percentagens que variam de 2 a 20% do investimento. 

8.2.3 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

Com o Programa Saneamento para Todos, que visa financiar empreendimentos ao setor 

público e ao setor privado, a Caixa Econômica Federal apoia o poder público na promoção 

à melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da população urbana, 

promovendo ações de saneamento básico, integradas e articuladas com outras políticas 

setoriais (CAIXA, 2021). 

Os recursos do programa são oriundos de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 

e da contrapartida do solicitante. 

O programa se destina aos setores público e privado. No setor público, estão enquadrados 

os Estados, Municípios, Distrito Federal, concessionárias públicas de saneamento, 

consórcios públicos de direito público e empresas públicas não dependentes. E no setor 

privado, as concessionárias ou subconcessionárias privadas de serviços públicos de 

saneamento básico, ou empresas privadas, organizadas na forma de sociedade de 

propósito específico para o manejo de resíduos sólidos e manejo de resíduos da 

construção e demolição (CAIXA, 2021). 
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As modalidades de serviços contempladas pelo programa são: abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, saneamento integrado (ações integradas de saneamento em áreas 

ocupadas por população de baixa renda), desenvolvimento institucional, manejo de águas 

pluviais, manejo de resíduos sólidos, mecanismos de desenvolvimento limpo no âmbito 

do Tratado de Quioto (desenvolvimento de ações relativas ao trabalho socioambiental nas 

áreas de educação ambiental e promoção da participação comunitária), manejo de 

resíduos da construção e demolição, preservação e recuperação de mananciais, e estudos 

e projetos (CAIXA, 2021). 

Segundo a CAIXA (2021), dentre as condições de financiamento, é exigido o pagamento 

de contrapartida correspondente a no mínimo 5% do valor do investimento em operações 

com o setor público, exceto na modalidade abastecimento de água, onde a contrapartida 

mínima é de 10%. Já em operações com o setor privado, o valor correspondente à 

contrapartida mínima é de 20% do valor do investimento. 

O interessado em participar do programa deve, desde que aberto o processo de seleção 

pública pelo Ministério das Cidades, preencher ou validar a Carta-Consulta eletrônica 

disponibilizada no sítio daquele Ministério na internet (CAIXA, 2021). 

8.2.4 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) atua com linhas de 

financiamento divididas em categorias. Considerando as linhas de financiamento 

aplicadas a um setor específico, destacam-se: Infraestrutura (energia, logística, petróleo 

e gás natural, telecomunicações); Indústria, Comércio, Serviços e Agropecuária; e 

Desenvolvimento Social e Urbano (BNDES, 2021). 

Na categoria Desenvolvimento Social e Urbano está incluída a linha de financiamento 

direcionada ao Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos, com o objetivo de promover 

o apoio a projetos de investimentos, públicos ou privados, que visem à universalização do 

acesso aos serviços de saneamento básico e à recuperação de áreas ambientalmente 

degradadas, a partir da gestão integrada dos recursos hídricos e da adoção das bacias 

hidrográficas como unidade básica de planejamento (BNDES, 2021). 

A linha Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos financia investimentos relacionados 

a: 
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• Abastecimento de água; 

• Esgotamento sanitário; 

• Efluentes e resíduos industriais; 

• Resíduos sólidos; 

• Gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas); 

• Recuperação de áreas ambientalmente degradadas; 

• Desenvolvimento institucional; 

• Despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos Comitês;  

• Macrodrenagem (BNDES, 2015). 

O valor mínimo de financiamento é de R$ 20 milhões e a participação máxima do BNDES 

nos itens financiáveis dos projetos é de até 70%, devendo o solicitante arcar com a 

contrapartida correspondente. O prazo total de financiamento será determinado em 

função da capacidade de pagamento do solicitante (BNDES, 2021). 

8.2.5 Ministério da Justiça e Segurança Pública 

O Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio do Conselho Federal Gestor do 

Fundo de Defesa de Direitos Difusos, seleciona, por meio de edital, projetos das áreas de 

meio ambiente, proteção e defesa do consumidor e promoção e defesa da concorrência, 

patrimônio cultural brasileiro e outros direitos difusos e coletivos (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GUIDOVAL, 2013). 

Direito difuso é aquele que abrange número indeterminado de pessoas unidas pelo 

mesmo fato, diferentemente dos direitos coletivos, que pertencem a grupos ou categorias 

de pessoas determináveis. O Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos 

Difusos é responsável por administrar a aplicação dos recursos financeiros originados de 

multas aplicadas pela Justiça Federal, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE) e pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, condenações judiciais, dentre outros, decorrentes da violação dos direitos 

difusos. A seguir é descrito o procedimento para obtenção deste recurso (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GUIDOVAL, 2013). 



 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

331 

8.2.5.1 Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDDD) 

O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDDD) foi criado pela Lei nº 7.347/85, 

denominada lei da ação civil pública, e é constituído primordialmente por recursos 

financeiros de condenações judiciais e multas resultantes das lesões ao meio ambiente, 

ao consumidor, à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos. As entidades 

poderão apresentar projetos visando a recuperação do bem ambiental lesado, promoção 

de eventos educativos e científicos ou edição de material informativo especificamente 

relacionado com a natureza das infrações ou danos causados ao meio ambiente e a outros 

direitos difusos (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL, 2013). 

• Público-alvo 

O público-alvo são as instituições governamentais da administração direta ou indireta, 

nas diferentes esferas do governo (federal, estadual e municipal) e organizações não 

governamentais brasileiras, sem fins lucrativos e que tenham em seus estatutos objetivos 

relacionados à atuação no campo do meio ambiente, do consumidor, de bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico e por infração à ordem 

econômica (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL, 2013). 

• Finalidade 

A finalidade deste fundo reside na reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, 

bem como aqueles ocasionados por infração à ordem econômica e a outros interesses 

difusos e coletivos. Serão apoiados projetos de manejo e gestão de resíduos sólidos que 

incentivem o gerenciamento dos resíduos sólidos em áreas urbanas e rurais, contribuam 

para a implantação de políticas municipais ambientalmente corretas ou que promovam 

ações de redução, reutilização e reciclagem do lixo (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUIDOVAL, 2013). 

• Contrapartida 

A contrapartida é um requisito indispensável para a aprovação dos projetos e poderá se 

dar em forma de prestação pecuniária e/ou bens e serviços mensuráveis 

economicamente. O percentual da contrapartida decorrerá da Lei de Diretrizes 
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Orçamentárias, podendo ser alterada anualmente, de acordo com a legislação em vigor à 

época da celebração do convênio (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL, 2013). 

• Encaminhamento 

Os procedimentos e diretrizes técnicas para a apresentação e análise de projetos serão 

direcionados ao Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (CFDD), 

criado através da Lei nº 9.008/95, é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e 

Segurança Pública e foi criado para gerir o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDDD). 

Para receber apoio financeiro do Fundo é necessário apresentar Carta-Consulta, 

conforme modelo e procedimentos divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança 

Pública (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL, 2013). 

As entidades contempladas atuam diretamente na defesa dos direitos difusos, como a 

preservação e recuperação do meio ambiente, a proteção e defesa do consumidor, a 

promoção e defesa da concorrência, a conservação do patrimônio cultural brasileiro, 

prevenção de trabalho escravo, promoção da igualdade racial, entre outros (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GUIDOVAL, 2013). 

8.2.6 Emendas Parlamentares 

Outra possibilidade de fonte de recursos para investimentos em saneamento básico, e que 

vem ganhando significativo espaço frente ao cenário político e econômico, é proveniente 

de emendas parlamentares.  

O Governo Federal elabora todos os anos a LOA – Lei Orçamentária Anual, que determina 

os investimentos federais para o ano seguinte. A LOA é apresentada ao Congresso 

Nacional para apreciação e aprovação. A emendas parlamentares são solicitações de 

alterações no orçamento anual previsto, realizadas diretamente por deputados e 

senadores, podendo acrescentar despesas para o projeto previsto, propor novos projetos 

com uso de recursos já previstos ou sugerir o cancelamento, suprimindo uma despesa 

prevista.   

As emendas são analisadas pela Comissão Mista de Orçamento para serem aprovada, 

sendo necessária a apresentação de projeto detalhado que justifique o uso dos recursos. 
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A seguir o Quadro 58 apresenta as fontes de investimento em saneamento básico para o 

município de forma resumida.  

Quadro 58 – Fonte de investimento em Saneamento Básico  

Fonte de Investimento Origem dos Recursos Descrição 

Fonte Própria 
Taxa 

Valor fixo cobrado mensalmente, mais 
adequada para serviços que não são possíveis 

de serem medidos individualmente. 

Tarifa 
Valor cobrado de acordo com a utilização do 

serviço pelo usuário. 

Fontes do Governo 
Federal 

Fonte do Governo do 
Estado da Bahia 

Orçamento Geral da União 

São recursos não onerosos oriundo do 
Ministério da Integração Nacional e do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 
2), por meio do Ministério das Cidades. 

Ministério do 
Desenvolvimento Regional  

Responsável por planejar, regular e normatizar 
a aplicação dos recursos aos Municípios, 

Estados, Distrito Federal e Consórcios Públicos. 

Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço  

Os recursos são oriundos do FGTS e com o 
apoio da Caixa Econômica Federal são aplicados 
em ações do Programa Saneamento para Todo. 

Banco Nacional de 
Desenvolvimento Regional 

Destina recurso para linhas de financiamento 
divididas em categorias, dentre elas, 

Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos 

Ministério da Justiça 

Os recursos são oriundos de projetos 
selecionados por meio de edital, as áreas dos 

projetos selecionados são: ambiente, proteção e 
defesa do consumidor e promoção e defesa da 
concorrência, patrimônio cultural brasileiro e 

outros direitos difusos e coletivos 

Alocados no Orçamento 
Geral da União para a Funasa 

Os recursos são oriundos da Funasa e aplicados 
nos setores de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. 

Emenda Parlamentar  

Os recursos são oriundos de solicitações de 
alterações no orçamento anual previsto, 

podendo acrescentar despesas para o projeto 
previsto, propor novos projetos com uso de 

recursos já previstos 

Tesouro Estadual  

São recursos oriundo o Fundo Estadual de 
Combate e Erradicação da Pobreza, taxas e 

multas vinculadas ao Fundo Estadual da Saúde 
e recursos dos Royalties 

Fundo Estadual da Saúde  
Os recursos são aplicados ações de saneamento 
básico, executadas pela CERB, com a finalidade 

de promover a qualidade à saúde  

Fundo Estadual de Combate 
à Pobreza  

Os recursos são aplicados em diversas ações, 
dentre elas, habitação de interesse social e 
Programa Água para Todos. Além disso, os 
recursos do FUNCEP são utilizados para a 

implantação e/ou ampliação do sistema de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário 

Fundo Municipal de Recurso 
Hídricos da Bahia  

Os recursos são oriundos, principalmente da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos e são 

destinados, principalmente a estudos, 
programas, projetos, pesquisas e obras na área 

de recursos hídricos; desenvolvimento de 
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Fonte de Investimento Origem dos Recursos Descrição 

tecnologias para o uso racional das águas; 
operação, recuperação e manutenção de 

barragens 

Outra Fonte 

Banco Mundial 

Formado pelo Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
Associação Internacional de Desenvolvimento 

(AID), fornece recursos com condições de 
financiamento com taxa de juros mais 

favoráveis que o mercado nacional  

Programa de 
Desenvolvimento do Setor 

Água (INTERÁGUAS) 

Os recursos do Programa são financiados pelo 
Banco Mundial e são aplicados nas 

componentes em suas componentes: Gestão de 
Recursos Hídricos; Água, Irrigação e Defesa 
Civil; Abastecimento de Água e Saneamento; 

Coordenação Intersetorial e Planejamento 
Integrado; Gerenciamento, Monitoramento e 

Avaliação. 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021 

8.3 Fontes do Governo do Estado da Bahia 

No Plano Plurianual do Estado da Bahia referente ao período de 2020/2023, as fontes de 

recursos são classificadas em Recursos do Tesouro (arrecadados diretamente pelo 

Estado), subdivididos em Fontes Próprias do Tesouro e Outras do Tesouro, e Recursos de 

Outras Fontes, cuja arrecadação é efetuada diretamente pelas entidades da Administração 

Indireta. 

Assim, as fontes de recursos do Governo do Estado da Bahia estão apresentadas a seguir. 

8.3.1 Tesouro Estadual 

Dentre as fontes de recursos que compõem o Tesouro Estadual responsáveis pelas ações 

de saneamento fixadas no PPA Estadual (2020/2023), destacam-se: o Fundo Estadual de 

Combate e Erradicação da Pobreza, taxas e multas vinculadas ao Fundo Estadual da Saúde 

e recursos dos Royalties (Indenizações pela Extração de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e 

Gás, Utilização de Recursos Hídricos e Exploração de Recursos Minerais). 

8.3.2 Fundo Estadual da Saúde 

Em 04 de maio de 1994, com a Lei nº. 6.581, foi instituído o Fundo Estadual de Saúde da 

Bahia (Fesba), regulamentada pelo Decreto nº. 3.916/94, alterada pela Lei nº. 9.831/05 

com regulamentação pelo Decreto nº 10.139/06, onde são estabelecidas as estruturas e 
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atribuições que alocadas e relacionadas à programação e ao acompanhamento 

orçamentário das ações que contemplam as diretrizes do plano de saúde. 

O Fesba é unidade central orçamentária de recursos destinados às ações e serviços de 

saúde previstos no Plano Estadual de Saúde, com a finalidade de: 

Atendimento universalizado, integral regionalizado e hierarquizado à 
saúde; Vigilância sanitária; Vigilância epidemiológica e ações de saúde de 
interesse individual e coletivo; Controle e fiscalização das agressões ao 
meio ambiente; Prestação de apoio técnico e financeiro aos municípios e 
a execução supletiva de ações e serviços de saúde; Formulação da política 
e execução de ações de saneamento básico, de comum acordo com os 
órgãos afins (BAHIA, 1994). 

As questões de saúde pública estão relacionadas a fatores de ordem ambiental e sanitárias 

em áreas urbanas e rurais das quais o Fesba financia ações de saneamento básico que 

promovam a qualidade à saúde. Entre os serviços de saneamento estão: 

• Recuperação e serviços complementares em infraestrutura para funcionamento 

do sistema de saneamento básico; 

• Aquisição de equipamentos hidráulicos; 

• Execução de obras e serviços de saneamento básico;  

• Construção de sistema simplificado de abastecimento água; 

• Construção de sistema de abastecimento de água convencional; 

• Perfuração de poços; 

• Construção de sistema integrado de abastecimento de água. 

Os recursos são direcionados para financiamento de ações executadas pela Cerb. 

8.3.3 Fundo Estadual de Combate à Pobreza 

Em 21 de dezembro de 2001 foi sancionada a Lei nº 7.988, que cria a Secretaria de 

Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais e insere o Fundo Estadual de Combate e 

Erradicação da Pobreza (Funcep). 

A partir do Decreto nº 10.377/2007 regulamenta a casa Civil para executar as ações do 

FUNCEP, com a finalidade de programar, coordenar, executar, supervisionar e controlar 

as atividades do Fundo, articulada com demais unidades centrais do Sistema Estadual de 

Planejamento, sistema financeiro e de contabilidade do Estado. 
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Entre as ações financiadas pelo Funcep, estão: Habitação de Interesse Social, Programa 

Luz para Todos, Agricultura Familiar, Economia Solidária, Pesca Artesanal, Segurança 

Alimentar, Assistência Social, Alfabetização, Aumento da Escolaridade, Qualificação 

Profissional, com destaque para o Programa Água para Todos. 

Além disso, pelo termo de cooperação técnica e financeira firmado em março de 2014, a 

Casa Civil repassou recursos do Funcep para a implantação e/ou ampliação do sistema de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário em localidades situadas fora das sedes 

municipais e com prevalência de população de baixa renda. Esta cooperação tem a 

Embasa como executor das ações e a Sedur como o responsável pela fiscalização. 

8.3.4 Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia 

Os recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia (Ferhba) estão incluídos no 

PPA Estadual 2020/2023 na categoria Recursos de Outras Fontes. 

A Lei nº 8.194 de 21 de janeiro de 2002, criou Ferhba, de natureza patrimonial, vinculado 

à Secretaria do Meio Ambiente (Sema), será administrado por um Conselho de 

Administração e tem como objetivo dar suporte financeiro à Política Estadual de Recursos 

Hídricos e às ações previstas no Plano Estadual de Recursos Hídricos e nos Planos de 

Bacias Hidrográficas. 

As receitas deste fundo, são decorrentes de cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 20% 

(vinte por cento) dos recursos destinados à gestão e preservação do meio ambiente e dos 

recursos hídricos; rendimentos de qualquer natureza derivados de aplicação de seu 

patrimônio; recursos provenientes de acordos, convênios, contratos ou consórcios; 

recursos provenientes de ajuda ou cooperação internacional e de acordos entre Governos 

na área de recursos hídricos; doações, legados e contribuições em dinheiro que venha a 

receber de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, observadas as 

disposições legais pertinentes; e outras receitas destinadas por lei. 

Os recursos são destinados a estudos, programas, projetos, pesquisas e obras na área de 

recursos hídricos; desenvolvimento de tecnologias para o uso racional das águas; 

operação, recuperação e manutenção de barragens; projetos e obras de sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário; melhoria da qualidade e elevação da 

disponibilidade da água; comunicação, mobilização, participação e controle social para o 



 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

337 

uso sustentável das águas; educação ambiental para o uso sustentável das águas; 

fortalecimento institucional, capacitação dos integrantes do Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (Segreh); e custeio do Segreh. 

De acordo com o artigo 6º do Decreto Estadual 12.024/2010, a aplicação dos recursos do 

Ferhba será orientada pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos e pelos Planos de Bacias 

Hidrográficas, devendo ser compatibilizada com o Plano Plurianual, com a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e com o Orçamento Anual do Estado. 

8.4 Outras fontes 

Outras fontes de recursos que viabilizam financiamentos para as ações de saneamento, 

são os recursos internacionais, por meio do Banco Mundial, ou podem ser investidos 

recursos privados nas diversas modalidades disponíveis. 

8.4.1 Financiamentos Internacionais 

Além dos investimentos oriundos já citados, outra alternativa é captar recursos externos 

oriundos de outros países. Dentre as instituições com essa disponibilidade destacam-se o 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), instituição que em conjunto com a Associação 

Internacional de Desenvolvimento (AID) forma o Banco Mundial. Esta instituição é 

constituída por membros de 185 países desenvolvidos e em desenvolvimento 

Em geral as condições financeiras, em termos de taxa de juros, são mais favoráveis se 

comparados aos empréstimos do mercado nacional, porém o acesso é limitado a grandes 

empreendimentos e sujeitos a riscos cambiais. 

O Programa de Desenvolvimento do Setor Água (Interáguas), pode ser referenciado como 

um dos últimos programas no âmbito federal para a componente de abastecimento de 

água, com fontes internacionais. De acordo com a ANA (2021),  o programa foi  financiado 

com recursos do Banco Mundial, nasceu da necessidade de se buscar uma melhor 

articulação e coordenação de ações relacionadas aos recursos hídricos, para melhorar a 

capacidade institucional e de planejamento integrado, e criar um ambiente integrador no 

qual fosse possível dar continuidade à programas setoriais exitosos, tais como: o 

Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS) e o Programa Nacional de 
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Desenvolvimento dos Recursos Hídricos (Proágua), bem como fortalecer iniciativas de 

articulação intersetorial que aumentasse a eficiência no uso da água e na prestação de 

serviços associados. 

O Programa foi estruturado em cinco componentes: 

• Gestão de Recursos Hídricos; 

• Água, Irrigação e Defesa Civil; 

• Abastecimento de Água e Saneamento; 

• Coordenação Intersetorial e Planejamento Integrado; 

• Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação. 

O Interáguas, foi concluído em outubro de 2018, e teve por objetivo aumentar a 

capacidade institucional e de planejamento do setor, de maneira a contribuir para uma 

implementação mais harmônica de políticas e investimentos públicos que têm na água 

seu elemento principal. O Programa, foi iniciado em 2011, e desenvolvido a época, com 

parceria entre os Ministérios da Integração Nacional, das Cidades e do Meio Ambiente 

(ANA, 2021).  
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9 PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO 

Neste item é apresentado o caminho a ser adotado para execução dos Programas, Projetos 

e Ações, considerando metas em horizontes temporais distintos definidos no Termo de 

Referência, conforme apresentado abaixo: 

• Curto prazo – até 4 anos (2023 a 2026); 

• Médio prazo – entre 5 a 8 anos (2027 a 2030); 

• Longo prazo – entre 9 a 20 anos (2031 a 2042). 

O Plano de Execução contempla a estimativa de custos dos Programas, Projetos e Ações, 

as metas de execução, os potenciais fontes de financiamento e entes financiadores, os 

responsáveis pela execução do programa e os potenciais parceiros. 

A presente estimativa guarda a finalidade de auxiliar os processos decisórios quanto aos 

serviços públicos de saneamento básico do município de Caetité. Para cumprir este 

objetivo, fez-se o levantamento dos custos de cada ação, conforme os projetos propostos 

considerando, ainda, o horizonte de planejamento de 20 (vinte) anos. 

De maneira resumida, o Quadro 59 apresenta o montante do investimento necessário 

por horizonte de planejamento. Analisando os dados, nota-se que para alcançar o cenário 

de referência estima-se que a necessidade de investimentos em saneamento básico será 

da ordem de R$ 638 milhões, incluindo medidas estruturais e estruturantes, com maiores 

volumes de investimentos previstos para curto, médio e longo prazos. 

O total de investimentos necessários para o saneamento básico do município de Caetité 

corresponde a um per capita de R$10.685,42por pessoa ao longo dos 20 anos de 

planejamento, considerando a população projetada para final de plano igual a 59.725 

habitantes. Esse valor equivale a R$ 534,27 por pessoa a cada ano, ou R$ 1,46/pessoa.dia. 

Entre os componentes do saneamento básico, a maior demanda de investimentos está 

associada às ações da componente Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, 

participando de 31% dos investimentos necessários, associados principalmente à 

destinação final adequada dos rejeitos, a universalização da coleta convencional em todo 

o município, bem como a implantação da coleta seletiva e recuperação dos resíduos secos 

e úmidos. 
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Em segundo lugar estão as ações relacionadas ao Esgotamento Sanitário, representando 

28,2% dos investimentos fortemente influenciado pelas medidas estruturais de 

implantação de rede coletoras, estação de tratamento de esgotos e a operação desses SES 

na sede municipal e na sede dos distritos, bem como a implantação de soluções 

individuais adequadas, considerando as metas estabelecidas no Produto 04 – Prognóstico. 

Os investimentos para a Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais, representam 21% 

do valor total, com custos associados principalmente a ações estruturais relacionadas à 

ampliação dos sistemas de drenagem e redução de áreas de risco no município e 

manutenção das estradas vicinais. 

O serviço de Abastecimento de Água ocupa quarta posição, sendo responsável por 17,1% 

do total de recursos estimados. Tal fato está associado a bons índices de cobertura de 

abastecimento de água no município, mas com a necessidade de implantação de 

melhorias, principalmente o tratamento da água na zona rural. 

E por último, a gestão dos serviços públicos de saneamento básico foi responsável por 

2,7% do total estimado, visto que está associado a muitas ações estruturantes, que 

possuem custos menos elevados, ou podem ser implementadas diretamente por técnicos 

do Poder Público Municipal, sem custo adicional. 

Vale ressaltar que tais valores têm como objetivo apenas nortear o Município na 

implementação dos projetos propostos. O mesmo não tem a intenção de realizar 

orçamentos oficiais quanto às estruturas, equipamentos e demais quesitos a serem 

adquiridos. Os valores são variáveis e dependerão da viabilidade técnica e econômica da 

Administração Pública 

Acrescenta-se, ainda, que todos os investimentos estimados devem, tanto quanto possível, 

ser incorporados aos Planos Plurianuais Municipais (PPA), para que se atinja o futuro 

almejado de universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e se cumpra a 

função do plano como instrumento norteador da gestão municipal. 
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Quadro 59 - Resumo da estimativa de investimentos em saneamento básico para o município de 
Caetité/BA 

Item de 
investimento  

Curto Médio Longo 
Total por item 

Percentual 
por item 2023-2026 2027-2030 2031-2042 

Gestão dos 
serviços de 
saneamento 

básico 

R$ 3.221.863,86 R$ 3.386.512,13 R$ 10.556.993,38 R$ 17.165.369,36 2,7% 

Abastecimento 
de água 
potável 

R$ 37.300.926,03 R$ 21.497.785,63 R$ 50.341.502,55 R$ 109.140.214,21 17,1% 

Esgotamento 
sanitário 

R$ 24.015.970,74 R$ 33.335.854,28 R$ 122.590.530,08 R$ 179.942.355,10 28,2% 

Drenagem 
urbana e 

manejo de 
águas de 
pluviais 

R$ 27.115.316,84 R$ 41.338.314,10 R$ 65.384.422,52 R$ 133.838.053,46 21,0% 

Manejo de 
resíduos 
sólidos 

R$ 32.541.133,22 R$ 40.125.022,88 R$ 125.434.566,55 R$ 198.100.722,64 31,0% 

Total de 
investimento 
por horizonte 

R$ 124.195.210,69 R$ 139.683.489,01 R$ 374.308.015,07 R$ 638.186.714,78 100,0% 

Percentual 
sobre total 

19% 22% 59% 100%   

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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9.1 Gestão dos Serviços de Saneamento Básico 

Estruturar a gestão dos serviços no município é ação primária para viabilizar a melhoria 

dos serviços públicos de saneamento básico, o que reflete na necessidade de investimento 

em ações estruturantes que garantam o sucesso de outras dimensões da realidade que 

dão suporte à operacionalização dos serviços. 

A capacidade técnica e de infraestrutura do gestor dos serviços é um dos pontos 

fundamentais para o sucesso de um serviço público, universal e sustentável, ambiental, 

social e economicamente. 

Como se pode perceber (Quadro 59), as ações propostas para a gestão são 

correspondentes a R$ 17.165.369,36, ocupando a quinta posição em relação ao total de 

investimento, representando 2,7% do total.  

O Programa Fortalecimento da Gestão tem como objetivos promover a estruturação do 

saneamento básico, dotar o município de instrumentos legais para normatizar as formas 

de ocupação do território, bem como fomentar a coordenação dos diversos setores da 

administração pública municipal na oferta dos serviços de saneamento básico (Quadro 

60 e Quadro 61). 

Nesse contexto, o Programa Participação e Controle Social possui o intuito de promover 

a participação social, estimular o engajamento do cidadão nas questões acerca do 

saneamento básico municipal e promover a difusão de informações relacionadas às ações 

em saneamento básico que forem sendo realizadas (Quadro 62 e Quadro 63). 

O terceiro e último programa, denominado de Programa Educação Ambiental em 

Saneamento, tem como finalidade é fomentar à população de Caetité a adoção de práticas 

sustentáveis, que contribuam para a promoção da qualidade ambiental, prestação 

eficiente dos serviços de saneamento básico e promoção da saúde (Quadro 64 a Quadro 

66) 

O Quadro 67 apresenta a programação anual dos investimentos. E o memorial de cálculo 

das ações da gestão dos serviços de saneamento básico está apresentado no APÊNDICE 

A.  
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Quadro 60 – Programação da execução do Projeto Estruturação da Gestão do Saneamento  
Componente Gestão dos Serviços Públicos de Saneamento Básico Custo Estimado do Componente R$ 17.165.369,36 Participação do Componente no Total do PMSB 2,7% 

Programa Fortalecimento da Gestão dos Serviços de Saneamento  Custo Estimado do Programa R$ 13.738.979,98 Participação do Programa no Componente 80,0% 

Projeto Estruturação da Gestão dos Serviços de Saneamento Básico  Custo do Projeto R$ 12.920.032,11 Participação do Projeto no Programa 94,0% 

Responsável pela 
Execução 

Administração pública local (Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finanças; Secretaria Municipal de Recurso 
Hídricos; Secretaria de Municipal de Serviços Públicos e 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública)  

Parceiros Funasa; Agersa; Embasa; SIHS; SEDUR 

Ações Meta 

Custo Estimado de cada Ação 
Possíveis Fontes 

de Financiamento 
Curto  Médio Longo 

Total 
(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

G.1. Instituir, na administração pública local, a Diretoria de Saneamento Básico, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública - SEMMA; 

Até 2024 - - - - 

OGU/FGTS (MMA, 
FUNASA), Recursos 

Próprios 
(Prefeitura) 

G.2. Realizar contratação de equipe técnica para a Diretoria de Saneamento; 
Contínua (a 

partir de 2024) 
R$ 1.898.561,82 R$ 2.531.415,76 R$ 7.594.247,28 R$ 12.024.224,85 

G.3. Adquirir equipamentos, aparelhos e materiais mínimos para realização das atividades 
administrativas e de campo da Diretoria de Saneamento; 

Contínua (a 
partir de 2024) 

R$ 179.780,00 R$ 62.400,00 R$ 187.200,00 R$ 429.380,00 

G.4. Instituir órgão responsável pela regulação e fiscalização da prestação dos serviços de 
saneamento básico; 

2024 - - - - 

G.5. Instituir grupo de trabalho para participação no órgão colegiado da Microrregião do 
saneamento básico da qual o município faz parte, no âmbito da Lei Complementar nº 
048/2019; 

2024 - - - - 

G.6. Realizar estudo sobre política tarifária compatível com o caráter do serviço e a renda da 
população, com o objetivo de garantir a sustentabilidade econômico-financeira na 
prestação dos serviços, incluindo taxas/tarifas da prestação dos serviços relacionados ao 
manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana; 

2026 R$ 222.828,22 - - R$ 222.828,22 

G.7. Instituir comitê intersetorial para avaliação quadrienal do PMSB juntamente com a equipe 
responsável da Diretoria de Saneamento Básico; 

2023 - - - - 

G.8. Promover capacitação contínua da equipe técnica da Diretoria de Saneamento e outros 
profissionais do Poder Público Municipal envolvidos com a prestação dos serviços de 
saneamento básico; 

Alternada (a 
partir de 2024) 

R$ 22.499,81 R$ 22.499,81 R$ 67.499,42 R$ 112.499,04 

G.9. Promover a articulação com outros municípios para fortalecimento da gestão dos resíduos 
sólidos no âmbito de Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Alto Sertão – CDS Alto 
Sertão; 

Contínua (a 
partir de 2023) 

- - - - 

G.10. Elaborar e instituir um programa municipal voltado à sistematização de dados sobre os 
serviços de saneamento básico, com vistas à alimentação do sistema de informações de 
saneamento básico existente e os que venham a ser criados e/ou atualizados; 

Contínua (a 
partir de 2024) 

R$ 20.700,00 R$ 27.600,00 R$ 82.800,00 R$ 131.100,00 

G.11. Monitorar e avaliar os indicadores do Sistema de Informação em Saneamento Básico 
conforme às metas estabelecidas no PMSB e PMGIRS; 

Contínua (a 
partir de 2023) 

- - - - 

G.12. Firmar parcerias com associações para atuar na prestação de serviços por soluções 
alternativas de água e esgoto da zona rural, assegurando subsídio. 

Contínua (a 
partir de 2024) 

- - - - 

    Totais R$ 2.344.369,85 R$ 2.643.915,57 R$ 7.931.746,70 R$ 12.920.032,11 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
  



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

344 

Quadro 61 – Programação da execução do Projeto Valorização da Legislação 

Componente Gestão dos Serviços Públicos de Saneamento Básico Custo Estimado do Componente R$ 17.165.369,36 Participação do Componente no Total do PMSB 2,7% 

Programa Fortalecimento da Gestão dos Serviços de Saneamento  Custo Estimado do Programa R$ 13.738.979,98 Participação do Programa no Componente 80,0% 

Projeto Valorizando a Legislação Custo do Projeto R$ 818.947,87 Participação do Projeto no Programa 6,0% 

Responsável pela 
Execução 

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças; Secretaria de 
Municipal de Serviços Públicos; Câmara de Vereadores; 
Sociedade Civil Organizada 

Parceiros Secretarias Municipais (Seplandur, SESP, SEMAA, Secretaria de Obras e Infraestrutura); SEDUR; SIHS  

Ações Meta 

Custo Estimado de cada Ação 
Possíveis Fontes 

de Financiamento 
Curto Médio Longo 

Total 
(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

G.13. Formular a instituir a Política Municipal de Saneamento Básico, com a definição dos 
procedimentos de atuação do ente de regulação e fiscalização instituído, dos parâmetros 
para garantia do atendimento essencial à saúde, fixação dos direitos e deveres dos usuários, 
estabelecimento de mecanismos de participação e controle social e forma de articulação 
dos dados municipais com o Sinisa (Sistema Nacional de Informações em Saneamento); 

2023 - - - - 

Recursos Próprios 
(Municipal) 

G.14. Instituir o Fundo Municipal de Saneamento Básico, ao qual poderão ser destinadas, entre 
outros recursos, parcelas das receitas dos serviços com a finalidade de oferecer subsídio 
para os usuários em vulnerabilidade social e para investir na universalização dos serviços 
públicos de saneamento básico; 

2023 - - - - 

G.15. Elaborar e instituir o Código Municipal de Limpeza Urbana, estabelecendo diretrizes, 
objetivos, metas, deveres, direitos e sanções acerca dessa temática 

2026 - - - - 

G.16. Instituir a aplicação de taxas e tarifas da prestação dos serviços de saneamento básico com 
o objetivo de garantir a sustentabilidade econômico-financeira; 

A partir de 2027 - - - - 

G.17. Formular e instituir lei que conceda descontos no IPTU àqueles moradores que 
implantarem soluções sustentáveis em seus domicílios, conhecido como IPTU verde; 

2025 - - - - 

G.18. Revisar os instrumentos legais que dialogam com os serviços de saneamento básico, tais 
como legislações que dispõem sobre o Plano de Desenvolvimento Municipal de Caetité, Lei 
de Uso e Ocupação do Solo, Código de Posturas, Código de Obras, incluindo 
compatibilização com o PMSB e PMGIRS e inclusão das áreas de interesse para o 
saneamento básico no zoneamento; 

A cada 10 anos (a 
partir de 2023) 

R$ 298.635,68 - R$ 298.635,68 R$ 597.271,36 

G.19. Revisar o PMSB e PMGIRS, em período não superior a 10 (dez) anos, conforme prazo 
estabelecido pela Lei n º 14.026/2020; 

A cada 10 anos - - R$ 221.676,51 R$ 221.676,51 

G.20. Formular política municipal sobre mudanças climáticas. 2026 - - - - 

    Totais R$ 298.635,68 R$ 0,00 R$ 520.312,19 R$ 818.947,87 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 62 – Programação da execução do Projeto Aprimorar o Controle Social 
Componente Gestão dos Serviços Públicos de Saneamento Básico Custo Estimado do Componente R$ 17.165.369,36 Participação do Componente no Total do PMSB 2,7% 

Programa Participação e Controle Social Custo Estimado do Programa R$ 773.093,74 Participação do Programa no Componente 4,5% 

Projeto Aprimorando o Controle Social Custo do Projeto R$ 334.746,64 Participação do Projeto no Programa 43,3% 

Responsável pela 
Execução 

Administração Pública Local (Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finanças; Secretaria de Municipal de 
Serviços Públicos); Sociedade Civil Organizada 

Parceiros 
Conselhos Municipais, Secretarias Municipais (Sesp, Sec. Obras e Infraestrutura, Sec. Saúde), Prestadores dos serviços de 

saneamento 

Ações  
Meta 

  

Custo Estimado de cada Ação 
Possíveis Fontes de 

Financiamento 
Curto  Médio Longo 

Total 
(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

G.21. Promover debate sobre qual o modelo de controle social a ser adotado no 
município com as diferentes instâncias (atribuição ao Conselho Municipal de 
Defesa e Conservação do Meio Ambiente de Caetité   ou criação do Conselho 
Municipal de Saneamento Básico); 

2023 - - - - 

Recursos Próprios 
(Municipal) 

G.22. Instituir instância colegiada de controle social dos serviços de saneamento 
básico;  

2024 - - - - 

G.23. Promover capacitação contínua dos conselheiros que atuam no controle social 
do saneamento básico; 

Promover uma 
capacitação a 
cada 2 anos 

R$ 17.735,14 R$ 17.735,14 R$ 53.205,41 R$ 88.675,68 

G.24. Formar comissões locais por distrito, povoados ou regiões do território, 
elegendo um membro como representante do conselho, para que participe nas 
ações públicas; 

Contínuo (a 
partir de 2023) 

- - - - 

G.25. Promover espaços de reuniões entre lideranças comunitárias, agentes de saúde, 
representantes da prestadora de serviços e poder público, como canal de diálogo 
para compartilhamento de informes, problemas e demandas, como também 
discussão e estratégias da mobilização social; 

Contínuo (a 
partir de 2023) 

- - - - 

G.26. Promover eventos intersetoriais voltados para a discussão sobre a cidade e as 
políticas públicas, os direitos socais e as obrigações do poder público;  

Realizar 1 evento 
a cada 2 anos a 
partir de 2025 

R$ 10.020,39 R$ 20.040,78 R$ 60.122,33 R$ 90.183,50 

G.27. Realizar Conferências de Saneamento Ambiental para explanar os resultados 
alcançados com a implementação das ações previstas no PMSB e PMGIRS; 

Realizar 10 
Conferências a 
cada 2 anos a 

partir de 2024 

R$ 31.177,49 R$ 31.177,49 R$ 93.532,48 R$ 155.887,46 

G.28. Estabelecer calendário de reuniões entre os conselhos municipais de políticas 
públicas para realizar reflexões intersetoriais sobre as questões de 
desenvolvimento urbano, ambiental e social do município 

2023 - - - - 

    Totais R$ 58.933,02 R$ 68.953,41 R$ 206.860,22 R$ 334.746,64 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 63 – Programação da execução do Projeto Divulgando ações do Saneamento 

Componente Gestão dos Serviços Públicos de Saneamento Básico Custo Estimado do Componente R$ 17.165.369,36 Participação do Componente no Total do PMSB 2,7% 

Programa  Participação e Controle Social Custo Estimado do Programa R$ 773.093,74 Participação do Programa no Componente 4,5% 

Projeto Divulgando ações do Saneamento Custo do Projeto R$ 438.347,10 Participação do Projeto no Programa 56,7% 

Responsável pela 
Execução 

Assessoria Municipal de Comunicação Parceiros  Secretarias Municipais (Seplandur, SEMAA, SESP, Secretaria de Obras e Infraestrutura, Secretaria de Saúde) 

Ações Meta 

Custo Estimado de cada Ação 
Possíveis Fontes 

de Financiamento 
Curto  Médio Longo 

Total 
(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

G.29. Divulgar informações (notícias, campanhas, serviços, atividades, cursos e oficinas): 
relacionadas às ações de saneamento básico e educação ambiental; 

Contínuo (a partir de 
2024) 

R$ 37.892,70 R$ 50.523,60 R$ 151.570,80 R$ 239.987,10 

Recursos Próprios 
(Municipal) 

G.30. Instituir o serviço de ouvidoria pública como mecanismo de reclamações e sugestões a 
serviço da população, por meio de canal 0800 e preenchimento de requerimento por 
meio do site da Prefeitura. As reclamações, críticas e sugestões relacionadas ao 
saneamento básico deverão ser encaminhadas à Diretoria de Saneamento Básico; 

Contínuo (a partir de 
2024) 

R$ 31.320,00 R$ 41.760,00 R$ 125.280,00 R$ 198.360,00 

G.31. Instituir mídias sociais e eletrônicas com release sobre saneamento básico e educação 
ambiental. 

Contínuo (a partir de 
2024) 

- - - - 

    Totais R$ 69.212,70 R$ 92.283,60 R$ 276.850,80 R$ 438.347,10 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 64 – Programação da execução do Projeto Educação Ambiental nas Escolas 

Componente Gestão dos Serviços Públicos de Saneamento Básico Custo Estimado do Componente R$ 17.165.369,36 Participação do Componente no Total do PMSB 2,7% 

Programa Educação Ambiental em Saneamento Custo Estimado do Programa R$ 2.653.295,64 Participação do Programa no Componente 15,5% 

Projeto Educação Ambiental nas Escolas Custo do Projeto R$ 1.130.003,44 Participação do Projeto no Programa 42,6% 

Responsável pela 
Execução 

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Meio Ambiente e 
Limpeza Pública, Secretaria de Recurso Hídricos) 

Parceiros SEC, SEMA, INEMA, Sociedade Civil Organizada, Universidades e Institutos 

Ações Meta 

Custo Estimado de cada Ação 
Possíveis Fontes 

de Financiamento 
Curto  Médio Longo 

Total 
(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

G.32. Aderir a projetos de Educação Ambiental no âmbito Federal e Estadual (Agenda 2030 
escolar, Sala-verde, Coletivos Educadores e COM-VIDA); 

Contínuo (a partir 
de 2024) 

- - - - 

OGU/FNDE (MMA e 
MEC), FERHIBA 
(SEMA/INEMA), 

Recursos Próprios 
(Municipal), Tarifas 

(Embasa) 

G.33. Capacitar, qualificar e treinar (de modo contínuo) os docentes a realizar atividades 
pedagógicas para o processo de sensibilização dos alunos da necessidade em preservar os 
recursos naturais e a importância do saneamento básico; 

Realizar 5 
capacitações a 
partir de 2023 

R$ 71.437,17 R$ 71.437,17 R$ 214.311,50 R$ 357.185,84 

G.34. Promover a realização de eventos escolares fixando tarefas relacionadas ao saneamento 
básico, , como por exemplo: coleta de determinada quantidade de materiais recicláveis, 
distribuição de folhetos informativos sobre a implantação da coleta seletiva, distribuição 
de sacos plásticos para separação domiciliar de resíduos recicláveis, desfiles de roupas 
confeccionadas com materiais recicláveis, redução do consumo de água, entre outras; 

Realizar 10 
gincanas a partir 

de 2024 
R$ 32.460,00 R$ 32.460,00 R$ 97.380,00 R$ 162.300,00 

G.35. Apoiar as escolas na realização de feiras de ciências abordando o saneamento básico e o 
meio ambiente, como inter-relacionados; 

Realizar 9 feiras  a 
partir de 2025 

R$ 9.944,00 R$ 19.888,00 R$ 59.664,00 R$ 89.496,00 

G.36. Estimular as escolas a promoverem atividades extracurriculares incluindo visitas às 
instituições públicas responsáveis pela implementação das políticas públicas, incluindo 
momentos de diálogos com seus representantes, visitas técnicas às infraestruturas de 
saneamento básico; 

Uma vez a cada 2 
anos (a partir de 

2024) 
R$ 92.804,32 R$ 92.804,32 R$ 278.412,96 R$ 464.021,60 

G.37. Realizar concursos anuais com premiação que estimulem os estudantes a colocarem em 
prática ações relacionadas à cidadania, ao meio ambiente, ao saneamento básico. 

Contínuo (a partir 
de 2024) 

R$ 9.000,00 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 R$ 57.000,00 

    Totais R$ 215.645,49 R$ 228.589,49 R$ 685.768,46 R$ 1.130.003,44 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 65 – Programação da execução do Projeto Educação Ambiental para Promoção do Saneamento na zona urbana 

Componente Gestão dos Serviços Públicos de Saneamento Básico Custo Estimado do Componente R$ 17.165.369,36 Participação do Componente no Total do PMSB 2,7% 

Programa  Educação Ambiental em Saneamento Custo Estimado do Programa R$ 2.653.295,64 Participação do Programa no Componente 15,5% 

Projeto 
Educação Ambiental para Promoção do Saneamento na zona 
urbana 

Custo do Projeto R$ 884.442,52 Participação do Projeto no Programa 33,3% 

Responsável pela 
Execução 

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Meio 
Ambiente e Limpeza Pública, Secretaria de Recurso Hídricos) 

Parceiros 
SEC, SEMA, INEMA, Prestadores dos serviços de saneamento, Sociedade Civil Organizada,  Universidades e 

Institutos 

Ações Meta 

Custo Estimado de cada Ação 
Possíveis Fontes 

de Financiamento 
Curto  Médio Longo 

Total 
(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

G.38. Realizar campanhas educativas com objetivo de estimular a redução do consumo de 
água, inibição à prática de fraudes no sistema de abastecimento, controle do 
desperdício e práticas de reuso, manutenção e higienização adequada de reservatórios 
domiciliares; 

Realizar 7 campanhas a 
partir de 2024 

R$ 15.736,80 R$ 31.473,60 R$ 62.947,20 R$ 110.157,60 

OGU/FNDE (MMA 
e MEC), FERHIBA 
(SEMA/INEMA), 

Recursos Próprios 
(Municipal), 

Tarifas (Embasa) 

G.39. Realizar campanhas educativas sobre a ocupação de áreas de risco, abordando 
legislações relacionadas; 

Realizar 7 campanhas a 
partir de 2024 

R$ 15.736,80 R$ 31.473,60 R$ 62.947,20 R$ 110.157,60 

G.40. Realizar campanhas educativas sobre doenças que estão associadas à contaminação da 
água, à falta de coleta e tratamento de esgotos e de resíduos sólidos, assim como as 
derivadas da drenagem inadequada das águas das chuvas, discutindo formas de 
transmissão e prevenção; 

Realizar 7 campanhas a 
partir de 2024 

R$ 15.736,80 R$ 31.473,60 R$ 62.947,20 R$ 110.157,60 

G.41. Realizar campanhas de sensibilização da população sobre a cobrança de tarifa dos 
serviços de saneamento básico, destacando sua legalidade e sua importância na 
garantia da qualidade e segurança do serviço; 

Realizar 6 campanhas no 
curto e médio prazo 

R$ 12.021,69 R$ 24.043,38 - R$ 36.065,07 

G.42. Realizar campanhas educativas e oficinas com o intuito de sensibilizar a população na 
redução dos resíduos gerados, reutilização e reaproveitamento de materiais das 
diversas formas e realização da compostagem caseira; 

Realizar 6 campanhas a 
partir de 2025 

R$ 15.736,80 R$ 15.736,80 R$ 62.947,20 R$ 94.420,80 

G.43. Realizar campanhas educativas que estimulem a adesão à coleta seletiva, orientando 
sobre a correta separação entre seco e úmido, os dias e horários de coleta, uso e 
conservação das lixeiras públicas; 

Realizar 6 campanhas a 
partir de 2025 

R$ 15.736,80 R$ 15.736,80 R$ 62.947,20 R$ 94.420,80 

G.44. Realizar campanhas educativas sobre a preservação de mananciais superficiais e 
subterrâneos, enfatizando os benefícios de matas ciliares, não poluição das águas e 
importância do consumo consciente; 

Realizar 6 campanhas a 
partir de 2026 

R$ 15.736,80 R$ 15.736,80 R$ 62.947,20 R$ 94.420,80 

G.45. Realizar campanhas para sensibilizar os cidadãos sobre o problema das ligações 
indevidas entre os sistemas de drenagem e esgotamento, incluindo a informação sobre 
a obrigatoriedade de promover a ligação à rede pública; 

Realizar 6 campanhas a 
partir de 2026 

R$ 15.736,80 R$ 15.736,80 R$ 62.947,20 R$ 94.420,80 

G.46. Investir em ações voltadas para a sensibilização da população quanto ao uso e 
conservação das lixeiras públicas; 

Realizar 7 campanhas a 
partir de 2024 

R$ 6.542,95 R$ 13.085,90 R$ 26.171,80 R$ 45.800,65 

G.47. Realizar campanhas educativas com o objetivo de informar a população dos riscos do 
lançamento de resíduos sólidos nas vias e sua relação com o sistema de drenagem; 
estão associadas à contaminação da água, à falta de coleta e tratamento de esgotos e de 
resíduos sólidos, assim como as derivadas da drenagem inadequada das águas das 
chuvas, discutindo formas de transmissão e prevenção. 

Realizar 6 campanhas a 
partir de 2026 

R$ 15.736,80 R$ 15.736,80 R$ 62.947,20 R$ 94.420,80 

    Totais R$ 144.459,04 R$ 210.234,08 R$ 529.749,40 R$ 884.442,52 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

 
  



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

349 

Quadro 66 – Programação da execução do Projeto Educação Ambiental para Promoção do Saneamento na zona rural 
Componente Gestão dos Serviços Públicos de Saneamento Básico Custo Estimado do Componente R$ 17.165.369,36 Participação do Componente no Total do PMSB 2,7% 

Programa  Educação Ambiental em Saneamento Custo Estimado do Programa R$ 2.653.295,64 Participação do Programa no Componente 15,5% 

Projeto 
Educação Ambiental para Promoção do Saneamento na zona 

rural 
Custo do Projeto R$ 638.849,68 Participação do Projeto no Programa 24,1% 

Responsável pela 
Execução 

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Meio 
Ambiente e Limpeza Pública, Secretaria de Recurso Hídricos) 

Parceiros 
SEC, SEMA, INEMA, SENAR, CERB,  Prestadores dos serviços de saneamento, Sociedade Civil Organizada,  

Universidades e Institutos 

Ações Meta 

Custo Estimado de cada Ação Possíveis Fontes 
de 

Financiamento 
Curto  Médio Longo 

Total 
(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

G.48. Realizar campanhas educativas sobre doenças que estão associadas à contaminação da 
água, à falta de coleta e tratamento de esgotos e de resíduos sólidos, assim como as 
derivadas da drenagem inadequada das águas das chuvas, discutindo formas de 
transmissão e prevenção; 

Realizar 7 
campanhas a 

partir de 2024 
R$ 8.654,65 R$ 17.309,30 R$ 34.618,60 R$ 60.582,55 

OGU/FNDE (MMA 
e MEC), FERHIBA 
(SEMA/INEMA), 

Recursos 
Próprios 

(Municipal), 
Tarifas (Embasa) 

G.49. Promover campanhas educativas quanto ao consumo eficiente da água, buscando 
reduzir o desperdício, práticas adequadas de manuseio e higienização de reservatórios 
domiciliares; 

Realizar 7 
campanhas a 

partir de 2024 
R$ 8.654,65 R$ 17.309,30 R$ 34.618,60 R$ 60.582,55 

G.50. Promover a capacitação dos membros das comunidades rurais para a coleta seletiva de 
resíduos sólidos, e posterior reutilização, reaproveitamento e compostagem dos 
resíduos orgânicos; 

Realizar 6 
capacitaçõess a 
partir de 2025 

R$ 25.715,62 R$ 25.715,62 R$ 102.862,48 R$ 154.293,72 

G.51. Promover oficinas educativas com foco no fortalecimento da relação da comunidade 
com o meio ambiente, a fim de despertar o juízo de responsabilização e participação 
quanto à preservação do meio ambiente, inclusive mananciais superficiais e 
subterrâneos, enfatizando os benefícios de matas ciliares e não poluição das águas; 

Realizar 6 oficinas 
a partir de 2026 

R$ 23.791,58 R$ 23.791,58 R$ 95.166,34 R$ 142.749,50 

G.52. Realizar oficinas educativas sobre a prática de reuso de água nos domicílios, visando 
diminuir a geração de esgotos; 

Realizar 6 oficinas 
a partir de 2026 

R$ 23.791,58 R$ 23.791,58 R$ 95.166,34 R$ 142.749,50 

G.53. Realizar campanhas de sensibilização da população sobre a cobrança de tarifa dos 
serviços de saneamento básico, destacando sua legalidade e sua importância na 
garantia da qualidade e segurança do serviço. 

Realizar 9 
campanhas até 

2027 
- R$ 34.618,60 R$ 43.273,25 R$ 77.891,85 

    Totais R$ 90.608,09 R$ 142.535,99 R$ 405.705,60 R$ 638.849,68 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 67 – Plano de Investimentos da Gestão dos Serviços de Saneamento Básico 

P
ro

g
ra

m
a

 

P
ro

je
to

 

Ação 
  

Curto Médio Longo 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

F
o

rt
a

le
ci

m
e

n
to

 d
a

 G
e

st
ã

o
 

E
st

ru
tu

ra
n

d
o

 a
 G

e
st

ã
o

 

G.1.                     
G.2.  R$632.854 R$632.854 R$632.854 R$632.854 R$632.854 R$632.854 R$632.854 R$632.854 R$632.854 R$632.854 R$632.854 R$632.854 R$632.854 R$632.854 R$632.854 R$632.854 R$632.854 R$632.854 R$632.854 
G.3.  R$148.580 R$15.600 R$15.600 R$15.600 R$15.600 R$15.600 R$15.600 R$15.600 R$15.600 R$15.600 R$15.600 R$15.600 R$15.600 R$15.600 R$15.600 R$15.600 R$15.600 R$15.600 R$15.600 
G.4.                     
G.5.                     
G.6.    R$222.828                 
G.7.                     
G.8.  R$11.250  R$11.250  R$11.250  R$11.250  R$11.250  R$11.250  R$11.250  R$11.250  R$11.250  R$11.250 
G.9.                     

G.10.  R$6.900 R$6.900 R$6.900 R$6.900 R$6.900 R$6.900 R$6.900 R$6.900 R$6.900 R$6.900 R$6.900 R$6.900 R$6.900 R$6.900 R$6.900 R$6.900 R$6.900 R$6.900 R$6.900 
G.11.                     
G.12.                     

V
a

lo
ri

za
n

d
o

 a
 

L
e

g
is

la
çã

o
 

G.13.                     

G.14.                     

G.15.                     

G.16.                     

G.17.                     

G.18. R$298.636          R$298.636          

G.19.          R$221.677           

G.20.                     

P
a

rt
ic

ip
a

çã
o

 e
 C

o
n

tr
o

le
 S

o
ci

a
l 

A
p

ri
m

o
ra

n
d

o
 o

 
C

o
n

tr
o

le
 S

o
ci

a
l 

G.21.                     

G.22.                     

G.23. R$8.868  R$8.868  R$8.868  R$8.868  R$8.868  R$8.868  R$8.868  R$8.868  R$8.868  R$8.868  

G.24.                     

G.25.                     

G.26.   R$10.020  R$10.020  R$10.020  R$10.020  R$10.020  R$10.020  R$10.020  R$10.020  R$10.020  

G.27.  R$15.589  R$15.589  R$15.589  R$15.589  R$15.589  R$15.589  R$15.589  R$15.589  R$15.589  R$15.589 

G.28.                     

D
iv

u
lg

a
n

d
o

 
a

çõ
e

s 
d

o
 

S
a

n
e

a
m

e
n

to
 

G.29.  R$12.631 R$12.631 R$12.631 R$12.631 R$12.631 R$12.631 R$12.631 R$12.631 R$12.631 R$12.631 R$12.631 R$12.631 R$12.631 R$12.631 R$12.631 R$12.631 R$12.631 R$12.631 R$12.631 

G.30.  R$10.440 R$10.440 R$10.440 R$10.440 R$10.440 R$10.440 R$10.440 R$10.440 R$10.440 R$10.440 R$10.440 R$10.440 R$10.440 R$10.440 R$10.440 R$10.440 R$10.440 R$10.440 R$10.440 

G.31.                     

E
d

u
ca

çã
o

 A
m

b
ie

n
ta

l 
e

m
 S

a
n

e
a

m
e

n
to

 E
d

u
ca

çã
o

 
A

m
b

ie
n

ta
l 

n
a

s 
E

sc
o

la
s 

G.32.                     

G.33. R$35.719  R$35.719  R$35.719  R$35.719  R$35.719  R$35.719  R$35.719  R$35.719  R$35.719  R$35.719  

G.34.  R$16.230  R$16.230  R$16.230  R$16.230  R$16.230  R$16.230  R$16.230  R$16.230  R$16.230  R$16.230 

G.35.   R$9.944  R$9.944  R$9.944  R$9.944  R$9.944  R$9.944  R$9.944  R$9.944  R$9.944  

G.36.  R$46.402  R$46.402  R$46.402  R$46.402  R$46.402  R$46.402  R$46.402  R$46.402  R$46.402  R$46.402 

G.37.  R$3.000 R$3.000 R$3.000 R$3.000 R$3.000 R$3.000 R$3.000 R$3.000 R$3.000 R$3.000 R$3.000 R$3.000 R$3.000 R$3.000 R$3.000 R$3.000 R$3.000 R$3.000 R$3.000 

E
d

u
ca

çã
o

 A
m

b
ie

n
ta

l 
p

a
ra

 P
ro

m
o

çã
o

 
d

o
 S

a
n

e
a

m
e

n
to

 n
a

 z
o

n
a

 u
rb

a
n

a
 

G.38.  R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737 

G.39.  R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737 

G.40.  R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737 

G.41.   R$6.011 R$6.011 R$6.011 R$6.011 R$6.011 R$6.011             

G.42.   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   

G.43.   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   

G.44.    R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737  

G.45.    R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737  

G.46.  R$6.543   R$6.543   R$6.543   R$6.543   R$6.543   R$6.543   R$6.543 

G.47.    R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737   R$15.737  

E d u
c

a
ç ã o
 

A m b
i e n
t

a
l p a
r a
 

P ro m o
ç ã o
 

d o
 

S
a n e
a m e n
t o
 

n a
 

zo n a
 

ru ra l G.48. 
 

R$8.655 
  

R$8.655 
  

R$8.655 
  

R$8.655 
  

R$8.655 
  

R$8.655 
  

R$8.655 
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P
ro

g
ra

m
a

 

P
ro

je
to

 

Ação 
  

Curto Médio Longo 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

G.49. 
 

R$8.655 
 

 R$8.655 
 

 R$8.655 
 

 R$8.655 
 

 R$8.655 
 

 R$8.655 
 

 R$8.655 

G.50. 
 

 R$25.716   R$25.716   R$25.716   R$25.716   R$25.716   R$25.716  
 

G.51.    R$23.792   R$23.792   R$23.792   R$23.792   R$23.792   R$23.792  

G.52.    R$23.792   R$23.792   R$23.792   R$23.792   R$23.792   R$23.792  

G.53.  
  

 R$8.655 R$8.655 R$8.655 R$8.655 R$8.655 R$8.655 
  

R$8.655 
  

R$8.655 
  

R$8.655  

Total de 
investimentos 

necessários 

R$343.222 R$974.938 R$809.175 R$1.094.528 R$831.704 R$842.750 R$855.434 R$856.624 R$811.819 R$1.096.020 R$1.115.674 R$828.085 R$849.424 R$841.958 R$803.165 R$874.344 R$817.038 R$828.085 R$849.424 R$841.958 

R$3.221.864 R$3.386.512 R$10.556.993 

R$ 17.165.369,36 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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9.2 Abastecimento de Água Potável 

O componente de abastecimento de água potável pode ser entendido com um dos mais 

importantes para todo o saneamento básico. Sua estruturação, seja para manutenção de 

bons indicadores, seja para melhoria destes. 

Como se pode perceber (Quadro 59), as ações propostas para o abastecimento de água 

são correspondentes a R$ 109.140.214,21. Destaca-se que o município de Caetité possui 

elevada cobertura por abastecimento de água, principalmente na zona urbana, dessa 

forma, os investimentos dessa componente, ocupam a quarta posição em relação ao total 

de investimento, representando 17,1%. 

O Programa Preservação, Proteção e Conservação dos Mananciais tem como objetivos 

promover a reversibilidade da degradação ambiental, assegurar a qualidade e a 

quantidade dos recursos hídricos ofertados, assim como o engajamento dos setores 

público, privado e sociedade de forma geral (Quadro 68). 

Nesse cenário, a Universalização do Acesso á água Potável possui o intuito de atingir a 

universalização do acesso à água para todos os moradores do município de Caetité 

(Quadro 69 a Quadro 70). Aliado à universalização do abastecimento, surge o programa 

Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Água (Quadro 71 a Quadro 73), com o 

objetivo de garantir o abastecimento com segurança, qualidade, regularidade e 

continuidade adequadas, conforme prevê a Lei Nacional nº 11.445/2007.  

O Quadro 74 apresenta a programação anual dos investimentos.  O memorial de cálculo 

das ações do abastecimento de água está apresentado no APÊNDICE B. 
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Quadro 68 – Programação da execução do Projeto Recuperação, Preservação e Proteção dos Mananciais 

Componente 
Serviço Público de Abastecimento de Água 
Potável 

Custo Estimado do Componente R$109.140.214,21 Participação do Componente no Total do PMSB 17,1% 

Programa:  
Recuperação, Preservação e Proteção dos 
Mananciais 

Custo Estimado do Programa R$7.550.282,23 Participação do Programa no Componente 6,9% 

Projeto Rio Vivo Custo Estimado do Projeto R$7.550.282,23 Participação do Projeto no Programa 100,0% 
Responsável pela 
Execução 

Prefeitura (Secretaria de Municipal de Recursos 
Hídricos) e Embasa 

Parceiros   

Ações Meta 
  

Possíveis Fontes 
de Financiamento 

Curto   Médio Longo 
Total  

(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 
A.1. Intensificar a fiscalização das atividades desenvolvidas no município 

que comprometam nascentes e corpos hídricos (tais como 
mineração, agropecuária) incluindo a parceria com os órgãos 
responsáveis pela fiscalização; 

Contínuo (a partir de 2023) R$ 184.151,33 R$ 182.314,08 R$ 546.942,24 R$ 913.407,65 

Tarifas (EMBASA), 
OGU/FGTS (MMA/ 
ANA), FERHIBA e 

FERFA 
(SEMA/INEMA)  

A.2. Elaborar projeto de recomposição/recuperação/conservação da 
mata ciliar das 160 nascentes inseridas no município de Caetité, por 
meio do plantio de vegetação nativa; 

Contínuo (a partir de 2025) R$ 21.048,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.048,42 

A.3. Executar projeto de recomposição/recuperação/conservação da 
mata ciliar das 160 nascentes inseridas no município de Caetité, por 
meio do plantio de vegetação nativa; 

Contínuo (a partir de 2025) R$ 46.774,28 R$ 93.548,55 R$ 280.645,66 R$ 420.968,50 

A.4. Elaborar cadastro georreferenciado elencando todas as nascentes 
existentes no município, incluindo diagnóstico de cada uma delas, e 
realizando a demarcação da área com implantação de cerca para 
proteção e monitoramento; 

Mapear as nascentes até o ano 
2026 

R$ 220.023,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 220.023,79 

A.5. Elaborar projeto de recomposição/recuperação/conservação da 
mata ciliar dos reservatórios constituídos pela barragem Moita dos 
Porcos e barragem Passagem das Pedras; 

2023 R$ 3.921,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.921,44 

A.6. Executar projeto de recomposição/recuperação/conservação da 
mata ciliar dos reservatórios constituídos pelas: barragens Moita dos 
Porcos e Passagem das Pedras;  

Até 2030 R$ 78.428,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 78.428,84 

A.7. Promover incentivo técnico e financeiro de ações que visem a 
proteção hídrica e de iniciativas sustentáveis, a exemplo do 
Programa Produtor da Água, desenvolvido pela Agência Nacional de 
Águas – ANA;  

Contínuo (a partir de 2027) R$ 0,00 R$ 1.032.265,53 R$ 3.096.796,59 R$ 4.129.062,12 

A.8. Promover cursos de capacitação para os agricultores sobre 
preservação e proteção dos mananciais e para estimular a utilização 
de fertilizantes naturais e o uso eficiente dos mesmos 

Realizar ciclos de capacitações em 
anos alternados a partir de 2025  

R$ 27.746,92 R$ 55.493,84 R$ 166.481,51 R$ 249.722,26 

A.9. Promover parcerias com os prestadores dos serviços de saneamento 
básico para ações de preservação e proteção dos mananciais;  

Contínuo (a partir de 2023) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - 

A.10. Implantar programa de monitoramento da qualidade da água dos 
mananciais de abastecimento de acordo com as Resoluções Conama 
Nº 357 e 430; 

Contínuo (a partir de 2023) R$ 302.739,84 R$ 302.739,84 R$ 908.219,52 R$ 1.513.699,20 

A.11. Exigir a elaboração e o cumprimento das condicionantes ambientais 
e Plano de Recuperação da Áreas Degradadas na atividade de 
mineração. 

Contínuo (a partir de 2023) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - 

  Totais R$ 884.834,87 R$ 1.666.361,84 R$ 4.999.085,52 R$ 7.550.282,23 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 69 - Programação da execução do Projeto Ampliação da Cobertura do Abastecimento de Água 

Componente 
Serviço Público de Abastecimento de Água 
Potável 

Custo Estimado do Componente R$109.140.214,21 Participação do Componente no Total do PMSB 17,1% 

Programa Universalização do Acesso à Água Potável Custo Estimado do Programa R$13.625.356,77 Participação do Programa no Componente 12,5% 

Projeto 
Ampliação da Cobertura do Abastecimento 
de Água 

Custo Estimado do Projeto R$12.027.446,24 Participação do Projeto no Programa 88,3% 

Responsável pela 
Execução 

EMBASA e Prefeitura  Parceiros: INEMA, SEMA, SEAGRI, SENAR, SIHS, MMA 

Ações Meta 

  
Possíveis Fontes 

de Financiamento Curto   Médio Longo 
Total 

(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

A.12. Ampliação da produção de água do SAA de Caetité Garantia a universalização do 
serviços de abastecimento de água 

na zona urbana do município 
durante todo horizonte de 

planejamento 

R$ 949.379,70 R$ 947.393,55 R$ 2.831.455,44 R$ 4.728.228,69 

Tarifas (EMBASA), 
OGU/FGTS (MMA/ 
ANA), FERHIBA e 

FERFA 
(SEMA/INEMA)  

A.13. Ampliar gradualmente o sistema de distribuição de água da zona 
urbana dos distritos, acompanhando o ritmo de crescimento 
populacional; 

R$ 983.748,08 R$ 982.100,95 R$ 2.935.184,73 R$ 4.901.033,76 

A.14. Elaborar estudos de ampliação da cobertura da rede de 
abastecimento de água com viabilidade técnica e econômica para 
serem atendidos pela EMBASA; 

Atender 90% da população rural 
até 2033 

R$ 52.358,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.358,40 

A.15. Elaborar estudos de implantação de sistemas simplificados de 
abastecimento de água com viabilidade técnica e econômica para 
serem atendidos pela Central das Águas; 

Atender 90% da população rural 
até 2033 

R$ 52.358,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.358,40 

A.16. Ampliar a cobertura por rede de abastecimento de água da zona 
rural, seja por meio da atuação da Central das Águas, da Embasa 
(em localidades com viabilidade técnica e econômica) ou outras 
formas de prestação avaliadas e definidas pelo município. 

Atender 90% da população rural 
até 2033 

R$ 711.856,02 R$ 842.381,83 R$ 739.229,14 R$ 2.293.466,99 

    Totais R$ 2.749.700,60 R$ 2.771.876,33 R$ 6.505.869,31 R$ 12.027.446,24 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 70 – Programação da execução do Projeto Soluções alternativas para Abastecimento de Água 

Componente Serviço Público de Abastecimento de Água Potável Custo Estimado do Componente R$109.140.214,21 Participação do Componente no Total do PMSB 17,1% 

Programa:  Universalização do Acesso à Água Potável Custo Estimado do Programa R$13.625.356,77 Participação do Programa no Componente 12,5% 

Projeto Soluções Alternativas para Zona Rural Custo Estimado do Projeto R$1.597.910,53 Participação do Projeto no Programa 11,7% 

Responsável pela 
Execução 

EMBASA e Prefeitura (Secretária Municipal de Serviços 
públicos) 

Parceiros MDR, FUNASA, CERB, SIHS, INEMA, SEMA 

Ações Meta 

  
Possíveis Fontes 

de Financiamento 
Curto   Médio Longo 

Total 
(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

A.17. Ampliar sistemas alternativos coletivos e individuais de abastecimento de 
água utilizando poços de captação de água subterrânea para atendimento de 
localidades dispersas; 

Até 2033 R$ 22.060,41 R$ 29.413,89 R$ 22.060,41 R$ 73.534,71 

OGU/FGTS 
(FUNASA/MDR), 

Tarifas (EMBASA), 
FUNCEP (SIHS), 
FESBA (CERB) 

A.18. Ampliar a construção de soluções alternativas de abastecimento de água 
como reservatórios de captação de água de chuva para atendimento de 
famílias dispersas; 

Até 2033 R$ 415.692,37 R$ 554.256,49 R$ 415.692,37 R$ 1.385.641,23 

A.19. Elaborar e implantar ciclo de capacitação e sensibilização dos usuários à 
operação, manuseio e utilização de soluções alternativas, instruindo quanto 
ao consumo direto da água captada com disponibilização de suporte técnico 
e material informativo 

Realizar ciclos de capacitações em anos 
alternados a partir de 2024  até 2032 

R$ 55.493,84 R$ 55.493,84 R$ 27.746,92 R$ 138.734,59 

    Totais R$ 493.246,62 R$ 639.164,21 R$ 465.499,70 R$ 1.597.910,53 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 71 – Programação da execução do Projeto Melhorias da Infraestrutura dos Sistemas de Abastecimento de Água 

 Componente Serviço Público de Abastecimento de Água Potável Custo Estimado do Componente R$109.140.214,21 Participação do Componente no Total do PMSB 17,1% 
Programa Qualidade dos serviços de abastecimento de água Custo Estimado do Programa R$87.964.575,22 Participação do Programa no Componente 80,6% 

Projeto 
Melhoria da Infraestrutura dos Sistemas de 
Abastecimento de Água  

Custo Estimado do Projeto R$47.846.815,75 Participação do Projeto no Programa 54,4% 

Responsável pela 
Execução 

EMBASA e Prefeitura  Parceiros: INEMA, SEMA, SEAGRI, SENAR, SIHS, MMA 

Ações Meta 
  

Possíveis Fontes 
de Financiamento 

Curto   Médio Longo 
Total  

(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 
A.20. Elaborar cadastro georreferenciado de todas as soluções de abastecimento 

de água existentes (individuais e coletivas), identificando vazão, população 
abastecida, prazo de funcionamento, ação de desativação, qualidade da 
água, entre outras medidas; 

Até 2026 R$ 64.515,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.515,85 

Tarifas (EMBASA), 
OGU/FGTS (MMA/ 
ANA), FERHIBA e 

FERFA 
(SEMA/INEMA)  

A.21. Implementar plano de manutenção preventiva e corretiva nas instalações e 
equipamentos dos sistemas de captação e adução de água bruta para 
abastecimento público existentes no município, incluindo a substituição de 
trechos de adutoras que apresentam constantes rompimentos ou 
localizadas em terrenos privados; 

Até 2026 R$ 2.288.590,07 R$ 3.051.453,43 R$ 9.154.360,29 R$ 14.494.403,79 

A.22. Realizar melhorias na automação da captação de água do SSAA Caldeiras; 2024 R$ 38.392,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.392,67 

A.23. Avaliar melhorias as estruturas físicas da ETA Caetité e executar obras de 
reforma necessárias; 

Até 2026 R$ 2.358.028,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.358.028,55 

A.24. Implementar plano de manutenção preventiva e corretiva nas instalações e 
equipamentos dos sistemas de tratamento de água (ETAs) já existentes e 
dos que serão implantados no município; 

Contínuo (a partir de 2023) R$ 683.656,68 R$ 911.542,24 R$ 2.734.626,73 R$ 4.329.825,66 

A.25. Implantar etapa de tratamento da água nos sistemas simplificados 
operados pela gestão municipal que atendem os aglomerados rurais do 
município de Caetité;  

Até 2026 R$ 17.605.756,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.605.756,88 

A.26. Executar melhorias nas estruturas físicas das estações elevatórias de água 
do SAA Embasa; 

Até 2026 R$ 352.604,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 352.604,80 

A.27. Elaborar e executar projeto de melhoria e ampliação da capacidade de 
reservação de água da sede municipal, dos distritos de Brejinhos das 
Ametista, Pajeú do Vento e Maniaçu atendidos pelo SAA operado pela 
EMBASA;  

Até 2033 R$ 814.448,03 R$ 814.448,03 R$ 610.836,02 R$ 2.239.732,07 

A.28. Elaborar e executar projeto de melhoria e ampliação da capacidade de 
reservação de água na zona rural; 

Até 2033 R$ 56.692,85 R$ 113.385,69 R$ 85.039,27 R$ 255.117,81 

A.29. Automatizar o sistema de adutor e distribuidor de água do SAA Embasa  Até 2030 R$ 0,00 R$ 411.372,27 R$ 0,00 R$ 411.372,27 

A.30. Implementar plano de manutenção preventiva e corretiva na operação dos 
reservatórios de distribuição; 

Até 2026 R$ 421.729,36 R$ 421.729,36 R$ 1.265.188,09 R$ 2.108.646,82 

A.31. Investigar a existência e executar a retirada de redes de abastecimento de 
água sob imóveis, bem como substituição de redes subdimensionadas; 

Até 2030 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 600.000,00 

A.32. Investigar a existência e executar a retirada de redes de abastecimento de 
água sob imóveis;  

Entre 2027-2033 R$ 0,00 R$ 200.000,00 R$ 150.000,00 R$ 350.000,00 

A.33. Estimular a implantação de reservatórios domiciliares (caixas d'água) 
visando reduzir os transtornos causados durante as interrupções no 
fornecimento de água, e subsidiar a implantação para famílias em situação 
de extrema pobreza 

Entre 2027-2033 R$ 0,00 R$ 1.507.667,76 R$ 1.130.750,82 R$ 2.638.418,58 

A.34. Intensificar a divulgação sobre paralisações no sistema. Contínuo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - 

  Totais R$ 24.984.415,74 R$ 7.731.598,79 R$ 15.130.801,22 R$ 47.846.815,75 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 72 - Programação da execução do Projeto Monitoramento da Qualidade da Água 

Componente Serviço Público de Abastecimento de Água Potável Custo Estimado do Componente R$109.140.214,21 Participação do Componente no Total do PMSB 17,1% 

Programa:  Qualidade dos serviços de abastecimento de água Custo Estimado do Programa R$40.117.759,47 Participação do Programa no Componente 36,8% 

Projeto Melhoria do Monitoramento da Qualidade da Água Custo Estimado do Projeto R$6.024.014,16 Participação do Projeto no Programa 15,0% 

Responsável pela 
Execução 

Embasa e Prefeitura (Secretara de Saúde, 
Vigilância Sanitária) 

Parceiros SESAB/, DIVISA 

Ações Meta 

  
Possíveis Fontes 

de Financiamento 

Curto   Médio Longo 
Total  

(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

A.35. Ampliar e melhorar rotina de controle e vigilância da qualidade da água, 
respeitando o número mínimo de amostras por ponto de amostragem, 
frequência de amostragem e padrões de potabilidades conforme 
preconizado pela Portaria de Potabilidade vigente; 

Contínuo R$ 327.579,23 R$ 359.160,11 R$ 1.220.345,44 R$ 1.907.084,78 

Tarifas (EMBASA), 
OGU/FGTS (MMA/ 
ANA), FERHIBA e 

FERFA 
(SEMA/INEMA)  

A.36. Implantar rotina de monitoramento regular da qualidade de soluções 
individuais; 

Contínuo a partir de 2024 R$ 41.934,08 R$ 37.398,22 R$ 33.130,24 R$ 112.462,54 

A.37. Intensificar a fiscalização da qualidade da água distribuída em situação 
de emergência através de veículos transportadores (carro-pipa), 
realizando análises de acordo com o Plano de Amostragem 

Contínuo R$ 102.496,68 R$ 102.496,68 R$ 307.490,04 R$ 512.483,40 

A.38. Publicar periodicamente os resultados das análises de potabilidade da 
água consumida 

Contínuo  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - 

A.39. Assegurar a distribuição de hipoclorito de sódio para aplicar na água de 
soluções individuais de abastecimento. 

Contínuo a partir de 2025 R$ 885.812,76 R$ 1.352.652,48 R$ 1.253.518,20 R$ 3.491.983,44 

  Totais R$ 1.357.822,75 R$ 1.851.707,49 R$ 2.814.483,92 R$ 6.024.014,16 

 Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 73 - Programação da execução do Projeto Controle de Perdas 

Componente Serviço Público de Abastecimento de Água Potável Custo Estimado do Componente R$109.140.214,21 Participação do Componente no Total do PMSB 17,1% 

Programa  Qualidade dos serviços de abastecimento de água Custo Estimado do Programa R$40.117.759,47 Participação do Programa no Componente 36,8% 

Projeto  Controle de Perdas  Custo Estimado do Projeto R$34.093.745,31 Participação do Projeto no Programa 85,0% 

Responsável pela 
Execução 

EMBASA e Prefeitura  Parceiros FUNASA, MDR, MI, SIHS, CERB, SEDUR/CAR 

Ações Meta 

  
Possíveis Fontes 

de Financiamento 
Curto   Médio Longo 

Total 
(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

A.1. Ampliar e manter em pleno funcionamento os macromedidores no SAA 
Embasa; 

Implantar macromedidores em 
2023 e susbstituir a cada 5 anos 

R$ 73.125,00 R$ 73.125,00 R$ 146.250,00 R$ 292.500,00 

OGU/FGTS 
(FUNASA/ MDR / 

MI), Tarifas 
(EMBASA), FUNCEP 

(SIHS), FESBA 
(CERB) 

A.2. Adquirir e instalar macromedidores nos SSAA que abastecem a zona rural 
e o SSAA da Zona Urbana de Caldeiras 

Implantar macromedidores até 
2023 e susbstituir a cada 5 anos 

R$ 475.987,58 R$ 475.987,58 R$ 1.427.962,75 R$ 2.379.937,92 

A.3. Manter o índice de hidrometração em 100% na zona urbana, 
acompanhando as novas ligações de água e substituir hidrômetros 
obsoletos; 

Implantar novos hidrômetros a 
partir do aumento de ligações e 

substituir a cada 4 anos 
R$ 5.177.047,17 R$ 5.177.047,17 R$ 15.531.141,50 R$ 25.885.235,84 

A.4. Implantar hidrômetros nas ligações de água da zona rural 
Implantar macromedidores a 

partir de 2023 com crescimento 
progressivo ate 100% em 2042  

R$ 913.652,31 R$ 913.652,31 R$ 2.740.956,92 R$ 4.568.261,54 

A.5. Monitorar com regularidade o índice de perdas por zonas de 
abastecimento; 

Contínuo a partir de 2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - 

A.6. Elaborar e implementar plano de inspeções da rede de abastecimento de 
água, de modo a promover o controle de vazamentos e de ligações 
clandestinas e inativas; 

Contínuo a partir de 2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - 

A.7. Estimular e orientar a população a identificar possíveis vazamentos e 
entrar em contato com o prestador por meio de canais de comunicação 
disponibilizados, a fim de que possa ser realizada manutenção rápida; 

Contínuo R$ 24.686,08 R$ 24.686,08 R$ 74.058,24 R$ 123.430,40 

A.8. Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e peças 
instalados, adequados à faixa de consumo; 

Contínuo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - 

A.9. Realizar a capacitação e treinamento de funcionários que operam os 
sistemas de abastecimento de água e realizam medições domiciliares no 
município 

Contínuo R$ 27.712,74 R$ 27.712,74 R$ 83.138,21 R$ 138.563,68 

A.10. Monitorar a pressão na rede de distribuição, e instalar dispositivos de 
controle de pressão; 

Contínuo R$ 132.523,06 R$ 132.523,06 R$ 397.569,18 R$ 662.615,30 

A.11. Promover campanha de negociação de dívidas com usuários 
inadimplentes, por meio de divulgação nas mídias locais. 

Realizar campanhas a cada 3 anos, 
totalizando 7 campanhas 

R$ 6.171,52 R$ 12.343,04 R$ 24.686,08 R$ 43.200,64 

    Totais R$ 6.824.733,93 R$ 6.824.733,93 R$ 20.401.076,80 R$ 34.093.745,31 

 Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 74 – Plano de Investimentos do Abastecimento de Água Potável 
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A.20. 
           

  R$21.505 R$21.505 R$21.505                                 

A.21. 
           

  R$762.863 R$762.863 R$762.863 R$762.863 R$762.863 R$762.863 R$762.863 R$762.863 R$762.863 R$762.863 R$762.863 R$762.863 R$762.863 R$762.863 R$762.863 R$762.863 R$762.863 R$762.863 R$762.863 

A.22. 
           

  R$38.393                                     

A.23. 
           

  R$786.010 R$786.010 R$786.010                                 

A.24. 
           

  R$227.886 R$227.886 R$227.886 R$227.886 R$227.886 R$227.886 R$227.886 R$227.886 R$227.886 R$227.886 R$227.886 R$227.886 R$227.886 R$227.886 R$227.886 R$227.886 R$227.886 R$227.886 R$227.886 

A.25. 
           

R$4.401.43
9 

R$4.401.43
9 

R$4.401.439 R$4.401.439                                 

A.26. 
           

R$88.151 R$88.151 R$88.151 R$88.151                                 

A.27. 
           

R$203.612 R$203.612 R$203.612 R$203.612 R$203.612 R$203.612 R$203.612 R$203.612 R$203.612 R$203.612 R$203.612                   

A.28. 
           

    R$28.346 R$28.346 R$28.346 R$28.346 R$28.346 R$28.346 R$28.346 R$28.346 R$28.346                   

A.29. 
           

        R$102.843 R$102.843 R$102.843 R$102.843                         

A.30. 
           

R$105.432 R$105.432 R$105.432 R$105.432 R$105.432 R$105.432 R$105.432 R$105.432 R$105.432 R$105.432 R$105.432 R$105.432 R$105.432 R$105.432 R$105.432 R$105.432 R$105.432 R$105.432 R$105.432 R$105.432 

A.31. 
           

R$75.000 R$75.000 R$75.000 R$75.000 R$75.000 R$75.000 R$75.000 R$75.000                         

A.32. 
           

        R$50.000 R$50.000 R$50.000 R$50.000 R$50.000 R$50.000 R$50.000                   

A.33. 
           

        R$376.917 R$376.917 R$376.917 R$376.917 R$376.917 R$376.917 R$376.917                   

A.34. 
           

                                        

M e
l h o ri a
 

d o
 

M o n
i t o r a m e n t o
 

d a
 

Q u a
l

id a d e
 

d a
 

Á g u a
 A.35. 

           
R$79.092 R$80.932 R$82.815 R$84.741 R$86.713 R$88.730 R$90.797 R$92.920 R$95.096 R$97.327 R$99.621 R$100.326 R$101.031 R$101.738 R$102.441 R$103.146 R$103.849 R$104.555 R$105.257 R$105.959 
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P
ro

g
ra

m
a

 

P
ro

je
to

 

A
çã

o
 Curto Médio Longo 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

A.36. 
           

  R$15.208 R$13.993 R$12.733 R$11.428 R$10.078 R$8.675 R$7.216 R$5.709 R$4.141 R$2.514 R$2.474 R$2.431 R$2.389 R$2.349 R$2.308 R$2.266 R$2.224 R$2.183 R$2.141 

A.37. 
           

R$25.624 R$25.624 R$25.624 R$25.624 R$25.624 R$25.624 R$25.624 R$25.624 R$25.624 R$25.624 R$25.624 R$25.624 R$25.624 R$25.624 R$25.624 R$25.624 R$25.624 R$25.624 R$25.624 R$25.624 

A.38. 
           

                                        

A.39. 
           

    R$459.327 R$426.486 R$392.426 R$357.097 R$320.499 R$282.632 R$243.293 R$202.380 R$160.097 R$116.139 R$70.506 R$69.389 R$68.171 R$67.003 R$65.886 R$64.719 R$63.552 R$62.384 

 C
o

n
tr

o
le

 d
e

 P
e

rd
a

s 
 

A.40. 
           

R$73.125   
  

    R$73.125   
  

    R$73.125   
  

    R$73.125   
  

    

A.41. 
           

R$118.997 R$118.997 R$118.997 R$118.997 R$118.997 R$118.997 R$118.997 R$118.997 R$118.997 R$118.997 R$118.997 R$118.997 R$118.997 R$118.997 R$118.997 R$118.997 R$118.997 R$118.997 R$118.997 R$118.997 

A.42. 
           

R$1.294.262 R$1.294.262 R$1.294.262 R$1.294.262 R$1.294.262 R$1.294.262 R$1.294.262 R$1.294.262 R$1.294.262 R$1.294.262 R$1.294.262 R$1.294.262 R$1.294.262 R$1.294.262 R$1.294.262 R$1.294.262 R$1.294.262 R$1.294.262 R$1.294.262 R$1.294.262 

A.43. 
           

R$228.413 R$228.413 R$228.413 R$228.413 R$228.413 R$228.413 R$228.413 R$228.413 R$228.413 R$228.413 R$228.413 R$228.413 R$228.413 R$228.413 R$228.413 R$228.413 R$228.413 R$228.413 R$228.413 R$228.413 

A.44. 
           

                                        

A.45. 
           

                                        

A.46. 
           

R$6.172 R$6.172 R$6.172 R$6.172 R$6.172 R$6.172 R$6.172 R$6.172 R$6.172 R$6.172 R$6.172 R$6.172 R$6.172 R$6.172 R$6.172 R$6.172 R$6.172 R$6.172 R$6.172 R$6.172 

A.47. 
           

                                        

A.48. 
           

R$6.928 R$6.928 R$6.928 R$6.928 R$6.928 R$6.928 R$6.928 R$6.928 R$6.928 R$6.928 R$6.928 R$6.928 R$6.928 R$6.928 R$6.928 R$6.928 R$6.928 R$6.928 R$6.928 R$6.928 

A.49. 
           

R$33.131 R$33.131 R$33.131 R$33.131 R$33.131 R$33.131 R$33.131 R$33.131 R$33.131 R$33.131 R$33.131 R$33.131 R$33.131 R$33.131 R$33.131 R$33.131 R$33.131 R$33.131 R$33.131 R$33.131 

A.50. 
           

  R$6.172     R$6.172     R$6.172   
  

R$6.172     R$6.172     R$6.172     R$6.172 

Total de Investimentos 
Necessários 

R$7.606.323 R$9.531.793 R$10.111.656 R$10.051.154 R$5.396.674 R$5.417.674 R$5.361.762 R$5.321.674 R$5.089.932 R$5.096.684 R$5.121.877 R$3.913.536 R$3.893.883 R$3.873.475 R$3.893.686 R$3.937.751 R$3.898.898 R$3.863.667 R$3.890.907 R$3.867.207 

R$37.300.926 R$21.497.786 R$50.341.503 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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9.3 Esgotamento Sanitário 

Os investimentos estimados para o esgotamento sanitário em Caetité se mostraram 

expressivos dada a conjuntura atual de carência na prestação desse serviço. 

Como se pode perceber (Quadro 59), as ações propostas para o esgotamento sanitário 

são correspondentes a R$ 179.942.355,10, ocupando a segunda posição em relação ao 

total de investimento, representando 28,2% do total.  

O Programa Esgotamento Sanitário para Todos tem como objetivo o de promover o 

manejo sustentável do esgoto, como prevê o Objetivo 6 – Água Potável e Saneamento dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Quadro 75 e Quadro 76). 

Os investimentos ano a ano para a componente são apresentados no Quadro 77. O 

memorial de cálculo das ações está apresentado no APÊNDICE C. 
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Quadro 75 – Programação da execução do Projeto Implantação e Ampliação do acesso ao Serviço de Esgotamento Sanitário na zona urbana 

Componente Serviço Público de Esgotamento Sanitário Custo Estimado do Componente R$179.942.355,10 Participação do componente no total do PMSB 28,2% 
Programa Esgotamento Sanitário para Todos Custo Estimado do Programa R$179.942.355,10 Participação do Programa no Componente 100,0% 

Projeto 
Implantação e Ampliação do acesso Melhoria do Serviço de 
Esgotamento Sanitário na zona urbana  

Custo Estimado do Projeto R$143.622.043,77 Participação do Projeto no Programa 79,8% 

Responsável 
pela Execução 

EMBASA e Prefeitura (Secretaria Municipal Recursos 
Hídricos, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social , 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Limpeza Pública) 

Parceiros FUNASA, SIHS, CERB, INEMA, SDR/CAR 

Ações Meta 
  

Possíveis 
Fontes de 

Financiamento 
Curto   Médio Longo 

Total  
(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

E.1. Elaborar projeto de implantação de rede coletora de esgoto tipo separador 
absoluto para sede municipal de Caetité; 

Alcançar 90% de cobertura por 
esgotamento na sede municipal em 2033 

R$ 327.946,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 327.946,89 

Tarifas 
(Embasa), 
OGU/FGTS 

(Funasa, 
MMA/ANA), 

FUNCEP (SIHS), 
BID (SDR/CAR) 
FESBA (CERB), 

Recursos 
Próprios 

(Município) 

E.2. Executar obras de implantação de rede coletora de esgotos do tipo separador 
absoluto para sede municipal de Caetité; 

Alcançar 90% de cobertura por 
esgotamento na sede municipal em 2033 

R$ 9.860.764,64 R$ 6.786.955,07 R$ 11.039.754,06 R$ 27.687.473,76 

E.3. Elaborar projeto de implantação da Estação de Tratamento de Esgotos para 
a sede municipal de Caetité; 

Implantar a ETE em duas etapas (2026 e 
2033) 

R$ 67.650,02 R$ 0,00 R$ 189.950,59 R$ 257.600,60 

E.4. Executar obras de implantação da Estação de Tratamento de Esgotos para a 
sede municipal de Caetité; 

Implantar a ETE em duas etapas (2026 e 
2033) 

R$ 6.765.001,58 R$ 0,00 R$ 25.760.060,35 R$ 32.525.061,93 

E.5. Garantir a operação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal; Contínua R$ 1.595.280,10 R$ 6.274.844,06 R$ 34.723.280,45 R$ 42.593.404,61 

E.6. Elaborar projetos de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para as 
sedes dos distritos de Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e 
Caldeiras; 

Implantação do SES em Brejinho das Ametistas 
(2028); Pajeú do Vento (2029); Maniaçu (2030) 

e Caldeira (2031) 
R$ 0,00 R$ 144.047,52 R$ 48.015,84 R$ 192.063,37 

E.7. Executar obras de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para as sedes 
dos distritos Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e Caldeiras; 

Alcançar 90% de cobertura por 
esgotamento na sede dos distritos em 

2033 
R$ 0,00 R$ 1.660.054,92 R$ 783.870,81 R$ 2.443.925,73 

E.8. Realizar operação de sistemas coletivos de esgotamento sanitário  para zona 
urbana dos distritos Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e 
Caldeiras; 

Alcançar 90% de cobertura por esgotamento 
nas sedes dos distritos em 2033 , e realizar 

operação continuamente 
R$ 0,00 R$ 317.477,65 R$ 3.964.802,00 R$ 4.282.279,65 

E.9. Elaborar projeto e implantar sistema de reuso de efluente tratado das 
estações de tratamento de esgoto para a sede municipal e sedes de cada 
distrito (Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e Caldeiras), a 
exemplo do reuso em atividades de irrigação, paisagismos, dentre outros; 

Até 2034 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 909.153,60 R$ 909.153,60 

E.10. Realizar o armazenamento, o tratamento e a disposição final adequada do 
lodo proveniente da ETE da sede municipal e da zona urbana de cada distrito 
de Caetité (Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e Caldeiras), com 
prioridade para técnicas que possibilitem a reutilização agrícola desse 
material em serviços de paisagismos, recuperação de áreas degradadas, 
cultivos agrícolas e outros usos, respeitando os padrões e critérios da 
legislação ambiental sobre biossólidos; 

Contínua a partir de 2026 R$ 428.159,21 R$ 2.297.591,74 R$ 13.185.844,42 R$ 15.911.595,37 

E.11. Elaborar e implantar programa de monitoramento da qualidade dos 
efluentes de saída das novas ETE da sede municipal e da zona urbana de cada 
distrito de Caetité (Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e 
Caldeiras; 

Contínua a partir de 2026 R$ 418.167,36 R$ 2.269.921,20 R$ 13.633.708,64 R$ 16.321.797,20 

E.12. Realizar levantamento de domicílios que não executaram ligações à rede de 
esgoto ou que realizaram ligações fora das Normas Técnicas existentes 

Contínua a partir de 2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - 

E.13. Realizar capacitação continuada de técnicos e operadores dos sistemas de 
esgotamento sanitário. 

Contínua a partir de 2026 R$ 9.984,77 R$ 39.939,07 R$ 119.817,22 R$ 169.741,06 

  Totais R$ 19.472.954,56 R$ 19.790.831,24 R$ 104.358.257,97 R$ 143.622.043,77 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 

 

Quadro 76 – Programação da execução do Projeto Soluções Alternativas Individuais e Coletivas de Esgotamento Sanitário 

Componente Serviço Público de Esgotamento Sanitário Custo Estimado do Componente R$179.942.355,10 Participação do componente no total do PMSB 28,2% 
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Programa Esgotamento Sanitário para Todos Custo Estimado do Programa R$179.942.355,10 Participação do Programa no Componente 100,0% 

Projeto 
Soluções Alternativas Individuais e Coletivas de Esgotamento 
Sanitário 

Custo Estimado do Projeto R$36.320.311,33 Participação do Projeto no Programa 20,2% 

Responsável 
pela Execução 

Prefeitura ( Secretaria Municipal Recursos Hídricos, Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social , Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Limpeza Pública), Embasa 

Parceiros FUNASA, CERB, SDR/CAR 

Ações Meta 

  
Possíveis Fontes 

de Financiamento 
Curto   Médio Longo 

Total 
(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

E.14. Realizar levantamento georreferenciado de soluções coletivas e individuais de 
esgotamento sanitário existentes no município; 

Até 2026 R$ 351.737,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 351.737,70 

Tarifas (Embasa), 
OGU/FGTS 

(Funasa), BID 
(SDR/CAR), FESBA 
(CERB), Recursos 

Próprios 
(Município) 

E.15. Elaborar estudo de concepção, projeto e executar implantação e operação de 
sistemas de coleta de esgotos sanitários para atender o déficit da população 
residente em aglomerado rural de maior porte; 

Alcançar 90% de cobertura por 
soluções de esgotamento no povoado 

de Santa Luzia  até 2033 , e realizar 
operação continuamente 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 595.120,20 R$ 595.120,20 

E.16. Desativar soluções individuais de esgotamento sanitário inadequadas, à medida 
que forem implantadas soluções adequadas 

Contínua R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - 

E.17. Implantar soluções alternativas para áreas da zona urbana em que não seja 
possível ligação ao sistema de esgotamento sanitário e com características 
compatíveis com essas soluções e executar limpeza e manutenção das soluções 
adotadas 

Atender a população urbana com 
soluções individuais de esgotamento 

até 2042  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.199.538,53 R$ 4.199.538,53 

E.18. Elaborar projeto e executar obras de construção de soluções individuais de 
esgotamento sanitário que seguem a linha do ecossaneamento, para os domicílios 
da zona rural dispersos ou em aglomerados rurais menores que ainda não 
possuem soluções de tratamento e destinação adequada dos esgotos domésticos, 
incluindo cronograma de monitoramento e manutenção; 

Atender  90% da população rural com 
soluções individuais de esgotamento 

até 2033 
R$ 0,00 R$ 3.705.201,15 R$ 2.778.900,86 R$ 6.484.102,01 

E.19. Elaborar levantamento e cadastro dos domicílios com déficit de instalações 
sanitárias domiciliares 

Contínua R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - 

E.20. Elaborar projeto e executar a implantação de melhorias sanitárias nas residências, 
incluindo a implantação de banheiro completo (bacia sanitária, lavatório, 
chuveiro) 

Atender os domicílios sem sanitários 
até 2033 

R$ 4.191.278,48 R$ 8.382.556,95 R$ 6.286.917,71 R$ 18.860.753,14 

E.21. Elaborar e implementar programa de manutenção e monitoramento das soluções 
individuais previstas, com período a ser estabelecido na etapa de projeto 

Contínua a partir de 2027 R$ 0,00 R$ 48.850,65 R$ 146.551,94 R$ 195.402,58 

E.22. Capacitar membros de associações, moradores ou outros interessados na 
implantação de soluções individuais de esgotamento sanitário que seguem a linha 
do ecossaneamento e técnicas de acompanhamento e manutenção das soluções 
implantadas ao logo dos anos 

Contínua a partir de 2027 R$ 0,00 R$ 1.408.414,29 R$ 4.225.242,87 R$ 5.633.657,15 

  Totais R$ 4.543.016,18 R$ 12.136.608,75 R$ 14.007.029,24 R$ 36.320.311,33 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 77 – Plano de Investimentos do Esgotamento Sanitário 

P
ro

g
ra

m
a

 

P
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je
to

 

A
çã

o
 

Curto Médio Longo 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

E
sg

o
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n
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 S
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á
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o
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 T
o

d
o

s 
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p
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m

p
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o
 d
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ce
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a
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 S

e
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o

 d
e

 
E

sg
o

ta
m

e
n

to
 S

a
n

it
á

ri
o

 n
a

 z
o

n
a

 u
rb

a
n

a
  

E.1.                                  

E.2.          R$2.318.253 R$2.636.764 R$2.995.712 R$343.879 R$343.879 R$343.225 R$343.225 R$343.225 R$343.225 R$343.225 R$342.571 R$342.571 

E.3.            R$189.951                     

E.4.              R$6.440.015 R$6.440.015 R$6.440.015 R$6.440.015             

E.5.          R$1.961.539 R$2.147.602 R$2.879.237 R$2.921.117 R$2.962.996 R$2.999.641 R$3.041.521 R$3.083.401 R$3.120.046 R$3.161.926 R$3.203.805 R$3.240.450 

E.6.          R$48.016                       

E.7.          R$345.621 R$354.600 R$83.649                   

E.8.          R$253.929 R$304.188 R$320.531 R$325.012 R$329.491 R$333.967 R$338.441 R$342.913 R$347.383 R$351.851 R$356.316 R$360.780 

E.9.  
  

      R$227.288 R$227.288 R$227.288 R$227.288                 

E.10.          R$663.277 R$680.628 R$1.120.254 R$1.135.014 R$1.149.730 R$1.162.749 R$1.177.385 R$1.191.979 R$1.204.888 R$1.219.400 R$1.233.870 R$1.246.670 

E.11.          R$659.429 R$677.595 R$1.156.543 R$1.173.299 R$1.190.056 R$1.204.919 R$1.221.673 R$1.238.427 R$1.253.288 R$1.270.040 R$1.286.791 R$1.301.649 

E.12.  
  

                              

E.13.          R$9.985 R$9.985 R$9.985 R$9.985 R$9.985 R$9.985 R$9.985 R$9.985 R$9.985 R$9.985 R$9.985 R$9.985 

S
o

lu
çõ

e
s 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a

s 
In

d
iv

id
u

a
is

 e
 

C
o

le
ti

v
a

s 
d

e
 E

sg
o

ta
m

e
n

to
 S

a
n

it
á

ri
o

 E.14.                                  

E.15.  
  

      R$4.677 R$467.661 R$12.278 R$12.278 R$12.278 R$12.278 R$12.278 R$12.278 R$12.278 R$12.278 R$12.278 R$12.278 

E.16.  
  

                              

E.17.  
  

      R$349.962 R$349.962 R$349.962 R$349.962 R$349.962 R$349.962 R$349.962 R$349.962 R$349.962 R$349.962 R$349.962 R$349.962 

E.18.  
   

     R$926.300 R$926.300 R$926.300   
                

E.19.  
   

             
                

E.20.  
  

      R$2.095.639 R$2.095.639 R$2.095.639   
                

E.21.  
   

     R$12.213 R$12.213 R$12.213 R$12.213 R$12.213 R$12.213 R$12.213 R$12.213 R$12.213 R$12.213 R$12.213 R$12.213 

E.22.  
   

     R$352.104 R$352.104 R$352.104 R$352.104 R$352.104 R$352.104 R$352.104 R$352.104 R$352.104 R$352.104 R$352.104 R$352.104 

Total de 
investimentos 

necessários 

R$327.947 R$2.555.551 R$7.455.849 R$13.676.624 R$7.061.060 R$7.939.286 R$8.828.481 R$9.507.028 R$10.228.232 R$11.432.479 R$18.981.709 R$13.302.165 R$13.152.708 R$13.221.057 R$6.858.787 R$6.936.485 R$7.005.370 R$7.082.982 R$7.159.895 R$7.228.661 

R$24.015.971 R$33.335.854 R$122.590.530 

R$ 179.942.355,10 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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9.4 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

As ações propostas para a componente de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais têm a 

finalidade de atender às demandas presentes em Caetité. 

Como se pode perceber (Quadro 59), as ações propostas para drenagem urbana e manejo 

de Águas Pluviais são correspondentes a R$ 133.838.053,46, ocupando a terceira posição 

em relação ao total de investimento, representando 21% do total.  

O Programa Drenagem para Todos tem como objetivo propor ações que contemplem toda 

a população para o acesso ao serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, 

seja na prevenção, seja na contenção de acidentes derivados de enchentes, alagamentos e 

inundações (Quadro 78 e Quadro 79). 

No tocante ao Programa Drenagem Sustentável, o seu objetivo é o de reduzir as vazões de 

cheia e velocidade de escoamento das águas pluviais na área urbana, priorizando 

técnicas/soluções sustentáveis e de caráter preventivo (Quadro 80 e Quadro 81). 

O Quadro 82 apresenta os investimentos anuais para cada ação. O memorial de cálculo 

das ações da Drenagem urbana e Manejo de Águas Pluviais está apresentado no 

APÊNDICE D. 
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Quadro 78 – Programação da execução do Projeto Universalização dos Serviços de Drenagem 

Componente: 
Serviço Público de Drenagem Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas 

Custo Estimado do Componente R$133.838.053,46 Participação do Componente no Total do PMSB 21,0% 

Programa:  Drenagem para Todos Custo Estimado do Programa R$117.931.324,52 Participação do Programa no Componente 88,1% 

Projeto: Universalização dos Serviços de Drenagem Custo Estimado do Projeto R$106.675.095,92 Participação do Projeto no Custo do Programa 90,5% 

Responsável pela 
Execução 

Prefeitura (Secretaria de Infraestrutura, Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Limpeza Pública, Defesa 
Civil)  

Parceiros SEDUR, CONDER, SEMA, INEMA, Defesa Civil da Bahia      

Ações Meta 

Prazo 
Possíveis Fontes de 

Financiamento 
Curto   Médio Longo 

Total 
(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

D.1. Realizar o cadastro do sistema de drenagem existente na sede e nos 
demais distritos, contemplando as áreas de amortecimento de cheias com 
as respectivas capacidades de armazenamento; 

Até 2026 R$ 140.869,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140.869,80 

OGU/FGTS 
(MDR/SEDUR/CONDER), 

Recursos Próprios 
(Município)  

D.2. Elaborar estudos, projetos e executar obras de pavimentação das áreas 
urbanas do município (sede e distritos); 

Contínua R$ 9.413.844,82 R$ 13.605.419,54 R$ 15.570.485,60 R$ 38.589.749,95 

D.3. Elaborar estudos, projetos e executar obras de melhoria e ampliação do 
sistema de micro e macrodrenagem da Sede Municipal e das áreas 
urbanas dos distritos (Pajeú do Vento, Brejinho das Ametistas, Maniaçu e 
Caldeiras);  

Contínua R$ 6.063.620,78 R$ 5.068.197,66 R$ 7.509.270,61 R$ 18.641.089,04 

D.4. Elaborar estudos, projetos e executar obras de pavimentação e sistema de 
drenagem em aglomerados rurais sendo adotadas intervenções 
adequadas à realidade do local; 

Contínua R$ 202.155,58 R$ 202.155,58 R$ 606.466,73 R$ 1.010.777,88 

D.5. Elaborar um plano de manutenção das infraestruturas de drenagem, 
contendo cronograma de manutenção dos dispositivos de 
microdrenagem e macrodrenagem com base no calendário chuvoso do 
município; 

2024 R$ 19.634,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.634,40 

D.6. Realizar limpeza e manutenção do sistema de drenagem de acordo o 
manual de drenagem; 

Contínua a partir de 2023 R$ 2.670.303,02 R$ 3.560.404,03 R$ 10.681.212,08 R$ 16.911.919,13 

D.7. Elaborar e implantar programa de manutenção constante das estradas 
vicinais de acesso as comunidades rurais, incluindo intervenções 
necessárias (serviços de abaulamento e sarjetas) para drenagem das 
águas de chuvas; 

Contínua a partir de 2023 R$ 4.951.745,64 R$ 6.602.327,52 R$ 19.806.982,56 R$ 31.361.055,72 

D.8. Elaborar e implementar programa de fiscalização de disposição 
inadequada de resíduos sólidos urbanos e da construção civil na 
infraestrutura de drenagem, e implantar caixas coletoras de águas 
pluviais com dispositivo de retenção de resíduos sólidos. 

Contínua a partir de 2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Totais R$ 23.462.174,03 R$ 29.038.504,32 R$ 54.174.417,58 R$ 106.675.095,92  

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.  
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Quadro 79 - Programação da execução do Projeto Atenção Chuva  

Componente 
Serviço Público de Drenagem Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas 

Custo Estimado do Componente R$133.838.053,46 Participação do Componente no Total do PMSB 21,0% 

Programa:  Drenagem para Todos Custo Estimado do Programa R$117.931.324,52 Participação do Programa no Componente 88,1% 

Projeto Atenção Chuva Custo Estimado do Projeto R$11.256.228,60 Participação do Projeto no Custo do Programa 9,5% 

Responsável pela 
Execução 

Prefeitura (Secretaria de Infraestrutura, Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Limpeza Pública, 
Defesa Civil)  

Parceiros MDR, SEDUR, CONDER, SEMA, INEMA, Defesa Civil da Bahia 

Ações Meta 

Prazo 
Possíveis Fontes de 

Financiamento 
Curto   Médio Longo 

Total 
(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

D.9. Instituir equipe de trabalho no órgão de defesa civil municipal; 2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

FERHBA e FERFA 
(SEMA/INEMA), 

Tarifas (Embasa), 
Recursos Próprios 

(Município) 

D.10. Garantir na administração pública municipal a atividade do órgão 
de Defesa Civil para coordenar as ações, com realização de reuniões 
com frequência pré-determinada e reuniões extraordinárias; 

Garantir a atuação de forma contínua R$ 173.130,00 R$ 60.480,00 R$ 181.440,00 R$ 415.050,00 

D.11. Elaborar plano de contingência que envolva a zona rural e urbana, 
para aumentar a capacidade de resposta e prevenção a desastres no 
município; 

2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

D.12. Articular e acionar com outras secretarias municipais o 
planejamento do período de chuvas; 

Contínua R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

D.13. Estruturar um sistema de monitoramento do risco de ocorrência de 
eventos climáticos críticos; 

Contínua R$ 110.856,60 R$ 147.808,80 R$ 443.426,40 R$ 702.091,80 

D.14. Manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de 
eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e 
alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de 
desastres;  

Contínua R$ 44.922,04 R$ 44.922,04 R$ 134.766,12 R$ 224.610,20 

D.15. Implantar sistema de comunicação para alerta de eventos climáticos 
críticos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre 
as ações emergenciais em circunstâncias de desastres, tais como a 
necessidade de evacuação de determinada área; 

Implantar sistema até 2027, e garantir 
seu funcionamento contínuo 

R$ 0,00 R$ 28.373,12 R$ 85.119,36 R$ 113.492,48 

D.16. Realizar avaliação geotécnica de encostas e taludes para verificar a 
possibilidade de desestabilização, e executar intervenções 
necessárias, incluindo a implantação de obras de contenção; 

Contínua R$ 559.969,52 R$ 559.969,52 R$ 1.679.908,56 R$ 2.799.847,60 

D.17. Identificar líderes comunitários para atuar como parceiros em caso 
de emergência; 

Contínua R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

D.18. Promover cursos de capacitação para a COMPDEC, equipe de apoio 
e líderes comunitários; 

1 capacitação a cada 2 anos R$ 20.819,17 R$ 20.819,17 R$ 62.457,50 R$ 104.095,84 

D.19. Implementar e manter atualizado o cadastro das áreas de riscos; Contínua R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

D.20. Elaborar e implementar programa de fiscalização e vistorias nas 
áreas de riscos, pelos técnicos da defesa civil; 

Contínua R$ 7.488,00 R$ 7.488,00 R$ 22.464,00 R$ 37.440,00 

D.21. Promover a relocação das famílias em áreas que oferecem risco a 
integridade física, além de prejuízos a bem materiais que promovem 
a qualidade de vida; 

Até 2030 R$ 1.323.918,77 R$ 5.295.675,06 R$ 0,00 R$ 6.619.593,83 

D.22. Implantar políticas de controle institucionais a fim de limitar e /ou 
proibir intervenções sem critérios técnicos e ocupação das áreas de 
risco; 

Até 2030 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

D.23. Implantar políticas de controle urbano para evitar futuras 
construções e ocupação das áreas de risco; 

Até 2030 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

D.24. Oferecer consultoria para efetivação de regularização fundiária. Até 2030 R$ 48.001,37 R$ 192.005,48 R$ 0,00 R$ 240.006,85 

Totais R$ 2.289.105,46 R$ 6.357.541,19 R$ 2.609.581,94 R$ 11.256.228,60 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 80 – Programação da execução do Projeto Controle do escoamento na fonte   

Componente 
Serviço Público de Drenagem Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas 

Custo Estimado do Componente R$133.838.053,46 Participação do Componente no Total do PMSB 21,0% 

Programa:  Drenagem Sustentável Custo Estimado do Programa R$15.906.728,94 Participação do Programa no Componente 11,9% 

Projeto Controlando o escoamento na fonte Custo Estimado do Projeto R$2.029.631,36 Participação do Projeto no Custo do Programa 12,8% 

Responsável pela 
Execução 

Prefeitura (Secretaria de Infraestrutura, Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Limpeza Pública, 
Defesa Civil, Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social) e Sociedade Civil 
Organizada 

Parceiros SIHS, SEDUR, Associações, INEMA, MMA, COELBA, PM, CBM, Defesa Civil da Bahia 

Ações Meta 

Prazo 
Possíveis Fontes de 

Financiamento 
Curto   Médio Longo 

Total 
(2022-2025) (2026-2029) (2030-2041) 

D.25. Elaborar e implementar programa de fiscalização do uso e a 
ocupação do solo por meio de normas e regulamentos, com o objetivo 
de conter o desmatamento e a impermeabilização do solo; 

Contínuo a partir de 2022 R$ 74.653,92 R$ 99.538,56 R$ 298.615,68 R$ 472.808,16 

OGU/FGTS 
(MDR/SEDUR/CONDER), 

Recursos Próprios 
(Município) 

D.26. Estimular a repermeabilização dos locais com alta taxa de 
impermeabilização e realizar a recomposição vegetal e manutenção 
das áreas verdes; 

Contínuo a partir de 2023 - - - R$ 0,00 

D.27. Regulamentar as bacias naturais de amortecimento, visando a sua 
preservação; 

Contínuo a partir de 2024 - - - R$ 0,00 

D.28. Estimular a adoção de medidas para controle do escoamento na fonte 
(como captação da água de chuva, pavimentos e áreas permeáveis) 
em edificações particulares, por meio do IPTU Verde; 

Contínuo a partir de 2025 - - R$ 1.556.823,20 R$ 1.556.823,20 

D.29. Implantar dispositivos de captação de águas da chuva para usos 
diversos em prédios públicos, principalmente em escolas que contam 
com quadras cobertas; 

Contínuo a partir de 2026 - - - R$ 0,00 

D.30. Realizar cadastro de áreas estratégicas para o amortecimento de 
cheias: bacias naturais de amortecimento (lagoas, lagos), áreas 
verdes (localização e estado de conservação) e áreas de lazer (praças, 
campos de futebol e quadras) com as respectivas capacidades de 
amortecimento de cheia 

Contínuo a partir de 2027 - - - R$ 0,00 

D.31. Estimular a implantação de piso drenante em detrimento de pisos 
impermeáveis em locais como galpões, pátios, ruas com tráfego leve, 
conjuntos habitacionais, praças, calçadas, estacionamentos.  

Contínuo a partir de 2028 - - - R$ 0,00 

Totais R$ 74.653,92 R$ 99.538,56 R$ 1.855.438,88 R$ 2.029.631,36 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 81 - Programação da execução do Projeto Controle do lançamento de esgotos no sistema de drenagem 

Componente 
Serviço Público de Drenagem Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas 

Custo Estimado do Componente R$133.838.053,46 Participação do Componente no Total do PMSB 21,0% 

Programa:  Drenagem Sustentável Custo Estimado do Programa R$15.906.728,94 Participação do Programa no Componente 11,9% 
Projeto Recuperação dos rios urbanos Custo Estimado do Projeto R$13.877.097,58 Participação do Projeto no Custo do Programa 87,2% 

Responsável pela 
Execução 

Prefeitura Municipal  (Secretaria de Infraestrutura, 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Limpeza 
Pública, Defesa Civil), Embasa 

Parceiros Prefeitura, SEMA, INEMA, Defesa Civil da Bahia, ICMBio, INEMA, EMBASA 

Ações Meta 
Prazo 

Possíveis Fontes de 
Financiamento 

Curto   Médio Longo 
Total 

(2022-2025) (2026-2029) (2030-2041) 
D.32. Realizar levantamento sobre a situação das ligações de esgoto e 

drenagem pluvial, identificando lançamentos de redes coletoras de 
esgoto em tubulações e galerias pluviais, lançamentos de tubulações 
de águas pluviais na rede coletora de esgotos, lançamentos de redes 
coletoras/interceptores de esgotos no Riacho do Alegre, Riacho do 
Jatobá e Riacho das Pedras; 

Contínua té 2033 (acompanhando a 
ampliação do SES) 

R$ 190.390,95 R$ 253.854,60 R$ 190.390,95 R$ 634.636,49 

FERHBA e FERFA 
(SEMA/INEMA), 

Tarifas (Embasa), 
Recursos Próprios 

(Município) 

D.33. Regularizar ligações indevidas constatadas a partir do 
levantamento, informando o problema ao usuário e determinando 
um prazo para sua regularização; 

Contínua até 2033 (acompanhando a 
ampliação do SES) 

- - - R$ 0,00 

D.34. Implementar fiscalização do descarte de esgotos domésticos in 
natura e resíduos sólidos nos canais de drenagem natural (córregos, 
rios e riachos); 

Contínua até 2033 (acompanhando a 
ampliação do SES) 

- - - R$ 0,00 

D.35. Realizar o desligamento de pontos de lançamentos mistos, em 
conjunto com a implantação de alternativa de esgotamento 
sanitário; 

Contínua té 2033 (acompanhando a 
ampliação do SES) 

- - - R$ 0,00 

D.36. Implementar programa de monitoramento do lançamento de 
efluentes industriais nos corpos hídricos; 

Contínua té 2033 (acompanhando a 
ampliação do SES) 

- - - R$ 0,00 

D.37. Implementar Programa de limpeza e desassoreamento de cursos 
d’água e lagoas que recebem esgotos sem tratamento; 

Alternada, até 2033 (acompanhando a 
ampliação do SES) 

R$ 470.614,29 R$ 768.349,87 R$ 576.262,40 R$ 1.815.226,56 

D.38. Elaborar projeto de recuperação das matas ciliares de rios e lagoas 
localizados em perímetro urbano da sede municipal e distritos; 

2024 R$ 37.538,59 - - R$ 37.538,59 

D.39. Executar a recuperação das matas ciliares de rios e lagoas 
localizados em perímetro urbano da sede municipal e distritos; 

Até 2030 R$ 250.257,28 R$ 500.514,56 - R$ 750.771,84 

D.40. Elaborar projeto de valorização ambiental e requalificação 
urbanística da área no entorno do rio São João; 

2030 - R$ 403.900,13 - R$ 403.900,13 

D.41. Executar obra de valorização ambiental e requalificação urbanística 
da área no entorno do rio São João; 

Até 2034 - R$ 3.462.001,12 R$ 4.616.001,49 R$ 8.078.002,61 

D.42. Implementar programa de monitoramento da qualidade da água 
dos rios urbanos de acordo com as resoluções do Conama nº 357 e 
430. 

Contínua a partir de 2023 R$ 340.582,32 R$ 454.109,76 R$ 1.362.329,28 R$ 2.157.021,36 

    Totais R$ 1.289.383,43 R$ 5.842.730,03 R$ 6.744.984,12 R$ 13.877.097,58 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 82 – Plano de Investimentos da Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

P
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  Curto Médio Longo 
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D.1.    R$46.957 R$46.957 R$46.957                                 

D.2.  R$1.892.946 R$2.734.142 R$1.964.323 R$2.822.434 R$2.877.780 R$3.790.989 R$2.995.231 R$3.941.421 R$1.302.259 R$1.305.798 R$1.266.871 R$1.305.798 R$1.337.646 R$1.270.410 R$1.302.259 R$1.298.720 R$1.270.410 R$1.302.259 R$1.305.798 R$1.302.259 

D.3.  R$457.882 R$867.699 R$1.639.884 R$3.098.157 R$1.013.186 R$1.165.114 R$1.344.001 R$1.545.896 R$505.894 R$525.647 R$542.240 R$565.333 R$595.639 R$604.035 R$632.767 R$656.638 R$676.801 R$707.481 R$734.090 R$762.704 

D.4.  R$50.539 R$50.539 R$50.539 R$50.539 R$50.539 R$50.539 R$50.539 R$50.539 R$50.539 R$50.539 R$50.539 R$50.539 R$50.539 R$50.539 R$50.539 R$50.539 R$50.539 R$50.539 R$50.539 R$50.539 

D.5.    R$19.634                                     

D.6.    R$890.101 R$890.101 R$890.101 R$890.101 R$890.101 R$890.101 R$890.101 R$890.101 R$890.101 R$890.101 R$890.101 R$890.101 R$890.101 R$890.101 R$890.101 R$890.101 R$890.101 R$890.101 R$890.101 

D.7.    R$1.650.582 R$1.650.582 R$1.650.582 R$1.650.582 R$1.650.582 R$1.650.582 R$1.650.582 R$1.650.582 R$1.650.582 R$1.650.582 R$1.650.582 R$1.650.582 R$1.650.582 R$1.650.582 R$1.650.582 R$1.650.582 R$1.650.582 R$1.650.582 R$1.650.582 

D.8.                                          

A
te

n
çã

o
 C

h
u

v
a

 

D.9.                                          
D.10.  R$127.770 R$15.120 R$15.120 R$15.120 R$15.120 R$15.120 R$15.120 R$15.120 R$15.120 R$15.120 R$15.120 R$15.120 R$15.120 R$15.120 R$15.120 R$15.120 R$15.120 R$15.120 R$15.120 R$15.120 
D.11.                                          
D.12.                                          
D.13.    R$36.952 R$36.952 R$36.952 R$36.952 R$36.952 R$36.952 R$36.952 R$36.952 R$36.952 R$36.952 R$36.952 R$36.952 R$36.952 R$36.952 R$36.952 R$36.952 R$36.952 R$36.952 R$36.952 
D.14.  R$11.231 R$11.231 R$11.231 R$11.231 R$11.231 R$11.231 R$11.231 R$11.231 R$11.231 R$11.231 R$11.231 R$11.231 R$11.231 R$11.231 R$11.231 R$11.231 R$11.231 R$11.231 R$11.231 R$11.231 
D.15.          R$7.093 R$7.093 R$7.093 R$7.093 R$7.093 R$7.093 R$7.093 R$7.093 R$7.093 R$7.093 R$7.093 R$7.093 R$7.093 R$7.093 R$7.093 R$7.093 
D.16.  R$139.992 R$139.992 R$139.992 R$139.992 R$139.992 R$139.992 R$139.992 R$139.992 R$139.992 R$139.992 R$139.992 R$139.992 R$139.992 R$139.992 R$139.992 R$139.992 R$139.992 R$139.992 R$139.992 R$139.992 
D.17.                                          
D.18.  R$10.410   R$10.410   R$10.410   R$10.410   R$10.410   R$10.410   R$10.410   R$10.410   R$10.410   R$10.410   
D.19.                                          
D.20.  R$1.872 R$1.872 R$1.872 R$1.872 R$1.872 R$1.872 R$1.872 R$1.872 R$1.872 R$1.872 R$1.872 R$1.872 R$1.872 R$1.872 R$1.872 R$1.872 R$1.872 R$1.872 R$1.872 R$1.872 
D.21.        R$1.323.919 R$1.323.919 R$1.323.919 R$1.323.919 R$1.323.919                         
D.22.                                          
D.23.                                          
D.24.        R$48.001 R$48.001 R$48.001 R$48.001 R$48.001                         
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D.25.    R$24.885 R$24.885 R$24.885 R$24.885 R$24.885 R$24.885 R$24.885 R$24.885 R$24.885 R$24.885 R$24.885 R$24.885 R$24.885 R$24.885 R$24.885 R$24.885 R$24.885 R$24.885 R$24.885 

D.26.                                          

D.27.                                          

D.28.                  R$129.735 R$129.735 R$129.735 R$129.735 R$129.735 R$129.735 R$129.735 R$129.735 R$129.735 R$129.735 R$129.735 R$129.735 

D.29.                                          

D.30.                                          

D.31.                                          

R
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D.32.  

  

R$63.464 R$63.464 R$63.464 R$63.464 R$63.464 R$63.464 R$63.464 R$63.464 R$63.464 R$63.464                   
D.33.                                        
D.34.                                        
D.35.                                        
D.36.                                          
D.37.    R$86.439 R$192.087 R$192.087 R$192.087 R$192.087 R$192.087 R$192.087 R$192.087 R$192.087 R$192.087                   
D.38.    R$37.539                                     
D.39.      R$125.129 R$125.129 R$125.129 R$125.129 R$125.129 R$125.129                         
D.40.          R$403.900                               
D.41.            R$1.154.000 R$1.154.000 R$1.154.000 R$1.154.000 R$1.154.000 R$1.154.000 R$1.154.000                 
D.42.    R$113.527 R$113.527 R$113.527 R$113.527 R$113.527 R$113.527 R$113.527 R$113.527 R$113.527 R$113.527 R$113.527 R$113.527 R$113.527 R$113.527 R$113.527 R$113.527 R$113.527 R$113.527 R$113.527 

Total de 
investimentos 

necessários 

R$2.692.641 R$6.790.674 R$6.977.053 R$10.654.948 R$8.999.770 R$10.804.597 R$10.198.136 R$11.335.811 R$6.299.744 R$6.312.625 R$6.300.702 R$6.096.761 R$5.015.324 R$4.946.075 R$5.017.065 R$5.026.988 R$5.029.251 R$5.081.370 R$5.121.927 R$5.136.592 

R$ 27.115.316,84 R$ 41.338.314,10 R$ 65.384.422,52 
R$ 133.838.053,46 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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9.5 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Os investimentos mais expressivos, para todo o horizonte de planejamento, concentram-

se na componente de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. O nível elevado de 

investimentos justifica-se – principalmente pela carência quanto ao aterro sanitário, além 

de outras questões. 

Como se pode perceber (Quadro 59), as ações propostas para a Limpeza Urbana e Manejo 

de Resíduos Sólidos são correspondentes a R$ 198.100.722,64 ocupando a primeira 

posição em relação ao total de investimento, representando 31,0% do total.  

O Programa Reduz Caetité tem como objetivo reduzir a quantidade de resíduos gerada 

nos serviços públicos (Quadro 83).  

Com relação ao Programa Cidade Limpa, o seu objetivo é o de viabilizar o manejo de 

resíduos sólidos afinado com o que preconiza a PNRS (Quadro 84 a Quadro 87). 

Por fim, o Programa Destina Bem Caetité por objetivo definir formas adequadas de 

destinação dos diversos tipos de resíduos sólidos, em consonância com as diretrizes da 

Política Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos (Quadro 88 ao Quadro 92) 

O Quadro 93 apresenta o plano de investimentos para a componente ano a ano. O 

memorial de cálculo das ações da gestão dos serviços de saneamento básico está 

apresentado no APÊNDICE E. 
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Quadro 83 - Programação da execução do Projeto Reduz Caetité 

Componente 
Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Custo Estimado do Componente R$198.100.722,64 Participação do Componente no Total do PMSB 31,0% 

Programa:  Reduz Caetitte Custo Estimado do Programa R$64.016,51 Participação do Programa no Componente 0,0% 
Projeto Menos é Mais Custo Estimado do Projeto R$64.016,51 Participação do Projeto no Programa 100,0% 
Responsável pela 
Execução 

Prefeitura e Servidores Parceiros MMA, SEDUR 

Ações Meta 
  

Possíveis Fontes 
de Financiamento 

Curto   Médio Longo 
Total 

(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

R.1. Promover curso de capacitação para os servidores públicos sobre o 
Programa Reduz Caetité. 

Alternada (até 2029) R$ 21.338,84 R$ 10.669,42 R$ 32.008,26 R$ 64.016,51 

Recursos Próprios, 
Taxas/Tarifas 

(Município) 

R.2. Utilizar e-mail para comunicação interna e externa; Contínua - - - - 

R.3. Ao ser enviado material pelo correio, procurar saber se há possibilidade 
de serem encaminhados outros em conjunto ou se pode o material ser 
encaminhado por outra forma (correio eletrônico); 

Contínua - - - - 

R.4. Verificar se é necessário, realmente, extrair cópias reprográficas ou 
imprimir material e, em caso positivo, prestar atenção para não copiar ou 
imprimir material em excesso; 

Contínua - - - - 

R.5. Usar meio digital, tanto quanto possível, para gravação de cópias de ofícios 
e documentos para arquivos, gerando aumento de espaço nas repartições 
e gabinetes; 

Contínua - - - - 

R.6. Adotar sistemas que facilitem a economia do papel ao imprimir 
documentos, tais como usá-lo em frente e verso, configurar duas páginas 
em uma folha e assim por diante; 

Contínua - - - - 

R.7. Reformatar documentos para evitar espaços em branco e vias 
desnecessárias; 

Contínua - - - - 

R.8. Produzir papelaria genérica para eventos – crachás, pastas e blocos, sem 
indicar data e nome, permitindo utiliza-los em outros momentos. 

Contínua - - - - 

R.9. Substituir o uso de copos descartáveis (água e café) por copos duráveis ou 
garrafas individuais; 

Contínua - - - - 

R.10. Em ocasiões especiais, como eventos, onde não é possível deixar de utilizar 
os descartáveis, estimular que os participantes adotem um único copo até 
o termino da atividade, evitando que sejam descartados vários copos por 
uma mesma pessoa. 

Contínua - - - - 

R.11. Recusar o recebimento de recibos de papel, quando possível; Contínua - - - - 

R.12. Recusar o recebimento de embalagens para pequenos volumes, tais que 
podem ser transportados em bolsos, bolsas, mochilas, etc; 

Contínua - - - - 

R.13. Incentivar a não utilização de materiais descartáveis tais como canudos ou 
talheres, quando possível; 

Contínua - - - - 

R.14. Incentivar compra de alimentos naturais e sem embalagens; Contínua - - - - 

R.15. Incentivar  o uso de sacolas retornáveis; Contínua - - - - 

R.16. Incentivar a escolha de produtos do tipo refil, ou embalagens menores e 
que possibilitem a reciclagem. 

Contínua - - - - 

  Totais R$ 21.338,84 R$ 10.669,42 R$ 32.008,26 R$ 64.016,51 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 84 – Programação da execução do Projeto Coleta para Todos 

Componente 
Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Custo Estimado do Componente R$198.100.722,64 Participação do Componente no Total do PMSB 31,0% 

Programa:  Cidade Limpa Custo Estimado do Programa R$122.105.149,81 Participação do Programa no Componente 61,6% 

Projeto Coleta para Todos Custo Estimado do Projeto R$26.433.526,73 Participação do Projeto no Programa 21,6% 

Responsável pela 
Execução 

Prefeitura (Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e Limpeza Pública e Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos)  

Parceiros  População, Prefeitura (ASCOM) 

Ações Meta 

  
Possíveis Fontes 

de Financiamento 
Curto   Médio Longo 

Total 
(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

R.17. Assegurar a continuidade da prestação do serviço de coleta de resíduos 
sólidos nas áreas urbanas, ampliando o serviço conforme o crescimento 
populacional, atendendo os critérios de segurança, qualidade, 
regularidade e continuidade; 

Contínua R$ 5.492.395,87 R$ 4.725.954,19 R$ 10.792.365,79 R$ 21.010.715,85 

OGU/FGTS 
(FUNASA, SEDUR, 

CONDER), Recursos 
Próprios, 

Taxas/Tarifas 
(Município) 

R.18. Realizar estudo de dimensionamento da coleta na zona rural, definindo as 
frequências e horários de coleta compatível com a demanda dos serviços 
em cada localidade/região da zona rural, dimensionamento da frota e mão 
de obra, definição dos itinerários, locais para distribuição dos contêineres 

2024 R$ 5.658,65 - - R$ 5.658,65 

R.19. Ampliar a coleta na zona rural, seja por coleta porta a porta, ou coleta 
indireta conforme dimensionamento realizado 

Contínua R$ 346.948,11 R$ 573.492,13 R$ 2.684.090,37 R$ 3.604.530,61 

R.20. Implantar contêineres de coleta indireta de resíduos sólidos domiciliares 
na zona rural dispersa, preferencialmente conjugada com a coleta seletiva 

Até 2030 R$ 293.909,65 R$ 587.819,29 - R$ 881.728,94 

R.21. Adquirir veículos adaptados para coleta nas localidades rurais 2025 R$ 202.850,34 - R$ 202.850,34 R$ 405.700,68 

R.22. Realizar campanhas de divulgação dos dias e horários de coleta a fim de 
sensibilizar a comunidade a não dispor os resíduos inadequadamente 

Contínua R$ 105.038,40 R$ 105.038,40 R$ 315.115,20 R$ 525.192,00 

  Totais R$ 6.446.801,01 R$ 5.992.304,01 R$ 13.994.421,71 R$ 26.433.526,73 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 85 - Programação da execução do Projeto Coleta Seletiva dos Resíduos 

Componente 
Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Custo Estimado do Componente R$198.100.722,64 Participação do Componente no Total do PMSB 31,0% 

Programa:  Cidade Limpa Custo Estimado do Programa R$122.105.149,81 Participação do Programa no Componente 61,6% 

Projeto Coleta Seletiva dos Resíduos Custo Estimado do Projeto R$27.198.297,35 Participação do Projeto no Programa 22,3% 

Responsável pela 
Execução 

Prefeitura (Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e Limpeza Públicae Secretaria Municipal de 
Relações Institucionais tem por finalidade) e 
Sociedade Civil 

Parceiros Prestador de Serviço de Limpeza Urbana, Prefeitura () MDR, MMA, SEDUR, CONDER, SEMA, ACRESOL 

Ações Meta 

  
Possíveis Fontes 

de Financiamento 

Curto   Médio Longo 
Total  

(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

R.23. Elaborar plano de coleta seletiva com as atividades de: setorização da 
cidade para a coleta; planejamento da logística de transporte; e 
instalação de uma rede de pontos de acumulação temporária e unidades 
de triagem 

Contínua a partir de 2024 R$ 176.048,60 - - R$ 176.048,60 

OGU/FGTS 
(FUNASA), FUNCEP 
(SEDUR, CONDER), 

FDDD (MJC), 
Recursos Próprios, 

Taxas/Tarifas 
(Município) 

R.24. Executar coleta seletiva na zona urbana de acordo com o plano  
elaborado; 

Contínua a partir de 2024 R$ 1.639.344,58 R$ 3.572.616,88 R$ 20.011.355,86 R$ 25.223.317,32 

R.25. Executar coleta seletiva na zona rural de acordo com o plano elaborado; Contínua a partir de 2026 R$ 12.804,39 R$ 136.070,57 R$ 907.965,27 R$ 1.056.840,24 

R.26. Implantar locais de entrega voluntária (LEVs) de resíduos recicláveis em 
escolas e demais órgãos públicos de grande circulação de pessoas 

Contínua a partir de 2027 - R$ 30.198,00 R$ 90.594,00 R$ 120.792,00 

R.27. Implantar PEVs  contemplando resíduos de construção civil, resíduos 
volumosos, resíduos da Logística Reversa, e resíduos recicláveis, 
incluindo delimitação de áreas com cercas, construção de estruturas de 
proteção contra chuva, sinalização para esclarecimento dos usuários, 
entre outros 

Até 2030 - R$ 254.765,97 - R$ 254.765,97 

R.28. Implantar programas de incentivos financeiros para entrega voluntária 
de coleta seletiva 

Contínua a partir de 2031 - - - - 

R.29. Disponibilizar, no mínimo, 1 funcionário contratado, em cada PEV para 
atendimento dos usuários 

Contratar funcionário até 2029, e 
manter nos anos seguintes 

- R$ 49.885,44 R$ 299.312,64 R$ 349.198,08 

R.30. Realizar a capacitação dos funcionários dos PEV e os catadores para 
melhor atender os usuários e otimizar a triagem dos resíduos com a 
disposição adequada dos mesmos, dentro das unidades. 

A cada 4 anos a partir de 2029 - R$ 4.333,78 R$ 13.001,35 R$ 17.335,14 

R.31. Implantar serviço de coleta de seletiva em localidades da zona rural com 
o apoio de cooperativa de catadores de materiais reaproveitáveis, de 
acordo com a demanda 

Contínua a partir de 2027 - - - - 

  Totais R$ 1.828.197,58 R$ 4.047.870,65 R$ 21.322.229,12 R$ 27.198.297,35 

 Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 86 - Programação da execução do Projeto Melhorias na Limpeza Púbica 

Componente 
Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos 

Custo Estimado do Componente R$198.100.722,64 Participação do Componente no Total do PMSB 31,0% 

Programa:  Cidade Limpa Custo Estimado do Programa R$122.105.149,81 Participação do Programa no Componente 61,6% 
Projeto Melhorias na Limpeza Publica Custo Estimado do Projeto R$67.423.426,62 Participação do Projeto no Programa 55,2% 
Responsável pela 
Execução 

Prefeitura (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Limpeza 
Pública e Secretaria Municipal de Serviços Públicos)  

Parceiros  População, Prefeitura (ASCOM, Secretaria de Obras e Infraestrutura) 

Ações Meta 
  

Possíveis Fontes 
de Financiamento 

Curto   Médio Longo 
Total  

(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

R.32. Elaborar o plano de ampliação dos serviços de limpeza urbana na sede municipal, 
sede dos distritos, e povoados compatíveis com os serviços, englobando os serviços 
de varrição e demais serviços congêneres como: capina, roçagem, poda de árvores, 
limpeza de canais de drenagem, limpeza de feiras, pintura de guias e meio-fio, entre 
outros 

2023 R$ 53.341,38 - - R$ 53.341,38 

Recursos Próprios, 
Taxas/Tarifas 

(Município) 

R.33. Garantir a equipe necessária para locais já atendidos e ampliar o serviço de limpeza 
urbana em vias públicas não contempladas, acompanhando o ritmo de crescimento 
de logradouros públicos pavimentados e com dispositivos de drenagem 

Contínua R$ 4.267.310,40 R$ 4.267.310,40 R$ 12.801.931,20 R$ 21.336.552,00 

R.34. Implantar coletores públicos (lixeiras) em diversos pontos das áreas urbanas e 
localidades rurais adensadas no município, integrando este sistema com os serviços 
prestados de limpeza urbana 

A cada 4 anos (curto a longo 
prazo) 

R$ 500.850,00 R$ 500.850,00 R$ 1.502.550,00 R$ 2.504.250,00 

R.35. Implantar contêineres para coleta de resíduos sólidos da feira livre; 
A cada 4 anos (curto a longo 

prazo) 
R$ 10.871,28 R$ 10.871,28 R$ 32.613,84 R$ 54.356,40 

R.36. Assegurar equipe técnica para limpeza e manutenção de banheiros públicos Contínuo a partir de 2023 R$ 465.408,00 R$ 465.408,00 R$ 1.396.224,00 R$ 2.327.040,00 

R.37. Estabelecer um plano e roteiro das ações de conservação de logradouros, como 
pinturas de guias e meio-fio 

Contínua a partir de 2024 - - - - 

R.38. Executar serviço de pintura de guias e meio-fio na mínimo a cada 6 meses Contínua a partir de 2024 R$ 2.336.396,63 R$ 3.115.195,51 R$ 9.345.586,52 R$ 14.797.178,66 

R.39. Elaborar cronograma manutenção e limpeza das unidades cemiteriais de 
responsabilidade da gestão municipal existentes e outras que venham ser construídas 

2024 - - - - 

R.40. Garantir a coleta e a destinação final adequada dos resíduos sólidos resultantes das 
ações de manutenção e limpeza das unidades cemiteriais de responsabilidade da 
gestão municipal existentes e outras que venham ser construídas, incluindo 
destinação final adequada dos resíduos da exumação de corpos 

Contínua a partir de 2023 R$ 2.608.442,44 R$ 2.608.442,44 R$ 7.825.327,31 R$ 13.042.212,18 

R.41. Estabelecer regras sobre a periodicidade de exumação dos corpos (normalmente 
após 3 anos do sepultamento) e sobre a destinação adequada da ossada e outros tipos 
de resíduos sólidos do sepultamento; 

2023 - - - - 

R.42. Criar um canal de comunicação aos familiares do falecido (a) sobre a necessidade de 
exumação dos corpos após o período de completa decomposição, incluído o envio de 
lembretes e notificações antes do vencimento do prazo fixado 

2024 - - - - 

R.43. Promover operação de catação de animais mortos e promover campanhas de 
responsabilização dos proprietários dos animais para a destinação adequada 

Contínua a partir de 2027 - R$ 2.549.124,00 R$ 7.647.372,00 R$ 10.196.496,00 

R.44. Criar cemitério municipal de animais, a fim de evitar a destinação inadequada de 
animais mortos em vias públicas e terrenos baldios 

Construir cemitério até 2027 e 
operar continuamente 

- R$ 822.400,00 R$ 2.289.600,00 R$ 3.112.000,00 

R.45. Incentivar e apoiar a (as) associação (ões) ou cooperativa (as) para a estruturação de 
uma fábrica de sabão produzido a partir de óleos comestíveis; 

Até 2026 - - - - 

    Totais R$ 10.242.620,13 R$ 14.339.601,62 R$ 42.841.204,87 R$ 67.423.426,62 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 87 - Programação da execução do Projeto Transformando áreas de Descarte Irregular 

Componente 
Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Custo Estimado do Componente R$198.100.722,64 Participação do Componente no Total do PMSB 31,0% 

Programa:  Cidade Limpa Custo Estimado do Programa R$122.105.149,81 Participação do Programa no Componente 61,6% 
Projeto Transformando áreas de Descarte Irregular Custo Estimado do Projeto R$1.049.899,11 Participação do Projeto no Programa 0,9% 

Responsável pela 
Execução 

Prefeitura (Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e Limpeza Pública e Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos)  

Parceiros 
Prestador do serviço de limpeza urbana, Prefeitura (Sec. De Educação), MDR, MMA, SEDUR, CONDER, Associações 

de Moradores, Cooperativas 

Ações Meta 
  

Possíveis Fontes de 
Financiamento 

Curto   Médio Longo 
Total 

(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

R.46. Elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) com o 
objetivo de transformar as áreas dos vazadouros em área de lazer, 
incluindo ações como plantio de plantas ornamentais e/ou hortas 
comunitárias com produção de alimentos; 

2024 R$ 18.951,48 - - R$ 18.951,48 

OGU/FGTS (FUNASA), 
FUNCEP (SEDUR, 

CONDER), Recursos 
Próprios, Taxas/Tarifas 

(Município) 

R.47. Executar o PRAD; Até 2026 R$ 563.798,92 R$ 67.917,03 - R$ 631.715,95 

R.48. Realizar visitas técnicas para identificação e cadastro de outras áreas com 
concentração de descarte irregular de resíduos sólidos; 

Continuo R$ 18.720,00 R$ 18.720,00 R$ 56.160,00 R$ 93.600,00 

R.49. Realizar reuniões entre técnicos das secretarias para discutir as 
estratégias para implementação do projeto e responsabilidades de cada 
uma; 

A cada 3 anos (curto a longo 
prazo) 

- - - - 

R.50. Realizar mutirões de limpeza nos locais identificados com descarte 
irregular de resíduos; 

Continuo R$ 26.240,00 R$ 26.240,00 R$ 78.720,00 R$ 131.200,00 

R.51. Mobilizar e sensibilizar a população local para transformar esses espaços 
em áreas de lazer com plantio de plantas ornamentais e/ou hortas 
comunitárias com produção de alimentos; 

A cada 3 anos (médio e longo 
prazo) 

- R$ 6.167,92 R$ 18.503,76 R$ 24.671,68 

R.52. Divulgar o projeto em escolas, associações de bairros, etc para todos 
trabalharem em conjunto; 

Contínua - - - - 

R.53. Fiscalizar as áreas recuperadas para manutenção dessa condição. Contínua R$ 29.952,00 R$ 29.952,00 R$ 89.856,00 R$ 149.760,00 

    Totais R$ 657.662,40 R$ 148.996,95 R$ 243.239,76 R$ 1.049.899,11 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 88 - Programação da execução do Projeto Cooperando para Fortalecer 

Componente 
Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Custo Estimado do Componente R$198.100.722,64 Participação do Componente no Total do PMSB 31,0% 

Programa:  Destina Bem Caetité  Custo Estimado do Programa R$75.931.556,32 Participação do Programa no Componente 38,3% 

Projeto Cooperando para Fortalecer Custo Estimado do Projeto R$4.856.998,13 Participação do Projeto no Programa 6,4% 

Responsável pela 
Execução 

Prefeitura (Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e Limpeza Pública, Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social) e Cooperativas de 
catadores de material reciclável 

Parceiros Prefeitura (SESP, SEMAA, Secretaria de Educação, Assessoria de Comunicação), MDR, MMA, SEDUR, CONDER, SEMA 

Ações Meta 

  
Possíveis Fontes de 

Financiamento 

Curto   Médio Longo 
Total  

(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

R.54. Firmar contratos de prestação de serviços de coleta e transporte de 
resíduos sólidos entre o Poder Público Municipal e Coopercicli, e demais 
cooperativas ou associações de catadores a serem formadas, em 
conformidade com o Art. 36º § 1º e 2º da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos; 

Contínua - - - - 

OGU/FGTS 
(FUNASA), FUNCEP 
(SEDUR, CONDER), 
Recursos Próprios, 

Taxas/Tarifas 
(Município) 

R.55. Cadastrar os catadores existentes e realizar a inscrição dos interessados 
em fazer parte da cooperativa; 

2027 - - - - 

R.56. Apoiar reformas e melhorias nas infraestruturas físicas da cooperativa 
(galpão de triagem, sanitários, vestiário, escritório, refeitório); 

Contínua  - R$ 156.333,90 - R$ 156.333,90 

R.57. Apoiar na aquisição de infraestruturas, equipamentos, maquinários e 
veículos para realizar as atividades relacionadas à coleta seletiva, 
triagem dos resíduos recicláveis e compostagem dos resíduos orgânicos 

Até 2032 R$ 309.000,00 R$ 502.846,02 - R$ 811.846,02 

R.58. Disponibilizar profissional para dar suporte na área administrativa da 
cooperativa; 

Contínua a partir de 2026 R$ 74.828,16 R$ 99.770,88 R$ 299.312,64 R$ 473.911,68 

R.59. Capacitar os cooperados  para melhor atender os usuários e otimizar a 
triagem dos resíduos com a disposição adequada dos mesmos, dentro das 
unidades; 

Contínua a partir de 2026 R$ 6.968,18 R$ 6.968,18 R$ 20.904,55 R$ 34.840,92 

R.60. Assegurar recursos mínimos necessários para o funcionamento das 
unidades (custos com energia elétrica, água, telefone + internet, 
manutenção de maquinários, combustíveis, IPVA e licenciamento dos 
veículos, EPIs, etc.); 

Contínua R$ 533.694,57 R$ 711.592,76 R$ 2.134.778,28 R$ 3.380.065,61 

  Totais R$ 924.490,91 R$ 1.477.511,74 R$ 2.454.995,47 R$ 4.856.998,13   

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 89 - Programação da execução do Projeto Reaproveita e Recicla Caetité 

Componente 
Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Custo Estimado do Componente R$198.100.722,64 Participação do Componente no Total do PMSB 31,0% 

Programa:  Destina Bem Caetité  Custo Estimado do Programa R$75.931.556,32 Participação do Programa no Componente 38,3% 
Projeto Reaproveita e Recicla Caetité  Custo Estimado do Projeto R$831.870,97 Participação do Projeto no Programa 1,1% 

Responsável pela 
Execução 

Prefeitura (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Limpeza Pública, Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social) e Cooperativas de catadores 
de material reciclável 

Parceiros MMA, SEDUR, ACRESOL, Emppresas Privadas 

Ações Meta 
  

Possíveis Fontes 
de Financiamento 

Curto   Médio Longo 
Total  

(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

R.61. Promover oficinas e publicações em mídias sociais de inciativas para o 
estímulo da reutilização de objetos e para produção de peças artesanais; 

Contínua R$ 12.819,17 R$ 12.819,17 R$ 38.457,50 R$ 64.095,84 

Recursos Próprios 
(Município), Capital 

Privado 

R.62. Criar uma rede de recuperação de alimentos da feira livre para entidades 
(associações, igrejas, et.) que apoiam pessoas em vulnerabilidade social ou 
em situação de rua, seja por meio de doações ou pela comercialização com 
aplicação de valor simbólico à mercadoria de baixo valor de mercado; 

2027 - - - - 

R.63. Promover incentivo à indústria do reaproveitamento, da reciclagem e 
compostagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias primas e insumos 
derivados de materiais orgânicos, reutilizáveis e reciclados; 

Contínua  - - - - 

R.64. Implantar usina de reciclagem de resíduos da construção civil para obtenção 
de insumos a serem empregados em serviços de responsabilidade da 
administração pública municipal; 

Até 2032 - - R$ 767.775,13 R$ 767.775,13 

R.65. Fomentar a criação ou o desenvolvimento de pequenas empresas ou 
microempresas de reciclagem dos diversos tipos de materiais (vidro, metal, 
papel, etc.) e resíduos da construção civil; 

Contínua a partir de 2026 - - - - 

R.66. Implementar programas de incentivos fiscais para a implantação de 
industrias de pequeno e médio porte que colaborem para o circuito da cadeia 
produtiva relacionada ao pós-uso dos materiais reaproveitáveis, 
fortalecendo a implementação da coleta seletiva; 

Contínua a partir de 2026 - - - - 

R.67. Incentivar a demanda por materiais recicláveis no mercado; Contínua - - - - 

R.68. Priorizar materiais recicláveis nas aquisições e contratações municipais; Contínua a partir de 2024 - - - - 

R.69. Estimular por meio de incentivo fiscal que particulares adotem produtos 
reutilizáveis e recicláveis produzidos pelas indústrias locais; 

Contínua a partir de 2026 - - - - 

R.70. Implantar programas de incentivos fiscais para entrega voluntária de coleta 
seletiva que pode ser formulado em parcerias com empresas prestadoras de 
serviços; 

Contínua a partir de 2026 - - - - 

R.71. Apoiar a formação de uma rede regional para criação de um banco de 
cadastro de materiais reaproveitáveis para ampliar a capacidade de 
desenvolvimento da atividade e interação entre os diferentes entes da cadeia 
produtiva, baseado no conceito da ecologia industrial.  

Contínua a partir de 2024 - - - - 

R.72. Buscar parcerias com empresas de reciclagem para comprar os materiais 
recicláveis.  

Contínua a partir de 2024 - - - - 

  Totais R$ 12.819,17 R$ 12.819,17 R$ 806.232,63 R$ 831.870,97 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 90 - Programação da execução do Projeto Composta Caetité 

Componente 
Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Custo Estimado do Componente R$198.100.722,64 Participação do Componente no Total do PMSB 31,0% 

Programa:  Destina Bem Caetité  Custo Estimado do Programa R$75.931.556,32 Participação do Programa no Componente 38,3% 
Projeto Composta Caetité  Custo Estimado do Projeto R$4.922.686,66 Participação do Projeto no Programa 6,5% 

Responsável pela 
Execução 

Prefeitura (Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e Limpeza Pública, Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social) e Cooperativas de 
catadores de material reciclável 

Parceiros MDR, MMA, SEDUR, CONDER, Associação de Moradores, Acresol e Prestador de Serviço de Limpeza Urbana 

Ações Meta 
  

Possíveis Fontes 
de Financiamento 

Curto   Médio Longo 
Total  

(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

R.73. Elaborar e executar um projeto piloto dos cursos de capacitação para a 
prática de compostagem doméstica no município, constando: 
cronograma, estratégias de divulgação e comunicação, manuais de 
suporte aos participantes; 

2025 R$ 39.300,15 - - R$ 39.300,15 

OGU/FGTS 
(FUNASA), FUNCEP 
(SEDUR, CONDER), 
Recursos Próprios, 

Taxas/Tarifas 
(Município) 

R.74. Contatar entidades da área de educação ambiental para a formação de 
possíveis parcerias; 

Contínua a partir de 2025 - - - - 

R.75. Contatar associação de moradores para servir como centro de apoio 
onde serão realizados os cursos de capacitação de compostagem 
doméstica; 

Contínua a partir de 2025 - - - - 

R.76. Promover curso de capacitação para equipe da diretoria de saneamento 
(a ser criada), professores e funcionários de escolas sobre compostagem 
para que estes possam ser multiplicadores; 

A cada 4 anos (a partir de 2027) - R$ 95.268,54 R$ 285.805,63 R$ 381.074,18 

R.77. Adquirir ou produzir kits de composteiras domésticas para utilização 
como ferramenta de ensino nos cursos; 

Contínua a partir de 2027 - R$ 80.523,43 R$ 241.570,29 R$ 322.093,72 

R.78. Realizar compostagem nas escolas do município, desde as turmas da 
primeira infância; 

Contínua a partir de 2027 - - - - 

R.79. Promover campanhas informativas sobre a entrega dos resíduos 
orgânicos; 

Contínua a partir de 2025 R$ 9.673,68 R$ 19.347,36 - R$ 29.021,04 

R.80. Estimular e incentivar a compostagem de resíduos sólidos da 
agropecuária; 

Contínua - - - - 

R.81. Ampliar e operar a unidade de compostagem. Contínua a partir de 2025 R$ 312.603,74 R$ 581.516,25 R$ 3.257.077,59 R$ 4.151.197,58 

R.82. Estabelecer um programa com rotinas de manutenção na unidade de 
compostagem 

2023 - - - - 

  Totais R$ 361.577,57 R$ 776.655,58 R$ 3.784.453,51 R$ 4.922.686,66 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022 

.  
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Quadro 91 - Programação da execução do Projeto Destinação Adequada dos Rejeitos 

Componente 
Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Custo Estimado do Componente R$198.100.722,64 Participação do Componente no Total do PMSB 31,0% 

Programa:  Destina Bem Caetité  Custo Estimado do Programa R$75.931.556,32 Participação do Programa no Componente 38,3% 

Projeto Destinação Adequada dos Rejeitos Custo Estimado do Projeto R$63.131.518,10 Participação do Projeto no Programa 83,1% 

Responsável pela 
Execução 

Prefeitura (Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e Limpeza Pública, Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Secretaria de Educação) e 
Sociedade Civil  

Parceiros MDR, MMA, SEDUR, CONDER 

Ações Meta 

  
Possíveis Fontes 

de Financiamento 

Curto   Médio Longo 
Total  

(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

R.83. Pré implantação de aterro sanitário de pequeno porte (100 t/dia) 
Elabora no inicio do curto Prazo 

2023 
R$ 663.815,15 - - R$ 663.815,15 

Recursos Próprios, 
Taxas/Tarifas 

(Município) 

R.84. Implantar aterro sanitário (infraestrutura geral, células de disposição, 
sistema de tratamento de líquidos percolados, sistema de drenagem de 
águas superficiais, áreas verdes, instalações de apoio, administração, 
impostos e taxas) para disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos e dos RCC; 

Até 2028 R$ 2.923.236,29 R$ 2.923.236,29 R$ 8.769.708,88 R$ 14.616.181,47 

R.85. Aquisição de equipamentos para operar o aterro (trator esteira, 
retroescavadeira e caçamba); 

Até 2028 R$ 411.573,62 - - R$ 411.573,62 

R.86. Capacitação periódica de profissionais para atuar na operação do aterro 
sanitário; 

Contínua a partir de 2024 R$ 21.195,31 R$ 28.260,42 R$ 84.781,25 R$ 134.236,98 

R.87. Reservar recursos por meio da cobrança de tarifa do serviço de limpeza 
urbana para os custos de operação do aterro sanitário (células de 
disposição, disposição de resíduos, sistema de drenagem de percolados e 
gases, tratamento de percolados, sistema de drenagem de águas 
superficiais, áreas verdes, monitoramento ambiental e geotécnico, equipe 
de operação, administração, impostos e taxas); 

Contínua a partir de 2032 R$ 7.469.322,77 R$ 9.959.097,03 R$ 29.877.291,08 R$ 47.305.710,88 

    Totais R$ 11.489.143,15 R$ 12.910.593,74 R$ 38.731.781,21 R$ 63.131.518,10 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 92 - Programação da execução do Projeto Responsabilidade Compartilhada 

Componente Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
Custo Estimado do 
Componente 

R$198.100.722,64 Participação do Componente no Total do PMSB 31,0% 

Programa:  Destina Certo Custo Estimado do Programa R$75.931.556,32 Participação do Programa no Componente 38,3% 
Projeto Responsabilidade compartilhada Custo Estimado do Projeto R$186.381,94 Participação do Projeto no Programa 0,2% 

Responsável pela 
Execução 

Prefeitura (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Limpeza Pública, 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Secretaria de Educação) e 
Sociedade Civil  

Parceiros MMA, SEDUR, CONDER, Empresas Privadas 

Ações Meta 
  

Possíveis Fontes 
de Financiamento 

Curto   Médio Longo 
Total  

(2023-2026) (2027-2030) (2031-2042) 

R.88. Elaborar um cadastro dos geradores de resíduos sólidos sujeitos à elaboração de planos de 
gerenciamento de resíduos sólidos e da logística reversa; 

Até 2026 - - - - 

Recursos Próprios 
(Município), Capital 

Privado 

R.89. Elaborar e implementar programa de fiscalização dos instrumentos normativos e da implementação 
dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos dos geradores previstos no artigo 20 da Lei nº 
12.305/2010, identificados no município de Caetité e da implantação da logística reversa; 

Até 2026 - - - - 

R.90. Elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos das unidades públicas de saúde; Até 2024 R$ 65.448,00 - - R$ 65.448,00 

R.91. Assegurar a continuidade da contratação de empresa responsável pela coleta, transporte e destinação 
final adequada dos resíduos sólidos as unidades públicas de saúde de responsabilidade da gestão 
municipal; 

Contínua R$ 408.000,00 R$ 408.000,00 R$ 1.224.000,00 R$ 2.040.000,00 

R.92. Capacitar os profissionais da saúde a realizar o manejo adequado dos RSS conforme Plano de 
Gerenciamento; 

Até 2024 R$ 17.586,46 - - R$ 17.586,46 

R.93. Elaborar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC) conforme prevê a 
Resolução CONAMA nº 307/2002, alterada pelas resoluções 448/2012 e 469/2015; 

Até 2026 R$ 65.448,00 - - R$ 65.448,00 

R.94. Receber nos PEV os resíduos sujeitos a logística reversa gerados em pequenas quantidades e por 
fontes difusas; 

Até 2026 - - - - 

R.95. Firmar convênios com empresas para a destinação de resíduos com logística reversa obrigatória, 
coletados nos PEV; 

Até 2026 - - - - 

R.96. Articular com empresa especializada no reaproveitamento e reciclagem de resíduos de informática, 
para coleta e destinação ambientalmente correta;  

Até 2026 - - - - 

R.97. Articular com distribuidores e comerciantes (rede varejista e lojas de telefonia móvel locais), o 
recebimento de pilhas e baterias, e o posterior envio a rede de postos de coleta da Green Eletron; 

Até 2026 - - - - 

R.98. Articular com distribuidores e comerciantes locais de lâmpadas e equipamentos de iluminação, a 
adesão ao acordo setorial para implantação do sistema de logística reversa, com a operacionalização 
do recebimento, estocagem e envio do produto dentro da cadeia produtiva; 

Até 2026 - - - - 

R.99. Articular com a Reciclanip, uma parceria para a manutenção de PEV, e coleta e destinação de pneus 
inservíveis; 

Até 2026 - - - - 

R.100. Articular com os estabelecimentos dos comerciantes varejistas locais a orientação aos seus clientes, 
na devolução das embalagens vazias de óleo lubrificante, bem como os óleos usados, para serem 
coletados por empresa especializadas; 

Até 2026 - - - - 

R.101. Inserir os catadores de materiais recicláveis no ciclo da logística reversa, reconhecendo-os como 
atores fundamentais para contribuir no gerenciamento adequado destes; 

Até 2026 - - - - 

R.102. Incentivar empresas locais a realizar o recolhimento de óleos comestíveis para a produção de sabão; Até 2026 - - - - 

R.103. Incentivar e apoiar os estabelecimentos locais, tipo farmácias, na organização de ponto de recebimento 
de medicamentos vencidos 

Até 2026 - - - - 

  Totais R$ 556.482,46 R$ 408.000,00 R$ 1.224.000,00 R$ 2.188.482,46 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 
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Quadro 93 – Plano de Investimentos da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
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R.17 R$1.472.869 R$1.428.504 R$1.346.903 R$1.244.120 R$1.227.674 R$1.191.769 R$1.172.766 R$1.133.745 R$1.112.218 R$1.089.569 R$1.065.773 R$1.020.841 R$994.525 R$946.492 R$896.802 R$845.413 R$792.330 R$737.574 R$681.143 R$609.687 

R.18   R$5.659                                     

R.19 R$30.424 R$59.991 R$110.866 R$145.667 R$146.576 R$149.778 R$140.053 R$137.085 R$151.897 R$172.223 R$197.735 R$208.845 R$212.480 R$221.408 R$229.168 R$241.788 R$247.144 R$257.122 R$265.744 R$278.536 

R.20     R$146.955 R$146.955 R$146.955 R$146.955 R$146.955 R$146.955                     

R.21     R$202.850               R$202.850               

R.22 R$26.260 R$26.260 R$26.260 R$26.260 R$26.260 R$26.260 R$26.260 R$26.260 R$26.260 R$26.260 R$26.260 R$26.260 R$26.260 R$26.260 R$26.260 R$26.260 R$26.260 R$26.260 R$26.260 R$26.260 

C
o

le
ta

 S
e

le
ti

v
a

 d
o

s 
R

e
sí

d
u

o
s 

R.23 R$120.306   R$55.743                                   

R.24 R$68.418 R$378.781 R$508.736 R$683.411 R$758.708 R$842.223 R$934.721 R$1.036.965 R$1.111.689 R$1.191.573 R$1.276.808 R$1.367.968 R$1.465.243 R$1.569.207 R$1.680.242 R$1.798.922 R$1.925.437 R$2.060.552 R$2.204.840 R$2.358.875 

R.25       R$12.804 R$18.347 R$26.182 R$37.649 R$53.893 R$56.760 R$59.626 R$62.875 R$65.933 R$69.373 R$72.813 R$76.635 R$80.457 R$84.471 R$88.675 R$92.880 R$97.466 

R.26         R$7.550 R$7.550 R$7.550 R$7.550 R$7.550 R$7.550 R$7.550 R$7.550 R$7.550 R$7.550 R$7.550 R$7.550 R$7.550 R$7.550 R$7.550 R$7.550 

R.27           R$23.161 R$115.803 R$115.803                         
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R.29             R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 

R.30           R$4.334       R$4.334       R$4.334       R$4.334   
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R.32 R$53.341                                       

R.33 R$1.066.828 R$1.066.828 R$1.066.828 R$1.066.828 R$1.066.828 R$1.066.828 R$1.066.828 R$1.066.828 R$1.066.828 R$1.066.828 R$1.066.828 R$1.066.828 R$1.066.828 R$1.066.828 R$1.066.828 R$1.066.828 R$1.066.828 R$1.066.828 R$1.066.828 R$1.066.828 

R.34   R$500.850       R$500.850      R$500.850      R$500.850     R$500.850    
R.35 R$10.871       R$10.871       R$10.871       R$10.871       R$10.871       

R.36 R$116.352 R$116.352 R$116.352 R$116.352 R$116.352 R$116.352 R$116.352 R$116.352 R$116.352 R$116.352 R$116.352 R$116.352 R$116.352 R$116.352 R$116.352 R$116.352 R$116.352 R$116.352 R$116.352 R$116.352 

R.37                                         

R.38   R$778.799 R$778.799 R$778.799 R$778.799 R$778.799 R$778.799 R$778.799 R$778.799 R$778.799 R$778.799 R$778.799 R$778.799 R$778.799 R$778.799 R$778.799 R$778.799 R$778.799 R$778.799 R$778.799 

R.39                                         

R.40 R$652.111 R$652.111 R$652.111 R$652.111 R$652.111 R$652.111 R$652.111 R$652.111 R$652.111 R$652.111 R$652.111 R$652.111 R$652.111 R$652.111 R$652.111 R$652.111 R$652.111 R$652.111 R$652.111 R$652.111 

R.41                                         

R.42                                         

R.43         R$637.281 R$637.281 R$637.281 R$637.281 R$637.281 R$637.281 R$637.281 R$637.281 R$637.281 R$637.281 R$637.281 R$637.281 R$637.281 R$637.281 R$637.281 R$637.281 

R.44         R$250.000 R$190.800 R$190.800 R$190.800 R$190.800 R$190.800 R$190.800 R$190.800 R$190.800 R$190.800 R$190.800 R$190.800 R$190.800 R$190.800 R$190.800 R$190.800 

R.45                                         

T
ra

n
sf

o
rm

a
n

d
o

 
á

re
a

s 
d

e
 D

e
sc

a
rt

e
 

Ir
re

g
u

la
r 

R.46   R$18.951                                     

R.47     R$281.899 R$281.899 R$67.917                               

R.48 R$4.680 R$4.680 R$4.680 R$4.680 R$4.680 R$4.680 R$4.680 R$4.680 R$4.680 R$4.680 R$4.680 R$4.680 R$4.680 R$4.680 R$4.680 R$4.680 R$4.680 R$4.680 R$4.680 R$4.680 

R.49                                         

R.50 R$6.560 R$6.560 R$6.560 R$6.560 R$6.560 R$6.560 R$6.560 R$6.560 R$6.560 R$6.560 R$6.560 R$6.560 R$6.560 R$6.560 R$6.560 R$6.560 R$6.560 R$6.560 R$6.560 R$6.560 

R.51         R$6.168       R$6.168       R$6.168       R$6.168       

R.52                                         

R.53 R$7.488 R$7.488 R$7.488 R$7.488 R$7.488 R$7.488 R$7.488 R$7.488 R$7.488 R$7.488 R$7.488 R$7.488 R$7.488 R$7.488 R$7.488 R$7.488 R$7.488 R$7.488 R$7.488 R$7.488 

D
e

st
in

a
 B

e
m

 C
a

e
ti

té
  

C
o

o
p

e
ra

n
d

o
 

p
a

ra
 F

o
rt

a
le

ce
r R.54                                         

R.55                                         

R.56             R$78.167 R$78.167                         

R.57   R$309.000    R$96.923 R$96.923   R$309.000                         

R.58   R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 R$24.943 

R.59 R$6.968       R$6.968       R$6.968       R$6.968       R$6.968       

R.60   R$177.898 R$177.898 R$177.898 R$177.898 R$177.898 R$177.898 R$177.898 R$177.898 R$177.898 R$177.898 R$177.898 R$177.898 R$177.898 R$177.898 R$177.898 R$177.898 R$177.898 R$177.898 R$177.898 

R e a p r o v e
i

ta
 

e
 

R e ci cl a
 

C a e
t it é
  R.61 R$3.205 R$3.205 R$3.205 R$3.205 R$3.205 R$3.205 R$3.205 R$3.205 R$3.205 R$3.205 R$3.205 R$3.205 R$3.205 R$3.205 R$3.205 R$3.205 R$3.205 R$3.205 R$3.205 R$3.205 

R.62                                         
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R.63                                         

R.64                 R$383.888 R$383.888                     

R.65                                         

R.66                                         

R.67                                         

R.68                                         

R.69                                         

R.70                                         

R.71                                         

R.72                                         

C
o

m
p

o
st

a
 C

a
e

ti
té

  
  

R.73     R$39.300                                   

R.74                                         

R.75                                         

R.76         R$95.269       R$95.269       R$95.269       R$95.269       

R.77         R$20.131 R$20.131 R$20.131 R$20.131 R$20.131 R$20.131 R$20.131 R$20.131 R$20.131 R$20.131 R$20.131 R$20.131 R$20.131 R$20.131 R$20.131 R$20.131 

R.78                                         

R.79     R$4.837 R$4.837 R$4.837 R$4.837 R$4.837 R$4.837                         

R.80                                         

R.81     R$201.374 R$111.230 R$123.495 R$137.091 R$152.131 R$168.800 R$180.951 R$193.938 R$207.817 R$222.645 R$238.492 R$255.416 R$273.487 R$292.790 R$313.368 R$335.376 R$358.872 R$383.925 

R.82                                         

D
e

st
in

a
çã

o
 

A
d

e
q

u
a

d
a

 
d

o
s 

R
e

je
it

o
s R.83 R$663.815                                       

R.84   R$2.923.236       R$2.923.236       R$2.923.236       R$2.923.236       R$2.923.236     

R.85   R$411.574                                    

R.86   R$7.065 R$7.065 R$7.065 R$7.065 7065,104 R$7.065 R$7.065 R$7.065 R$7.065 R$7.065 R$7.065 R$7.065 R$7.065 R$7.065 R$7.065 R$7.065 R$7.065 R$7.065 R$7.065 

R.87   R$2.489.774 R$2.489.774 R$2.489.774 R$2.489.774 R$2.489.774 R$2.489.774 R$2.489.774 R$2.489.774 R$2.489.774 R$2.489.774 R$2.489.774 R$2.489.774 R$2.489.774 R$2.489.774 R$2.489.774 R$2.489.774 R$2.489.774 R$2.489.774 R$2.489.774 

R
e

sp
o

n
sa

b
il

id
a

d
e

 c
o

m
p

a
rt
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h

a
d

a
 

R.88                                         

R.89                                         

R.90   R$65.448                                     

R.91 R$102.000 R$102.000 R$102.000 R$102.000 R$102.000 R$102.000 R$102.000 R$102.000 R$102.000 R$102.000 R$102.000 R$102.000 R$102.000 R$102.000 R$102.000 R$102.000 R$102.000 R$102.000 R$102.000 R$102.000 

R.92   R$17.586                                     

R.93     R$65.448                                   

R.94                                         

R.95                                         

R.96                                         

R.97                                         

R.98                                         

R.99                                         

R.100                                         

R.101                                         

R.102                                         

R.103                                         

Total de investimentos 
estimados 

R$4.423.165 R$11.583.541 R$8.439.543 R$8.094.884 R$9.089.630 R$12.362.728 R$9.142.750 R$9.529.915 R$9.461.344 R$12.859.569 R$9.170.678 R$9.230.897 R$9.646.905 R$12.834.088 R$9.516.004 R$9.604.036 R$9.826.692 R$13.248.051 R$9.963.147 R$10.073.155 

R$32.541.133 R$40.125.023 R$125.434.567 
R$198.100.723 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022. 



 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

384 

9.6 Ações de Emergência e Contingência 

Toda atividade com potencial de gerar uma ocorrência atípica, cujas consequências 

possam provocar danos às pessoas, ao meio ambiente e a bens patrimoniais, inclusive de 

terceiros, devem ter, como atitude preventiva, um planejamento para ações de 

emergências e contingências. 

As ações de emergência são aquelas que visam mitigar os efeitos de acidentes, de causa 

natural ou não, em qualquer um dos serviços de saneamento. Já as ações de contingência 

são aquelas que visam evitar ou minimizar impactos ambientais nos serviços de 

saneamento básico, que podem ou não ocorrer. Diferentemente das emergências, as 

contingências referem-se a eventos previsíveis e não acidentais (RECESA, 2014).  

Para minimizar a probabilidade de ocorrência dessas eventualidades, um plano de ações 

de atendimento para situações de emergência e contingência deve ser feito, visando a 

mitigação dos efeitos de acidentes em qualquer um dos serviços de saneamento básico, 

de forma a garantir a segurança e a continuidade operacional das instalações afetadas com 

esses serviços. 

Os projetos SOS Água, SOS Esgoto, SOS Drenagem e SOS Resíduos Sólidos apresentam as 

ações de emergência e contingência para os quatros serviços do saneamento básico. 

Ressalta-se que por se tratar de eventos atípicos não é possível realizar a programação 

dos custos dessas ações. Portanto, o Quadro 94, apresenta a estimativa dos investimentos 

individuais das ações. 
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Quadro 94 – Custos associados às ações de emergência e contingências dos serviços de saneamento básico 

Programa Projeto Ações 
Custo estimado da 

Ação 
 Custo Estimado  

do Projeto  

Emergência e 
Contingência 

para o 
Abastecimento 

de Água 

SOS Água 

Verificar o plano de ação (intervenção propostas) às características da ocorrência; - 

R$ 803.631,26 

 

Emissão de comunicado prévio à população, quando necessária a interrupção do 
abastecimento devido à realização de manutenção/melhoria/modificação preventiva,  

-  

Dialogar com órgãos de controle ambiental; -  

Contratar obras emergenciais para reparos nas instalações avariadas; R$ 1.929,06  

Adequar a ETA à água afluente, em casos de chuvas intensas que causem transtornos ao 
manancial. 

-  

Emitir comunicado à população, em casos de contaminação dos mananciais alterando a 
qualidade da água; 

R$ 1.457,27  

Dialogar com órgãos de controle ambiental, em casos de contaminação acidental dos 
mananciais; 

-  

Ampliar a fiscalização para determinar o agente causador; R$ 405.139,19  

Intensificar o monitoramento da água bruta e tratada; R$ 313.551,26  

Implementar rodízio de abastecimento, se necessário, quando ocorrer contaminação 
acidental doso mananciais; 

-  

Deslocar frota de caminhões pipa para fornecimento emergencial de água potável, 
quando ocorrer contaminação acidental doso mananciais. 

R$ 5.148,00  

Executar rodízio/racionamento do abastecimento, em casos de colapso no sistema 
devido ao consumo elevado; 

-  

Controlar a água reservada, quando ocorrer colapso no sistema devido ao consumo 
elevado; 

-  

Executar rodízio/racionamento do abastecimento; -  

Disponibilizar caminhões pipa para abastecimento emergencial, em secas prolongadas; -  

Controlar o volume de água nos reservatórios, em secas prolongadas; -  

Comunicar à concessionária de energia elétrica (Coelba); -  

Solicitar gerador de emergência à prestadora de serviços de fornecimento de energia 
elétrica; 

-  

Acionar a polícia, em casos de vandalismo; -  

Executar obras de reparo das instalações atingidas, em casos de vandalismo; R$ 76.406,49  
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Programa Projeto Ações 
Custo estimado da 

Ação 
 Custo Estimado  

do Projeto  
Implementar rodízio de abastecimento, se necessário, em casos de vandalismo. -  

Emergência e 
Contingência 

para o 
Esgotamento 

Sanitário  

SOS Esgoto 

Isolar o trecho danificado; R$ 170.963,78 

R$ 1.075.762,38 
 

 

Executar limpeza, desobstrução e reparo emergencial nas instalações danificadas. R$ 867.156,82  

Implantar rotina de monitoramento regular da qualidade de soluções alternativas. -  

Comunicar aos órgãos de controle ambiental o rompimento da rede; -  

Comunicar às autoridades de trânsito o rompimento da rede;  -  

Sinalizar e isolar a área danificada para evitar acidentes;  R$ 217,00  

Executar reparo da área danificada com urgência; -  

Isolar o trecho danificado do restante da rede. -  

Comunicar à concessionário de energia elétrica (Coelba); -  

Acionar gerador alternativo de energia; R$ 25.025,78  

Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado; R$ 12.399,00  

Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a 
possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades de tratamento. 

-  

Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a 
possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades de tratamento; 

-  

Instalar equipamento reserva e/ou realizar reparos nas estruturas danificadas com 
urgência; 

-  

Comunicar atos de vandalismo à polícia local; -  

Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a 
possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades de tratamento; 

-  

Promover o isolamento da área e contenção do vazamento do efluente; -  

Promover a limpeza da área com caminhão limpa fossa e encaminhar o efluente para o 
tratamento adequado; 

- 
 

Promover o isolamento da fossa inadequada -  

Emergência e 
Contingência 

para a 

SOS 
Drenagem 

Comunicar o problema à população; - 

R$ 2.459.528,68 

 

Comunicar o problema às instituições, autoridades e Defesa Civil Municipal; -   

Encaminhar a população para local seguro, caso exista pessoas em risco; R$ 787.609,53  
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Programa Projeto Ações 
Custo estimado da 

Ação 
 Custo Estimado  

do Projeto  
Drenagem 

Urbana 
Executar o serviço de tapa-buraco em casos de erosão nas estradas vicinais; R$ 1.419.340,00  

Reparar as instalações danificadas; R$ 94.044,88  

Comunicar atos de vandalismo à polícia local;  -  

Organizar e estruturar um local para acolhimento das famílias atingidas pelos eventos 
críticos; 

R$ 157.077,00  

Estruturar uma rede de apoio com a convocação de voluntário e para recebimento de 
doações. 

-  

Emergência e 
Contingência 

para o manejo 
de Resíduos 

Sólidos 

SOS Resíduos 

Conceber e implementar cadastro de empresas atualizado que forneçam equipamentos e 
mão de obra ou preste serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana para a 
contratação em caráter emergencial; 

- 

R$ 4.799.792,66 

 

Conceber e implementar cadastro atualizado dos equipamentos de disposição e 
destinação final de resíduos sólidos ambientalmente adequado, bem como unidade de 
triagem, de municípios próximos, para serviços de contratação em caráter emergencial; 

- 
 

Conceber e implementar cadastro atualizado de empresas especializadas em coleta e 
destinação final ambientalmente adequado de resíduos especiais, incluindo RSS, para 
serviços de contratação em caráter emergencial; 

- 
 

Conceber e implementar cadastro atualizado de cooperativas regionais de catadores de 
resíduos recicláveis, para serviços de contratação em caráter emergencial; 

-  

Conceber e implementar cadastro atualizado de compradores de material recicláveis de 
outros polos regionais, para contratação em caráter emergencial; 

-  

Conceber e implementar cadastro atualizado de todas as empresas que prestam serviços 
para viabilizar os acordos setoriais do sistema de logística reversa, para a contratação em 
caráter emergencial. 

- 
 

Elaborar, implementar e estabelecer fiscalização da utilização de EPI pelos operadores; R$ 124.257,20  

Regulamentar o tipo de acondicionamento para cada resíduos (resíduos domiciliares-
residenciais, com volume de até 100 litros; resíduos gerados por pedestres nas vias 
públicas; resíduos de serviços de saúde; resíduos de feiras; resíduos de construção e 
obras civis; resíduos recicláveis; resíduos domiciliares-residenciais e não residenciais 
com volume superior a 100 litros (grandes produtores comerciais); resíduos de varrição; 
e, resíduos de serviços congêneres) a ser utilizado no município; 

-  

Recomendar aos operadores uma reserva técnica de 15% para equipamentos e no 
dimensionamento das equipes de trabalho; 

-  
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Programa Projeto Ações 
Custo estimado da 

Ação 
 Custo Estimado  

do Projeto  
Elaborar e implementar projeto de manutenção de todos os equipamentos utilizados na 
prestação dos serviços; 

R$ 7.438,80  

Implementar e manter canal de comunicação em pleno funcionamento, para informar e 
orientar a população urbana e rural sobre a operação e dados da prestação dos serviços 
elaborar e implementar programa de fiscalização pela vigilância sanitária do município, 
do manejo dos resíduos sólidos nas unidades de resíduos de serviço de saúde local; 

-  

Realizar atualizações no plano de ação para as ocorrências de incêndio; -  

Articular com órgãos ambientais e de recursos hídricos uma gestão de riscos ambientais, 
para ações conjuntas. 

-  

Informar e orientar a população urbana e rural sobre paralisações ou interrupções dos 
serviços, através dos canais de comunicação disponíveis, sobre os procedimentos a serem 
adotados. 

-  

Contratar em caráter emergencial empresas que forneça mão de obra ou preste serviço 
de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana; 

R$ 1.483.334,13  

Acionar a cota mínima de trabalhadores para atender os pontos críticos da área 
comercial; 

R$ 134.855,16  

Contratar em caráter emergencial empresas especializadas em coleta e destinação final 
ambiental adequado de resíduos especiais, incluindo RSS; 

R$ 717.166,63  

Acionar cooperativas que possam, em caráter emergencial, assumir rotas de coleta 
seletiva prejudicadas; 

-  

Promover negociações com os funcionários. -  

Abrir seleção imediata para contratação e novos funcionários R$ 324.088,08  

Substituir os veículos com problema pelos veículos previsto na reserva técnica, em caso 
de danos nos veículos de coleta seletiva; 

R$ 267.000,00  

Contratar em caráter emergencial empresas que forneçam equipamentos para o manejo 
de resíduos sólidos; 

-   

Providenciar reparo imediato dos veículos; R$ 1.800,00  

Destinar os resíduos para outra Unidade de Triagem; R$ 717.166,63  

Armazenar os resíduos recicláveis, na medida do possível, em locais estratégicos; -  

Informar à população para devida colaboração; -  
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Programa Projeto Ações 
Custo estimado da 

Ação 
 Custo Estimado  

do Projeto  
Providenciar reparo imediato de equipamentos ou estruturas danificados; R$ 1.800,00  

Se for ocasionado por incêndio, adquirir novo espaço para realização do serviço; R$300.000,00  

Destinar os resíduos para o Aterro Sanitário, em caráter emergencial; R$ 717.166,63  

Em caso de danos nas instalações de PEV e LEV recuperar o mais rápido possível, 
informando a população locais alternativos para funcionamento em caráter provisório, o 
recebimento dos resíduos. 

R$ 3.719,40  

Se ocorrer acidente e existir área de risco, evacuar a área; -  

Providenciar reparos imediatos em equipamentos ou estruturas danificados; -  

Buscar disposição dos rejeitos em cidades vizinhas; -  

Contratar, em caráter emergência, empresas especializadas na destinação final dos 
resíduos. 

-  

Estabelecer rotas alternativas e/ou coleta alternativa com equipamentos menores ou 
manual; 

-  

Realizar mutirões de limpeza em vias críticas com ajuda dos moradores. -  

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
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Programa: Fortalecimento a Gestão 
Projeto: Estruturando a Gestão 

Realizar contratação de equipe técnica para a Diretoria de Saneamento; 
Mão de obra Valor unitário Encargos Sociais Mensal Anual 

Engenheiro Sanitarista e Ambiental (1) R$ 10.908,00 73,34 R$ 18.907,93 R$ 226.895,13 
Assistente Social (1) R$ 4.252,50 73,34 R$ 7.371,28 R$ 88.455,40 

Técnico Administrativo (1) R$ 1.908,00 73,34 R$ 3.307,33 R$ 39.687,93 
Técnico em Saneamento (2) R$ 2.862,00 73,34 R$ 19.843,96 R$ 238.127,56 

Motorista (1) R$ 1.908,00 73,34 R$ 3.307,33 R$ 39.687,93 
Total R$ 632.853,94 

Fonte: Composição de Encargos Sociais sobre a mão de obra - SINAPI-CAIXA (2020) / Salário-mínimo vigente em 2021 - MP nº 1.021/2020 
Considerou o salário-mínimo de 2021   R$                 1.100,00     

          
Adquirir equipamentos, aparelhos e materiais mínimos para realização das atividades administrativas e de campo da Diretoria de Saneamento; 

Aquisição de Equipamentos Quantidade Unidade Custo unit. Total 
Mesa de escritório 7 Unid. R$ 300,00 R$ 2.100,00 

Cadeiras de escritório 14 Unid. R$ 200,00 R$ 2.800,00 
Notebook 7 Unid. R$ 3.000,00 R$ 21.000,00 

GPS 4 Unid. R$ 1.500,00 R$ 6.000,00 
Drone 1 Unid R$ 6.800,00 R$ 6.800,00 

Câmera fotográfica 4 Unid. R$ 1.000,00 R$ 4.000,00 
Aparelho telefônico 7 Unid. R$ 40,00 R$ 280,00 

Veículo 1 Unid. R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 
Total 

   
R$ 132.980,00 

Fonte: Média de preços praticados no Mercado (2021).  
Despesas Quantidade Unidade Custo mensal Anual 

Água 12 mês R$ 100,00 R$ 1.200,00 
telefone 12 mês R$ 500,00 R$ 6.000,00 
Internet 12 mês R$ 100,00 R$ 1.200,00 

Energia elétrica 12 mês R$ 600,00 R$ 7.200,00 
Total     R$ 15.600,00 

*Valor corrigido pelo IPCA 2021 
Fonte: https://veiculos.fipe.org.br/ 
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Realizar estudo sobre política tarifária compatível com o caráter do serviço e a renda da população, com o objetivo de garantir a sustentabilidade econômico-
financeira na prestação dos serviços, incluindo taxas/tarifas da prestação dos serviços relacionados ao manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana 

Serviço Quant. Valor Unit. (2013) Valor Unit. (2021) Valot total  
Resíduo e Drenagem 2 R$ 72.600,00 R$ 111.414,11 R$222.828,22 

Fonte: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento- ARIS-SC (2013) https://www.aris.sc.gov.br/uploads/edital/982/-sEgYyEbdUx72Eo6t582rka65-
ePqSAx.pdf 
Valor atualizado pelo IPCA     

Promover capacitação contínua da equipe técnica da Diretoria de Saneamento e outros profissionais do Poder Público Municipal envolvidos com a prestação 
dos serviços de saneamento básico 

Item Quant. Dias Valor unitário Total 
Coffee break¹ 50 4 R$ 17,93 R$ 3.586,00 

Material Didático¹ 50 
 

R$10,00 R$ 500,00 
Consultor especialista 01 (horas)² 8 4 R$ 165,31 R$ 5.289,92 

Auxiliar 
 

4 R$ 170,00 R$ 680,00 
Imposto 20% 

 
- R$ 1.193,98 

TOTAL 
   

R$ 11.249,90 
Fonte: ¹ Pregão Presencial SENAR nº 009/2018, Edital nº 036/2018 (R$ 15,82/pessoa) – Valor atualizado pelo IPCA / ² Tabela de Honorários Profissionais-
SENGE/BA (2018) (R$139,25/hora) – Valor atualizado pelo INCC      

Elaborar e instituir um programa municipal voltado à sistematização de dados sobre os serviços de saneamento básico, com vistas à alimentação do sistema 
de informações de saneamento básico existente e os que venham a ser criados e/ou atualizados    

Item Quant. Dias Valor Unitário Total 
Profissional de T.I. 2 7 R$ 150,00 R$ 2.100,00 

Licença de uso - ERP 1   R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 
Treinamento para Servidores Públicos     

R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 
Manutenção e Suporte     

Customização     
Atualizações     

Total       R$ 6.900,00 
Fonte: https://nfe.io/blog/gestao-empresarial/quanto-custa-sistema-erp/; https://www.mxm.com.br/blog/quanto-custa-um-erp-conheca-7-principais-
custos/      

Projeto: Valorizando a Legislação 



 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

402 

Revisar os instrumentos legais que dialogam com os serviços de saneamento básico, tais como legislações que dispõem sobre o Plano de Desenvolvimento 
Municipal de Caetité, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de Posturas, Código de Obras, incluindo compatibilização com o PMSB e PMGIRS e inclusão das 

áreas de interesse para o saneamento básico no zoneamento;     
Serviço Valor  Valor atualizado 2021 

Revisão PDDM Governador Celso 
Ramos/SC (2019) R$ 199.733,30 R$ 298635,68 

Fonte: https://www.governadorcelsoramos.sc.gov.br/uploads/1415/arquivos/1615505_TP_89_2019___EDITAL___ATUAL_PLANO_DIRETOR.pdf 
https://www.praiagrande.sp.gov.br/arquivos/pregao/15376.pdf 
http://aplicacoes.araucaria.pr.gov.br/grp/uploads/licitacao/CONC_005_2017_-_PL_957_2017_-_REVISAO_DO_PLANO_DIRETOR_1494526529.pdf / 
https://www.praiagrande.sp.gov.br/arquivos/pregao/15376.pdf 
¹ Valor atualizado pelo IPCA .    

 
Revisar o PMSB e o PMGIRS, em período não superior a 10 (dez) anos, conforme prazo estabelecido pela Lei n º 14.026/2020; 

Serviço Valor Total  População total  População do município 
Valor para o 

município  
Elaboração do PMSB 4 municípios (Jequié, Caetité, 

Macaúbas e Guanambi) (2019) R$ 1.632.215,60 
325.294 47.051  

R$ 236.086,05 
Elaboração do PMSB (valor atualizado 2021) R$1.915.741,40 R$ 277.095,64 

Revisão do PMSB de Caetité¹ R$221.676,51 
Fonte: http://www.sihs.ba.gov.br/arquivos/File/TPN012019.pdf    

Revisão correspondente a 80% do custo de elaboração  
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Programa: Participação e Controle Social 
Projeto: Aprimorando o Controle Social 

Promover capacitação contínua dos conselheiros que atuam no controle social do saneamento básico;     
Materiais e equipamentos Quant. Dias Valor unitário Total 

Coffee break 20 4 R$ 17,93 R$ 1.434,40 
Material Didático 20   R$ 10,00 R$ 200,00 

Consultor especialista 01 (horas)* 8 4 R$ 165,31 R$ 5.289,92 
Auxiliar   4 R$ 184,43 R$ 737,72 
Imposto 20%   - R$ 1.205,53 
TOTAL       R$ 8.867,57 

Fonte: ¹ Pregão Presencial SENAR nº 009/2018, Edital nº 036/2018 (R$ 15,82/pessoa) – Valor atualizado pelo IPCA /    ² Tabela de Honorários Profissionais-
SENGE/BA (2018) (R$139,25/hora) – Valor atualizado pelo INCC 

Promover eventos intersetoriais voltados para a discussão sobre a cidade e as políticas públicas, os direitos socais e as obrigações do poder público; 

Serviço Quant. Unid. Custo Unit. Total 

Cartaz¹ 524 Unid. R$ 3,00 R$ 1.571,31 

Faixa² 20 Unid. R$ 60,00 R$ 1.200,00 

Banner³ 1 Unid. R$ 180,00 R$ 180,00 

Divulgação em carro de som4 5 horas R$ 95,32 R$ 476,60 

Transporte de pessoal Microônibus 5 1 Diárias R$ 2.263,52 R$ 2.263,52 

Lanches (salgados)6 3143 Unid. R$ 1,00 R$ 3.142,62 

Refrigerante/Suco 6 65 Unid. R$ 5,00 R$ 327,36 

Locação de cadeiras7 524 serviço R$ 1,64 R$ 858,98 

Subtotal       R$ 10.020,39 

Fontes: ¹ Websites de serviços gráficos. Considerando aproximadamente 1% da população (2021) 

² Websites de serviços gráficos.  

³ Websites de serviços gráficos. Considerando um banner para o local do evento 

4 Pregão Presencial nº 028/2020. Prefeitura Municipal de Candeias (2020). Considerando R$ 90.75/h – Valor atualizado pelo IPCA 

5 Diária considerando 8 horas. Pregão Eletrônico Nº 55/2018 MP-BA - Atualizado pelo IPCA 

6 Considerando a média de 6 salgados por pessoa, e 1 garrafa de 2 litros de refrigerante/suco a cada 8 pessoas. 

7 Pregão Presencial para registro de Preço nº 014/2019/SRP Prefeitura Municipal de Milagres (2019) - Atualizado pelo IPCA 
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Realizar Conferências de Saneamento Ambiental para explanar os resultados alcançados com a implementação das ações previstas no PMSB e PMGIRS; 
Serviço Quantidade Unid. Custo Unit. Total 

Criação das peças de divulgação¹ 1 serviço R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 
Cartaz² 524 Unid. R$ 3,00 R$ 1.571,31 
Faixa³ 20 Unid. R$ 60,00 R$ 1.200,00 

Convite4 524 Unid. R$ 0,50 R$ 261,89 
Banner5 1 Unid. R$ 80,00 R$ 80,00 

Divulgação em carro de som7 20 horas R$ 95,32 R$ 1.906,40 
Transporte de pessoal8 1 Diárias R$ 2.263,52 R$ 2.263,52 

Lanches (salgados)9 3143 Unid. R$ 1,00 R$ 3.142,62 
Refrigerante/Suco (garrafa 2L) 65 serviço R$ 5,00 R$ 327,36 

Locação de cadeiras10 524 serviço R$ 1,50 R$ 785,66 
Total       R$ 15.588,75 

Notas: Número previsto de participantes: 542 (1% da população total do município)  
¹Inclui a criação de arte para logomarca (R$ 3.000,00), outdoor (R$ 850,00) e gravação de spot (R$ 200,00)   
²Websites de serviços gráficos. Considerando aproximadamente 1% da população 
³Websites de serviços gráficos 
4 Aproximadamente 10% da população     

5Websites de serviços gráficos. Considerando um banner para o local do evento 
7 Considerando R$ 90.75/h  https://sai.io.org.br/Handler.ashx?f=f&query=b5fd87e3-f531-4ffa-bd88-1453b4c3379c.pdf&name=EDITAL%20PP%200282020%20-
%20LOCACAO%20DE%20CARRO%20DE%20SOM.pdf - Atualizado pelo IPCA 
8Diária considerando 8h, LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS INERENTES.  EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2018 MP-BA Atualizado 
pelo IPCA 
9 Considerando 6 salgados por pessoa, e 1 garrafa de 2L de refrigerante/suco a cada 8 pessoas 
10 Fonte: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2019/SRP Prefeitura Milagres 2019 - Atualizado pelo IPCA       

Projeto: Comunicação das ações do Saneamento 
Divulgar informações (notícias, campanhas, serviços, atividades, cursos e oficinas): relacionadas às ações de saneamento básico e educação ambiental; 

Serviço   Unid. Custo Unit. Total 
Divulgação em rádio¹ 16 horas/mês R$ 290,40 R$ 4.646,40 

Divulgação em carro de som² 40 horas/mês R$ 95,32 R$ 3.812,80 
Locação e serviço de colagem de placas de 

outdoor  5 Unid. R$ 834,34 R$ 4.171,70 
Total       R$ 12.630,90 

¹ PMSB Maragogipe (2017) - Valor atualizado pelo IPCA 
² Considerando R$ 90.75/h  https://sai.io.org.br/Handler.ashx?f=f&query=b5fd87e3-f531-4ffa-bd88-1453b4c3379c.pdf&name=EDITAL%20PP%200282020%20-
%20LOCACAO%20DE%20CARRO%20DE%20SOM.pdf - Atualizado pelo IPCA 
³ Fonte: https://www.cress-ba.org.br/ckfinder/userfiles/files/Acesse%20aqui%20o%20edital(3).pdf - Valor atualizado pelo IPCA  
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Instituir o serviço de ouvidoria pública como mecanismo de reclamações e sugestões a serviço da população, por meio de canal 0800 e preenchimento de requerimento por meio 
do site da Prefeitura. As reclamações, críticas e sugestões relacionadas ao saneamento básico deverão ser encaminhadas, o mais célere possível, à Diretoria de Saneamento 

Básico; 
Serviço Quantidade Custo Unit. Unid. Total 

Serviço telefônico 0800 4 R$ 2.610,00 R$/trimeste R$ 10.440,00 
Fonte: https://www.falemaisvoip.com.br/numero-0800/ Considerando uma média de 180 minutos por dia de recebimento de ligações      

Programa: Educação Ambiental no Saneamento Básico 
Projeto: Educação Ambiental nas Escolas 

Capacitar, qualificar e treinar (de modo contínuo) os docentes a realizar atividades pedagógicas para o processo de sensibilização dos alunos da necessidade em preservar os 
recursos naturais e a importância do saneamento básico; 

Item Quant. Dias Valor unitário Total 
Coffee break¹ 700 2 R$ 17,93 R$ 25.102,00 

Material didático 700 - R$ 10,00 R$ 7.000,00 
Consultor especialista 01 (horas)² 8 2 R$ 165,31 R$ 2.644,96 

Auxiliar 
 

2 R$ 184,43 R$ 368,86 
Imposto 20% 

 
- R$ 602,76 

Locação de cadeiras³ 700 2 R$ 1,64 R$ 2.296,00 
TOTAL 

   
R$ 35.718,58 

Quantidade de docentes da rede municipal (Censo Escolar) : 700 
Fonte: ¹ Pregão Presencial SENAR nº 009/2018, Edital nº 036/2018 (R$ 15,82/pessoa) – Valor atualizado pelo IPCA / ² Tabela de Honorários Profissionais-SENGE/BA (2018) 
(R$139,25/hora) – Valor atualizado pelo INCC / ³ PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2019/SRP Prefeitura Milagres 2019 - Atualizado pelo IPCA / 4  
Estatística da Educação Básica, 2021      

Promover a realização de eventos escolares fixando tarefas relacionadas ao saneamento básico, , como por exemplo: coleta de determinada quantidade de 
materiais recicláveis, distribuição de folhetos informativos sobre a implantação da coleta seletiva, distribuição de sacos plásticos para separação domiciliar de 

resíduos recicláveis, desfiles de roupas confeccionadas com materiais recicláveis, redução do consumo de água, entre outras; 
Serviço Quantidade Unid. Valor Unitário Total 

Premiação das escolas e estudantes¹ 6 vencedores R$ 2.500,00 R$ 15.000,00 
Cartaz 410 Unid. R$ 3,00 R$ 1.230,00 
TOTAL 

   
R$ 16.230,00 

Número de unidades escolares municipais 
² 41 Número de alunos ² 12.508  
Fonte: ¹ http://www.pmp.pr.gov.br/meioAmbiente/gincana.php / ² Sec. Mun. Educação, 2020.   
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Apoiar as escolas na realização de feiras de ciências abordando o saneamento básico e o meio ambiente, como inter-relacionados; 
Serviço Quantidade Unid. Valor Unitário Total 

Serviços gráficos (Faixa) 41 Unid. R$ 60,00 R$ 2.460,00 
Serviços gráficos (Cartaz) 410 Unid. R$ 3,00 R$ 1.230,00 
Serviços gráficos (Folder) 12508 Unid. R$ 0,50 R$ 6.254,00 

TOTAL 
   

R$ 9.944,00 
Fonte: Estatística da Educação Básica, 2021 (Número de unidades escolares municipais: 41)        

Estimular as escolas a promoverem atividades extracurriculares incluindo visitas às instituições públicas responsáveis pela implementação das políticas 
públicas, incluindo momentos de diálogos com seus representantes, visitas técnicas às infraestruturas de saneamento básico; 

Serviço Diária Quantidade Custo Unit. Diária Total 
Aluguel de onibus para viagem 0,5 41 R$ 2.263,52 R$ 46.402,16 

Fonte:   Edital de licitação Pregão Eletrônico nº 55/2018 MP-BA  (Diária considerando 8h, Locação de veículo com motorista e demais custos inerentes - 
Atualizado pelo IPCA para 2021)  / Estatística da Educação Básica, 2021 (Número de unidades escolares municipais: 41)      

Realizar concursos anuais com premiação que estimulem os estudantes a colocarem em prática ações relacionadas à cidadania, ao meio ambiente, ao 
saneamento básico. 

Serviço Quantidade Custo Unit. (2021) Total 
Prêmio (tablet/smartphone) 3 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 

*Valor corrigido pelo IPCA 2021          
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Projeto:  Educação Ambiental para promoção do Saneamento Eficiente, Eficaz e Efeitvo na Zona Urbana 
A.5 Realizar palestras educativas 

Serviço Quant. Unid. Custo Unit. Total 
Cartaz¹ 479 Unid. R$ 3,00 R$ 1.436,55 
Faixa² 1 Unid. R$ 60,00 R$ 60,00 

Banner³ 1 Unid. R$ 80,00 R$ 80,00 
Divulgação em carro de som4 5 horas R$ 95,32 R$ 476,60 

Lanches (salgados)5 2873 Unid. R$ 1,00 R$ 2.873,10 
Refrigerante/Suco 6 60 Unid. R$ 5,00 R$ 299,28 
Locação de cadeiras7 479 serviço R$ 1,64 R$ 785,31 

Subtotal 
   

R$ 6.010,85 
TOTAL PARA 5 EVENTOS (DE ACORDO COM SETOR DE MOBILIZAÇÃO) R$ 30.054,23 

População Urbana 47.885       
¹Websites de serviços gráficos. Considerando aproximadamente 1% da população urbana 

²Websites de serviços gráficos  
³Websites de serviços gráficos. Considerando um banner para o local do evento 

4 Considerando R$ 90.75/h  https://sai.io.org.br/Handler.ashx?f=f&query=b5fd87e3-f531-4ffa-bd88-
1453b4c3379c.pdf&name=EDITAL%20PP%200282020%20-%20LOCACAO%20DE%20CARRO%20DE%20SOM.pdf - Atualizado pelo IPCA 

5 Considerando 500 participantes, e 6 salgados por pessoa,   
6Considerando uma garrafa de 2L de refrigerante/suco a cada 8 pessoas  

7 Fonte: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2019/SRP Prefeitura Milagres 2019 - Atualizado pelo IPCA  
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Realizar campanhas educativas com objetivo de estimular a redução do consumo de água, inibição à prática de fraudes no sistema de abastecimento, 
controle do desperdício e práticas de reuso, manutenção e higienização adequada de reservatórios domiciliares; 

Realizar campanhas educativas sobre a ocupação de áreas de risco, abordando legislações relacionadas; 
Realizar campanhas educativas sobre doenças que estão associadas à contaminação da água, à falta de coleta e tratamento de esgotos e de resíduos 

sólidos, assim como as derivadas da drenagem inadequada das águas das chuvas, discutindo formas de transmissão e prevenção; 
Realizar campanhas educativas e oficinas com o intuito de sensibilizar a população na redução dos resíduos gerados, reutilização e reaproveitamento de 

materiais das diversas formas e realização da compostagem caseira; 
Realizar campanhas educativas que estimulem a adesão à coleta seletiva, orientando sobre a correta separação entre seco e úmido, os dias e horários de 

coleta, uso e conservação das lixeiras públicas; 
Realizar campanhas educativas sobre a preservação de mananciais superficiais e subterrâneos, enfatizando os benefícios de matas ciliares, não poluição 

das águas e importância do consumo consciente; 
Realizar campanhas para sensibilizar os cidadãos sobre o problema das ligações indevidas entre os sistemas de drenagem e esgotamento, incluindo a 

informação sobre a obrigatoriedade de promover a ligação à rede pública; 
Realizar campanhas educativas com o objetivo de informar a população dos riscos do lançamento de resíduos sólidos nas vias e sua relação com o sistema 

de drenagem; estão associadas à contaminação da água, à falta de coleta e tratamento de esgotos e de resíduos sólidos, assim como as derivadas da 
drenagem inadequada das águas das chuvas, discutindo formas de transmissão e prevenção. 

Serviço Quant. Unid. Custo Unit. Total 
Agência publicitária para criação¹ 1 serviço R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 

Cartaz² 479 Unid. R$ 3,00 R$ 1.437,00 
Locação e serviço de colagem de placas 

de outdoor e busdoor³ 
10 Unid. R$ 834,34 R$ 8.343,40 

Divulgação em carro de som4 20 horas R$ 95,32 R$ 1.906,40 
Subtotal       R$ 15.736,80 

¹Inclui a criação de arte para logomarca (R$ 3.000,00), outdoor (R$ 850,00) e gravação de spot (R$ 200,00)  
2Websites de serviços gráficos. Considerando aproximadamente 1% da população urbana 
³ Pregão Eletrônico nº 010/2018. Processo Administrativo nº 012/2018. CRESS/BA - Atualizado pelo IPCA 
4 Considerando R$ 90.75/h  https://sai.io.org.br/Handler.ashx?f=f&query=b5fd87e3-f531-4ffa-bd88-
1453b4c3379c.pdf&name=EDITAL%20PP%200282020%20-%20LOCACAO%20DE%20CARRO%20DE%20SOM.pdf - Atualizado pelo IPCA 
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Investir em ações voltadas para a sensibilização da população quanto ao uso e conservação das lixeiras públicas; 
Serviço Quant. Unid. Custo Unit. Total 

Agência publicitária para criação¹ 1 serviço R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 
Cartaz² 479 Unid. R$ 3,00 R$ 1.436,55 

Divulgação em carro de som³ 20 horas R$ 95,32 R$ 1.906,40 
Subtotal 

   
R$ 6.542,95 

¹Inclui a criação de arte para logomarca (R$ 3.000,00) e gravação de spot (R$ 200,00)  
² Websites de serviços gráficos. Considerando aproximadamente 1% da população urbana 
³ Considerando R$ 90.75/h  Pregão Presencial 028/2020 - Candeias https://sai.io.org.br/Handler.ashx?f=f&query=b5fd87e3-f531-4ffa-bd88-
1453b4c3379c.pdf&name=EDITAL%20PP%200282020%20-%20LOCACAO%20DE%20CARRO%20DE%20SOM.pdf - Atualizado pelo IPCA 

Projeto:  Educação Ambiental para promoção do Saneamento Eficiente, Eficaz e Efeitvo na Zona Rural 
Promover a capacitação dos membros das comunidades rurais para a coleta seletiva de resíduos sólidos, e posterior reutilização, reaproveitamento e 

compostagem dos resíduos orgânicos; 
Promover oficinas educativas com foco no fortalecimento da relação da comunidade com o meio ambiente, a fim de despertar o juízo de responsabilização e 

participação quanto à preservação do meio ambiente, inclusive mananciais superficiais e subterrâneos, enfatizando os benefícios de matas ciliares e não 
poluição das águas; 

Serviço Quant. Unid. Custo Unit. Total 
Cartaz¹ 20 Unid. R$ 3,00 R$ 60,00 
Faixa² 3 Unid. R$ 60,00 R$ 180,00 

Banner³ 1 Unid. R$ 80,00 R$ 80,00 
Convite4 1640 Unid. R$ 0,50 R$ 819,75 

Lanches (salgados)6 984 Unid. R$ 1,00 R$ 983,70 
Refrigerante/Suco 6 20 Unid. R$ 5,00 R$ 102,47 
Locação de cadeiras7 164 serviço R$ 1,64 R$ 268,88 

Transporte 1 Diário R$ 2.263,52 R$ 2.263,52 
Subtotal       R$ 4.758,32 

TOTAL PARA 5 EVENTOS (DE ACORDO COM SETOR DE MOBILIZAÇÃO) R$ 23.791,58 
Notas: População rural: 16.395. Considerou-se o total de 5 eventos, com base nos setores de mobilização, sendo prevista a participação de 1% da população rural em cada 
evento. ¹ Websites de serviços gráficos.  Quantidade estimada por setor. 
² Websites de serviços gráficos. Quantidade estimada por setor. 
³ Websites de serviços gráficos. Considerando um banner para o local do evento. 
4 Websites de serviços gráficos. Resultam em aproximadamente 1% da população rural para todos os eventos. 
5 Considerando a média de 6 salgados por pessoa, e 1 garrafa de 2 litros de refrigerante/suco a cada 8 pessoas 
6 Pregão Presencial para registro de Preço nº 014/2019/SRP Prefeitura Municipal de Milagres (2019) - Atualizado pelo IPCA 
7 Diária considerando 8 horas. Pregão Eletrônico Nº 55/2018 MP-BA - Atualizado pelo IPCA 
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Realizar campanhas educativas sobre doenças que estão associadas à contaminação da água, à falta de coleta e tratamento de esgotos e de resíduos sólidos, 
assim como as derivadas da drenagem inadequada das águas das chuvas, discutindo formas de transmissão e prevenção; 

Promover campanhas educativas quanto ao consumo eficiente da água, buscando reduzir o desperdício, práticas adequadas de manuseio e higienização de 
reservatórios domiciliares; 

Realizar campanhas de sensibilização da população sobre a cobrança de tarifa dos serviços de saneamento básico, destacando sua legalidade e sua 
importância na garantia da qualidade e segurança do serviço. 

Serviço Quant. Unid. Custo Unit. Total 
Agência publicitária para criação 1 serviço R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 

Cartaz¹ 164 Unid. R$ 3,00 R$ 491,85 
Faixa 5 Unid. R$ 60,00 R$ 300,00 

Divulgação em carro de som4 40 horas R$ 95,32 R$ 3.812,80 
Subtotal 

   
R$ 8.654,65 

¹Inclui a criação de arte para logomarca (R$ 3.000,00), outdoor (R$ 850,00) e gravação de spot (R$ 200,00)  
²Websites de serviços gráficos. Considerando aproximadamente 1% da população rural 

³Websites de serviços gráficos. Considerando 2 faixas por setor zona rural 
4 Pregão Presencial nº 028/2020. Prefeitura Municipal de Candeias (2020). Considerando R$ 90.75/h – Valor atualizado pelo IPCA 
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Realizar capacitações 
Materiais e equipamentos Quant. Dias Valor unitário Total 

Cartaz¹ 20 Unid. R$ 3,00 R$ 60,00 
Faixa² 3 Unid. R$ 60,00 R$ 180,00 

Banner³ 1 Unid. R$ 80,00 R$ 80,00 
Convite4 1640 Unid. R$ 0,50 R$ 819,75 

Lanches (salgados)5 984 Unid. R$ 1,00 R$ 983,70 
Refrigerante/Suco 5 20 Unid. R$ 5,00 R$ 102,47 

Material Didático 164 Unid. R$ 5,00 R$ 819,75 
Consultor especialista 01 (horas)6 8 Horas R$ 165,31 R$ 1.322,48 

Auxiliar 
  

R$ 170,00 R$ 170,00 
Imposto 20% - - R$ 298,50 

Transporte 1 Diária R$ 2.263,52 R$ 2.263,52 
Locação de cadeiras7 164 serviço R$ 1,64 R$ 268,88 

Subtotal 
   

R$ 5.143,12 
Total 5 setores 

   
R$ 25.715,62 

Participantes estimados em cada eventos = 474 participantes       
Notas: População rural: 16.395. Considerou-se o total de 5 eventos, com base nos setores no Produto 2 (Sede, Brejinho das Ametistas, Pajeú do Vento, Maniaçu e 
Caldeiras), sendo prevista a participação de 1% da população rural em cada evento. 
Fontes: ¹ Websites de serviços gráficos.  Quantidade estimada por setor. 
² Websites de serviços gráficos. Quantidade estimada por setor. 
³ Websites de serviços gráficos. Considerando um banner para o local do evento. 
4 Websites de serviços gráficos. Resultam em aproximadamente 1% da população rural para todos os eventos. 
5 Considerando a média de 6 salgados por pessoa, e 1 garrafa de 2 litros de refrigerante/suco a cada 8 pessoas 
6 Tabela de Honorários Profissionais-SENGE/BA (2018) (R$139,25/hora) – Valor atualizado pelo INCC 
7 Diária considerando 8 horas. Pregão Eletrônico Nº 55/2018 MP-BA - Atualizado pelo IPCA 
8 Pregão Presencial para registro de Preço nº 014/2019/SRP Prefeitura Municipal de Milagres (2019) - Atualizado pelo IPCA 
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Programa: Recuperação, Preservação e Proteção dos Mananciais 
Projeto: Rio Vivo 

Intensificar a fiscalização das atividades desenvolvidas no município que comprometam nascentes e corpos hídricos (tais como mineração, agropecuária) incluindo 
a parceria com os órgãos responsáveis pela fiscalização; 

Materiais e Equipamentos Quantidade Meses Custo Unit. Unid. Total 
Gasolina  10 12 R$ 7,80 10L/dia R$ 20.592,00 

Veículos (aluguel) 1 12 R$ 2.082,21 meses R$ 24.986,52 
GPS de navegação 1   R$ 1.837,25 - R$ 1.837,25 

Técnico em meio ambiente (com encargos 
sociais) 1 12 R$ 4.960,99 meses x prof R$ 59.531,89 

Motorista (com encargos sociais) 1 12 R$ 3.307,33   R$ 39.687,93 
Total R$ 146.635,59 

Total da ação anual (exceto o GPS) R$ 45.578,52 
            

Elaborar projeto de recomposição/recuperação/conservação da mata ciliar das 160 nascentes inseridas no município de Caetité, por meio do plantio de vegetação 
nativa; 

Serviço Custo unitário (R$/ha) - 2008 Custo unitário (R$/ha) - 2021 
Quantidade 
(hectares) 

Custo de 
Execução 

Cercar a área R$1.212,00 

R$3.351,66 
                                                                         

125,60  
R$ 420.968,50 

Aquisição de mudas R$352,00 

Manutenção da área R$309,13 

Funcionários R$304,00 

Total por hectare R$2.177,13 

¹Valor atualizado pelo IPCA. 
Fonte:  http://www.cnf.org.pe/secretaria_conflat/memorias/DOCUMENTO%20MESAS/MESA%201/Octavios%20Barbosa%20Plaster1.pdf 
Área calculada com base no raio mínimo que deve ser preservado em nascentes, segundo o Código Florestal (50m). Número de nascentes: 160. Área por nascente: 
0,785 há 
Nº de nascente conforme o Projeto Ver Pelos Olhos D'água  
¹Valor atualizado pelo IPCA.       
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Elaborar cadastro georreferenciado elencando todas as nascentes existentes no município, incluindo diagnóstico de cada uma delas, e realizando a demarcação da 
área com implantação de cerca para proteção e monitoramento; 

Serviço Custo Total (Valinhos/SP - 2015) Custo Total (Caetité/BA - 2021) 
Mapeamento georreferenciado R$ 160.000,00 R$ 220.023,79 

Fontes: ¹ http://maisexpressao.com.br/noticia/nascentes-do-municipio-serao-catalogadas-para-proteger-os-mananciais-25512.html 
Área calculada com base no raio mínimo que deve ser preservado em nascentes, segundo o Código Florestal (50m) 
Valores considerados para Candeias atualizados pelo INCC 
Elaborar projeto de recomposição/recuperação/conservação da mata ciliar dos reservatórios constituídos pela barragem Moita dos Porcos e barragem Passagem 

das Pedras; 
Executar projeto de recomposição/recuperação/conservação da mata ciliar dos reservatórios constituídos pelas: barragens Moita dos Porcos e Passagem das 

Pedras;  

Serviço 
Custo unitário 
(R$/ha) - 2008 

Custo unitário 
(R$/ha) - 2021 

Quantidade (hectares) Custo de Execução 
Custo 

Unitário 
Cercar a área R$1.212,00 

R$3.351,66 23,40 R$78.428,84 
R$3.921,4

4 

Aquisição de mudas R$352,00 
Manutenção da área R$309,13 

Funcionários R$304,00 
Total por hectare R$2.177,13 

DADOS 
Perímetro  Extensão dos 

Trechos  
Área (m²)  Área (hectares)  

Reservatório Moita dos Porcos (km)  0,2 

234.000,00 23,40 
Trecho a jusante e montante - Moita dos Porços 

(km) 
 3 

Passagem de Pedra (km)  0,4 
Trecho a jusante - Passagem de Pedra (km)  0,4 

Fonte:  http://www.cnf.org.pe/secretaria_conflat/memorias/DOCUMENTO%20MESAS/MESA%201/Octavios%20Barbosa%20Plaster1.pdf   
  
Área calculada com base no raio mínimo que deve ser preservado em nascentes, segundo o Código Florestal (50m)      
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Promover incentivo técnico e financeiro de ações que visem a proteção hídrica e de iniciativas sustentáveis, a exemplo do Programa Produtor da Água, 
desenvolvido pela Agência Nacional de Águas – ANA; 

Serviço Quantidade (ha) ¹ 
Custo Anual Unit. 

² (R$/ha/ano) Custo Anual (R$/ha) Quantidade de anos  
Custo Total 

Área preservada  686,9131 R$ 375,69 R$258.066,38 16 
R$ 

4.129.062,12 
Fonte: ¹ Considerando 1% da Área dos estabelecimentos agropecuários (68.691,31 ha). Censo Agropecuário-IBGE (2017)                                                                                                                                                          
² Valor estimado com base em Bolsa Verde IEF (2011) - Atualizado pelo IPCA - http://www.abes-mg.org.br/visualizacao-de-clipping/ler/1796/preservacao-da-
agua-quem-preserva-ganha-quem-usa-paga      
Nota: Considerou-se a preservação de 1 hectare por estabelecimento agropecuário            

Promover cursos de capacitação para os agricultores sobre preservação e proteção dos mananciais e para estimular a utilização de fertilizantes naturais e o uso 
eficiente dos mesmos 

Elaborar e implantar ciclo de capacitação e sensibilização dos usuários à operação, manuseio e utilização de soluções alternativas, instruindo quanto ao consumo 
direto da água captada com disponibilização de suporte técnico e material informativo      

Descrição Quant. Unid Dias Valor unitário Total 
Convites¹ 13703 unidades 

 
0,5 R$6.851,50 

Consultor especialista 01 (horas)² 8 horas 5 R$ 173,34 R$ 6.933,60 
Auxiliar 1 8 horas 5 R$ 184,43 R$ 922,15 
Imposto 20% - 

 
- R$ 1.571,15 

Aluguel Veículo 1 unidade 5 R$ 120,00 R$ 600,00 
Motorista   1 unidade 5 R$ 200,00 R$ 1.000,00 

Gasolina (20 litros/dia) 20 litros 5 R$ 7,80 R$ 780,00 
Lanches (salgados)³ 4111 unidade - R$ 1,00 R$ 4.110,90 
Refrigerante/Suco ³ 86 unidade - R$ 5,00 R$ 428,22 

Material Didático 685 unidade - R$ 5,00 R$ 3.425,75 
Locação de cadeiras 4 685 unidade - R$ 1,64 R$ 1.123,65 

TOTAL   R$ 27.746,92 
¹ Estimativa de agricultores no município - IBGE, 2017  13.703 Estimativa de participantes (3% dos agricultores) 685 
²  Tabela de Honorários Profissionais-SENGE/BA (2018) (R$139,25/hora) – Valor atualizado pelo IPCA 
³ Considerando 6 salgados por pessoa e uma garrafa de refrigerante/suco (2l) para cada 8 pessoas 
4 Pregão Presencial nº 014/2019/SRP Prefeitura Municipal de Milagres (2019) - Valor atualizado pelo IPCA 
Obs: Considerou-se 5 dias, sendo 1 dia em cada setor de mobilização       

 



 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

416 

Implantar programa de monitoramento da qualidade da água dos mananciais (córregos, rios e riachos) de acordo com as Resoluções Conama Nº 357 e 430; 
Serviço Quantidade Custo unitário (2020) Custo unitário atualizado (2021) Custo anual 

Análise dos parâmetros orgânicos, inorgânicos e físico-químicos 
da água bruta conforme prevê a resolução conama 357/2005 

 
12 R$1.943,30 

R$ 75.684,96 Análise de água bruta (superficial) análises dos parâmetros 
coliformes totais e Escherichia coli, Protozoários da Água bruta 

conforme prevê a resolução CONAMA 357/2005 

 
12 R$2.526,58 

Considerando 1 análise por semestre. Quantidade de mananciais superficiais e nascentes utilizados para abastecimento de água: 6 
Fonte: https://www.timbo.sc.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Edital-PP-09-2020-SAMAE-An%C3%A1lise-de-%C3%A1gua.pdf    
*Valor corrigido pelo IPCA 2021       

 

Programa: Ampliação da Cobertura de Abastecimento de Água. 

Ampliação da produção de água do SAA de Caetité 

Realizar estudos técnicos de viabilidade de mananciais para ampliação da oferta de água; 

Elaborar estudos de ampliação da cobertura da rede de abastecimento de água com viabilidade técnica e econômica para serem atendidos pela EMBASA; 

Elaborar estudos de implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água com viabilidade técnica e econômica para serem atendidos pela Central das 
Águas; 

Mão de obra Quantidade Meses Custo Unit.* Total 

Engenheiro sanitarista ou civil com experiência em hidrologia 1 4 R$ 10.908,00 R$ 43.632,00 

Total da ação c/ imposto de 20% R$ 52.358,40 

Fonte: https://www.sengers.org.br/noticia/5957/confira-reajuste-no-piso-salarial-do-engenheiro-para-2022     

*Valor referente ao ano de 2022         

  

https://www.timbo.sc.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Edital-PP-09-2020-SAMAE-An%C3%A1lise-de-%C3%A1gua.pdf
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Ampliação da produção de água do SAA de Caetité 

Ocupação domiciliar da área urbana (2010) hab/domicílio 3,63 

Custo da ampliação do sistema de produção de água - Ministério das Cidades, Rezende (2011). R$/hab R$ 195,14 

Custo da ampliação do sistema de produção de água - Atualizado 2021 R$/hab R$ 397,23 

Ano 

População urbana (hab) 

População a ser 
ampliada (hab) 

Investimento anual 
Sede Distrito 

Brejinho das 
Ametistas 

Distrito Caldeiras Distrito Maniaçu Distrito 
Pajeú dos 

Vento 

2022 31823 1589 459 1185 926 
  

2023 32352 1615 467 1205 941 598 R$ 237.543,54 

2024 32880 1641 474 1225 957 597 R$ 237.146,31 

2025 33409 1668 482 1244 972 598 R$ 237.543,54 

2026 33937 1694 490 1264 987 597 R$ 237.146,31 

2027 34465 1721 497 1284 1003 598 R$ 237.543,54 

2028 34992 1747 505 1303 1018 595 R$ 236.351,85 

2029 35519 1773 512 1323 1033 595 R$ 236.351,85 

2030 36046 1800 520 1342 1049 597 R$ 237.146,31 

2031 36573 1826 528 1362 1064 596 R$ 236.749,08 

2032 37100 1852 535 1382 1079 595 R$ 236.351,85 

2033 37626 1878 543 1401 1095 595 R$ 236.351,85 

2034 38152 1905 550 1421 1110 595 R$ 236.351,85 

2035 38678 1931 558 1440 1125 594 R$ 235.954,62 

2036 39203 1957 566 1460 1141 595 R$ 236.351,85 

2037 39728 1983 573 1480 1156 593 R$ 235.557,39 

2038 40253 2010 581 1499 1171 594 R$ 235.954,62 

2039 40778 2036 588 1519 1186 593 R$ 235.557,39 

2040 41303 2062 596 1538 1202 594 R$ 235.954,62 

2041 41827 2088 603 1558 1217 592 R$ 235.160,16 

2042 42351 2114 611 1577 1232 592 R$ 235.160,16 

Total R$ 4.728.228,69 
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Ampliar gradualmente o sistema de distribuição de água da zona urbana dos distritos, acompanhando o ritmo de crescimento populacional; 
Ocupação domiciliar da área urbana (2010) 3,63 hab/domicílio 

Custo de ampliação do sistema de distribuição de água - Ministério das Cidades, Rezende (2011).  R$/dom R$ 795,75 
Custo de ampliação do sistema de distribuição de água - Atualizado pela média do INCC dos últimos 10 anos R$/dom R$ 1.494,77 

 Zona Urbana - Caetité (Sede Municipal) Zona urbana de Brejinho das Ametistas Zona Urbana - Caldeiras 

Ano 
População 
atendida 

(hab) 

Ampliação 
da 

população 
atendida 

Número de 
domicílios 

para 
ampliação 

Investimento 
anual 

População 
atendida 

(hab) 

Ampliação 
da 

população 
atendida 

Número 
de 

domicílios 
para 

ampliação 

Investimento 
anual 

População 
atendida 

(hab) 

Ampliação 
da 

população 
atendida 

Número 
de 

domicílios 
para 

ampliação 

Investimento 
anual 

2022 31.823 
 

0 31.823 1.589  0 R$ 0,00 459  0 R$ 0,00 
2023 32.352 529 146 32.352 1.615 26 7 R$ 10.706,34 467 8 2 R$ 3.294,26 
2024 32.880 528 145 32.880 1.641 26 7 R$ 10.706,34 474 7 2 R$ 2.882,48 
2025 33.409 529 146 33.409 1.668 27 7 R$ 11.118,12 482 8 2 R$ 3.294,26 
2026 33.937 528 145 33.937 1.694 26 7 R$ 10.706,34 490 8 2 R$ 3.294,26 
2027 34.465 528 145 34.465 1.721 27 7 R$ 11.118,12 497 7 2 R$ 2.882,48 
2028 34.992 527 145 34.992 1.747 26 7 R$ 10.706,34 505 8 2 R$ 3.294,26 
2029 35.519 527 145 35.519 1.773 26 7 R$ 10.706,34 512 7 2 R$ 2.882,48 
2030 36.046 527 145 36.046 1.800 27 7 R$ 11.118,12 520 8 2 R$ 3.294,26 
2031 36.573 527 145 36.573 1.826 26 7 R$ 10.706,34 528 8 2 R$ 3.294,26 
2032 37.100 527 145 37.100 1.852 26 7 R$ 10.706,34 535 7 2 R$ 2.882,48 
2033 37.626 526 145 37.626 1.878 26 7 R$ 10.706,34 543 8 2 R$ 3.294,26 
2034 38.152 526 145 38.152 1.905 27 7 R$ 11.118,12 550 7 2 R$ 2.882,48 
2035 38.678 526 145 38.678 1.931 26 7 R$ 10.706,34 558 8 2 R$ 3.294,26 
2036 39.203 525 145 39.203 1.957 26 7 R$ 10.706,34 566 8 2 R$ 3.294,26 
2037 39.728 525 145 39.728 1.983 26 7 R$ 10.706,34 573 7 2 R$ 2.882,48 
2038 40.253 525 145 40.253 2.010 27 7 R$ 11.118,12 581 8 2 R$ 3.294,26 
2039 40.778 525 145 40.778 2.036 26 7 R$ 10.706,34 588 7 2 R$ 2.882,48 
2040 41.303 525 145 41.303 2.062 26 7 R$ 10.706,34 596 8 2 R$ 3.294,26 
2041 41.827 524 144 41.827 2.088 26 7 R$ 10.706,34 603 7 2 R$ 2.882,48 
2042 42.351 524 144 42.351 2.114 26 7 R$ 10.706,34 611 8 2 R$ 3.294,26 
Total R$ 4.119.470,82 R$ 205.479,40  R$ 59.296,66 
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 Zona Urbana - Maniaçu Zona Urbana Pejeú dos Vento 

Ano 
População 
atendida 

(hab) 

Ampliação 
da 

população 
atendida 

Número 
de 

domicílios 
para 

ampliação 

Investimento 
anual 

População 
atendida 

(hab) 

Ampliação 
da 

população 
atendida 

Número 
de 

domicílios 
para 

ampliação 

Investimento 
anual 

2022 1.185 
 

0 R$ 0,00 926  0 R$ 0,00 
2023 1.205 20 6 R$ 8.235,65 941 15 4 R$ 6.176,74 
2024 1.225 20 6 R$ 8.235,65 957 16 4 R$ 6.588,52 
2025 1.244 19 5 R$ 7.823,87 972 15 4 R$ 6.176,74 
2026 1.264 20 6 R$ 8.235,65 987 15 4 R$ 6.176,74 
2027 1.284 20 6 R$ 8.235,65 1.003 16 4 R$ 6.588,52 
2028 1.303 19 5 R$ 7.823,87 1.018 15 4 R$ 6.176,74 
2029 1.323 20 6 R$ 8.235,65 1.033 15 4 R$ 6.176,74 
2030 1.342 19 5 R$ 7.823,87 1.049 16 4 R$ 6.588,52 
2031 1.362 20 6 R$ 8.235,65 1.064 15 4 R$ 6.176,74 
2032 1.382 20 6 R$ 8.235,65 1.079 15 4 R$ 6.176,74 
2033 1.401 19 5 R$ 7.823,87 1.095 16 4 R$ 6.588,52 
2034 1.421 20 6 R$ 8.235,65 1.110 15 4 R$ 6.176,74 
2035 1.440 19 5 R$ 7.823,87 1.125 15 4 R$ 6.176,74 
2036 1.460 20 6 R$ 8.235,65 1.141 16 4 R$ 6.588,52 
2037 1.480 20 6 R$ 8.235,65 1.156 15 4 R$ 6.176,74 
2038 1.499 19 5 R$ 7.823,87 1.171 15 4 R$ 6.176,74 
2039 1.519 20 6 R$ 8.235,65 1.186 15 4 R$ 6.176,74 
2040 1.538 19 5 R$ 7.823,87 1.202 16 4 R$ 6.588,52 
2041 1.558 20 6 R$ 8.235,65 1.217 15 4 R$ 6.176,74 
2042 1.577 19 5 R$ 7.823,87 1.232 15 4 R$ 6.176,74 
Total R$ 153.594,82 R$ 119.824,67 
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Investimento anual 

Ano 
Sede Municipal Distrito Brejinho das 

Ametistas 
Distrito Caldeiras Distrito Maniaçu Distrito Pajeú dos 

Vento 
Total 

2022 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$ 0,00 

2023 R$217.832,87 R$10.706,34 R$3.294,26 R$8.235,65 R$6.176,74 R$ 246.245,86 

2024 R$217.421,09 R$10.706,34 R$2.882,48 R$8.235,65 R$6.588,52 R$ 245.834,07 

2025 R$217.832,87 R$11.118,12 R$3.294,26 R$7.823,87 R$6.176,74 R$ 246.245,86 

2026 R$217.421,09 R$10.706,34 R$3.294,26 R$8.235,65 R$6.176,74 R$ 245.834,07 

2027 R$217.421,09 R$11.118,12 R$2.882,48 R$8.235,65 R$6.588,52 R$ 246.245,86 

2028 R$217.009,31 R$10.706,34 R$3.294,26 R$7.823,87 R$6.176,74 R$ 245.010,51 

2029 R$217.009,31 R$10.706,34 R$2.882,48 R$8.235,65 R$6.176,74 R$ 245.010,51 

2030 R$217.009,31 R$11.118,12 R$3.294,26 R$7.823,87 R$6.588,52 R$ 245.834,07 

2031 R$217.009,31 R$10.706,34 R$3.294,26 R$8.235,65 R$6.176,74 R$ 245.422,29 

2032 R$217.009,31 R$10.706,34 R$2.882,48 R$8.235,65 R$6.176,74 R$ 245.010,51 

2033 R$216.597,53 R$10.706,34 R$3.294,26 R$7.823,87 R$6.588,52 R$ 245.010,51 

2034 R$216.597,53 R$11.118,12 R$2.882,48 R$8.235,65 R$6.176,74 R$ 245.010,51 

2035 R$216.597,53 R$10.706,34 R$3.294,26 R$7.823,87 R$6.176,74 R$ 244.598,73 

2036 R$216.185,74 R$10.706,34 R$3.294,26 R$8.235,65 R$6.588,52 R$ 245.010,51 

2037 R$216.185,74 R$10.706,34 R$2.882,48 R$8.235,65 R$6.176,74 R$ 244.186,94 

2038 R$216.185,74 R$11.118,12 R$3.294,26 R$7.823,87 R$6.176,74 R$ 244.598,73 

2039 R$216.185,74 R$10.706,34 R$2.882,48 R$8.235,65 R$6.176,74 R$ 244.186,94 

2040 R$216.185,74 R$10.706,34 R$3.294,26 R$7.823,87 R$6.588,52 R$ 244.598,73 

2041 R$215.773,96 R$10.706,34 R$2.882,48 R$8.235,65 R$6.176,74 R$ 243.775,16 

2042 R$215.773,96 R$10.706,34 R$3.294,26 R$7.823,87 R$6.176,74 R$ 243.775,16 

Total R$ 4.901.445,54 
Fonte: Panorama do Saneamento Básico no Brasil: Investimentos em saneamento básico: análise histórica e estimativa de necessidades. Ministério das 
Cidades, Rezende (2011). 

O preço inclui a rede de distribuição, a ligação com hidrômetro  e incidência do custo de elevatórias, de rede e de reservatórios. 
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Ampliar a cobertura por rede de abastecimento de água da zona rural, seja por meio da atuação da Central das Águas, da Embasa (em localidades com viabilidade 
técnica e econômica) ou outras formas de prestação avaliadas e definidas pelo município.    

Ocupação domiciliar da área urbana (2010) hab/domicilio 3,85 
Custo da ampliação do sistema de produção de água - Ministério 

das Cidades, Rezende (2011). 
R$/hab R$ 195,14 

Custo da ampliação do sistema de produção de água - Atualizado 
2021 

R$/hab R$ 397,23 

Ano População rural atendida (hab) 
População a ser ampliada (hab) 

Investimento anual 
 

2022 6722 - R$ 0,00  

2023 7113 391 R$ 155.352,68  

2024 7491 378 R$ 150.081,44  

2025 8012 521 R$ 206.849,58  

2026 8514 502 R$ 199.572,32  

2027 8999 485 R$ 192.529,44  

2028 9465 466 R$ 185.283,96  

2029 10061 596 R$ 236.812,64  

2030 10635 573 R$ 227.755,79  

2031 11185 551 R$ 218.698,95  

2032 11854 669 R$ 265.699,20  

2033 12496 642 R$ 254.830,99  

2034 12291 - R$ 0,00  

2035 12086 - R$ 0,00  

2036 11882 - R$ 0,00  

2037 11677 - R$ 0,00  

2038 11472 - R$ 0,00  

2039 11268 - R$ 0,00  

2040 11064 - R$ 0,00  

2041 10860 - R$ 0,00  

2042 10656 - R$ 0,00  

Total R$ 2.293.466,99  

 

Projeto: Soluções Alternativas para Zona Rural 
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Ampliar sistemas alternativos coletivos e individuais de abastecimento de água utilizando poços de captação de água subterrânea para atendimento de localidades 
dispersas; 

Ocupação domiciliar da área rural (2010) 3,85 hab/domicilio Número de 
domicílios para 

ampliação (2042) 
Investimento Custo de ampliação do sistema de distribuição de água - Ministério das 

Cidades, Rezende (2011). 
R$ 106,48 R$/dom 

Custo de ampliação do sistema de distribuição de água - Atualizado pela 
média do INCC dos últimos 10 anos 

R$ 203,91 R$/dom 
361 R$ 73.543,71 

Fonte: Ministério das Cidades (2003).     
Nota: O custo estimado inclui um poço, uma estação elevatória e uma adutora com 1 km de extensão.   

      
Ampliar a construção de soluções alternativas de abastecimento de água como reservatórios de captação de água de chuva para atendimento de famílias dispersas; 

Implantação de cisternas de consumo 16mil litros na 
zona rural do município 

Meta 
População a ser 
atendida (hab) 

Quantidade de 
cisternas ¹ 

Custo Unitário ² Custo Total 

Curto prazo 1.388 361 R$3.842,35 R$ 1.385.641.23 
Fonte: https://www.brasildefato.com.br/2020/01/21/programa-de-cisternas-enfrenta-seca-de-recursos-e-fome-bate-a-porta-do-semiarido  
Nota: ¹ Densidade domiciliar rural de 4,09 hab/domicílio ²Valor de R$ 3,5 mil por cisterna, considerando capacitação de um representante familiar. Valor 
atualizado pelo INCC para 2021.  
Considerando 10% da população rural a ser atendidas por soluções alternativas    

 

Programa: Água Para Todos 
Projeto: Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água 

Elaborar cadastro georreferenciado de todas as soluções de abastecimento de água existentes (individuais e coletivas), identificando vazão, população abastecida, 
prazo de funcionamento, ação de desativação, qualidade da água, entre outras medidas; 

Serviço População  Custo Unit. Total 
Mapeamento georreferenciado - Taquara 57584 R$6,67 R$384.000,00 
Caetité (Pop não atendida por Rede geral) 9675 R$6,67 R$ 64.515,85 

Fonte: https://redemais.org/2021/07/15/inicio-do-georreferenciamento-dos-sistemas-de-agua-e-esgoto/7       
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Implementar plano de manutenção preventiva e corretiva nas instalações e equipamentos dos sistemas de captação e adução de água bruta para abastecimento 
público existentes no município, incluindo a substituição de trechos de adutoras que apresentam constantes rompimentos ou localizadas em terrenos privados; 

Serviço 
População atendida 

(2042) 
Custo unitário 

2016 (R$) 
Custo unitário 

atualizado (R$) 
Total 

Manutenção Captação - SAA operados pela Embasa 47274 R$67,24 R$91,59 R$4.329.825,66 
Manutenção Captação - SSAA  11267 R$67,24 R$91,59 R$1.031.944,53 

Serviço Extensão das 
adutoras (m) 

Custo unitário 
2016 (R$) 

Custo unitário 
atualizado (R$) 

Total 

Manutenção Adução - SAA Caetité 19.532 R$326,56 R$444,80 R$8.687.833,60 
Total  R$ 14.494.403,79 

Fonte: PMSB Jacobina, 2016. (Produto 4 - pág. 189) 
Atualizado pelo IPCA.       

Realizar melhorias na automação da captação de água do SSAA Caldeiras; 

Serviço Unidade Custo Unit. Custo Projeto Total 

Reforma do Sistema de de Captação de Água  1 R$36.564,45 R$1.828,22 R$38.392,67 
https://alegre.es.gov.br/arquivos/diario-oficial/convenios/072-2017%20-%20FUNASA%20-
%20Reforma%20e%20Amplia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Sistema%20de%20Abastecimento%20de%20%C3%81gua%20no%20Munic%C3%ADpio%20de%20Alegre-ES.pdf 

Atualizado pelo IPCA.     
Avaliar melhorias as estruturas físicas da ETA Caetité e executar obras de reforma necessárias; 

Serviço População final Custo Custo Projeto Total 

Reforma de ETA- Celina 3200 R$152.015,33 R$7.600,77 R$159.616,10 

Reforma da ETA Caetité 47.274 R$2.245.741,47 R$112.287,07 R$2.358.028,55 

Fonte: Alegre/ES, (2017)  
https://alegre.es.gov.br/arquivos/diario-oficial/convenios/072-2017%20-%20FUNASA%20-
%20Reforma%20e%20Amplia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Sistema%20de%20Abastecimento%20de%20%C3%81gua%20no%20Munic%C3%
ADpio%20de%20Alegre-ES.pdf 
Atualizado pelo IPCA. 
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Implementar plano de manutenção preventiva e corretiva nas instalações e equipamentos dos sistemas de tratamento de água (ETAs) já existentes e dos que serão 
implantados no município; 

Serviço População 
atendida 

(2042) 

Custo unitário 2016 
(R$) 

Custo unitário 
atualizado (R$) 

Total 

Manutenção Adução - SAA Caetité 47274 R$67,24 R$91,59 R$4.329.825,66 
Manutenção Adução - SSAA Caldeiras 611 R$67,24 R$91,59 R$55.961,49 

Total R$ 4.329.825,66 
Fonte: PMSB Jacobina, 2016. (Produto 4 - pág. 189)         
Atualizado pelo IPCA.           

 Implantar etapa de tratamento da água nos sistemas simplificados operados pela gestão municipal que atendem os aglomerados rurais do município de Caetité;  
Nº famílias Custo unitário 

(R$/hab) 
Custo Custo Projeto Total 

11843 R$1.479,25 R$17.518.166,05 R$87.590,83 R$17.605.756,88 
Fonte: CERB (Atualizado pelo IPCA. 

Executar melhorias nas estruturas físicas das estações elevatórias de água do SAA Embasa; 

Serviço 
Custo estimado 

(05/2019) 
Custo estimado 

(12/2021)¹ 
Prazo de execução 

(anos) Custo anual (12/2021) 
Melhorias na EEAT (Caetité) R$300.000,00 R$352.604,80 4 R$88.151,20 

Fonte: Contrato de Programa Embasa/Caetité, 2019. 
¹Atualizado pelo IPCA.     
Elaborar e executar projeto de melhoria e ampliação da capacidade de reservação de água da sede municipal, dos distritos de Brejinhos das Ametista, Pajeú do Vento 

e Maniaçu atendidos pelo SAA operado pela EMBASA;  

Distrito 
Déficit Atendimento de reservação para 

demanda de 2042 
População para ampliação 

da reservação  
Custo 

Custo Projeto 
Total 

Sede 25% 10.567 R$814.512,92 R$40.725,65 R$855.238,57 
Brejinho das Ametistas 41% 17.007 R$1.310.908,63 R$65.545,43 R$1.376.454,06 

Maniaçu 0% 0 R$0,00 R$0,00 R$0,00 
Pajeú do Vento 17% 99 R$7.656,61 R$382,83 R$8.039,44 

    27.674 R$2.133.078,17 R$106.653,91 R$2.239.732,07 
Custo unitário para ampliação de reservação (R$/hab) Mcidades 2010 R$40,00    

Custo unitário para ampliação de reservação (R$/hab) Atualizado pelo IPCA R$77,08     
Fonte: MCidades, 2010 
Atualizado pelo IPCA. 

Intensificar a fiscalização da qualidade da água distribuída em situação de emergência através de veículos transportadores (carro-pipa), realizando análises de 
acordo com o Plano de Amostragem 
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Serviço 
Déficit Atendimento de reservação para 

demanda de 2042 
População para 

ampliação da reservação  
Custo 

Custo 
Projeto 

Total 

Ampliação de reservação na 
Zona rural 

30% 3.152 R$242.969,34 R$12.148,47 R$255.117,81 

Observações:           
Custo unitário para ampliação de reservação (R$/hab) Mcidades 2010 R$40,00    
Custo unitário para ampliação de reservação (R$/hab) Atualizado pelo IPCA R$77,08     
Fonte: MCidades, 2010 
Atualizado pelo IPCA. 

Automatizar o sistema de adutor e distribuidor de água do SAA Embasa  
Serviço Custo estimado   (05/2019) Custo estimado (12/2021) 

Automação do Sistema Adutor e 
Distribuidor 

R$ 350.000,00 
R$ 411.372,27 

Fonte: Contrato de Programa Embasa/Caetité, 2019 
Nota: Automação do SAA de Caetité (Sede e Maniaçu); Automação da captação da água de poço e distribuição após desinfecção na caixa de reunião (Brejinho das Ametistas); 
Automação da captação e distribuição da Central das água (Caldeiras); Automação da distribuição de água da SIAA do Algodão (Pajeú do Vento).  

Implementar plano de manutenção preventiva e corretiva na operação dos reservatórios de distribuição; 

Serviço Quantidade 
Unidade 

Custo unitário 2016 
(R$) 

Custo unitário atualizado 
(R$) 

Total 

Manutenção - SAA operado pela Embasa 47274 
População atendida 

(2042) 
R$28,81 

36,02 
R$1.702.809,48 

Manutenção - SSAA 11267 
População atendida 

(2042) 
R$28,81 

36,02 
R$405.837,34 

Total R$2.108.646,82 
Fonte: PMSB Jacobina, 2016. (Produto 4 - pág. 189) 
Atualizado pelo IPCA.  

Investigar a existência e executar a retirada de redes de abastecimento de água sob imóveis, bem como substituição de redes subdimensionadas; 
Serviço  Custo da Rede por Extensão (R$/m) Demanda (m) Subtotal 

Caetité  60 10.000,00 R$ 600.000,00 
Nota: será destinado um valor referente a 0,005% de todas as vias urbanas a quais possuem rede de abastecimento de água  (Sede, Brejinho das Ametistas, Pajeú do 
Vento e Maniaçu) 

https://agir.sc.gov.br/uploads/municipio/4290/JYrMQF_lxUVXvV_Y0svgVGalocCdhCvX.pdf 
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Publicar periodicamente os resultados das análises de potabilidade da água consumida 
Serviço  Custo da Rede por Extensão (R$/m) Demanda (m) Subtotal 

Caetité  60 5.000,00 R$ 300.000,00 
nota: fica reservado o custo referente a 5 km de rede para fazer a retirada da rede sob os imóveis (Sede, Brejinho das Ametistas, Pajeú do Vento e Maniaçu) 

https://agir.sc.gov.br/uploads/municipio/4290/JYrMQF_lxUVXvV_Y0svgVGalocCdhCvX.pdf  

Estimular a implantação de reservatórios domiciliares (caixas d'água) visando reduzir os transtornos causados durante as interrupções no fornecimento de água, e 
subsidiar a implantação para famílias em situação de extrema pobreza 

Serviço Quantidade¹ Unid. Custo Unit.² Subtotal 
Caixa d'água de polietileno 1.000 L 6.937 unid. R$ 380,34 R$ 2.638.418,58 

Quantidade de famílias beneficiadas pelo Programa Auxílio Brasil. 
Fonte: ² Preços de Insumos - SINAPI-CAIXA 02/21 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/       

 

  

https://agir.sc.gov.br/uploads/municipio/4290/JYrMQF_lxUVXvV_Y0svgVGalocCdhCvX.pdf
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/
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Programa: Qualidade dos Serviços de Abastecimento de água 
Projeto: Monitorando a Qualidade da Água 

Ampliar e melhorar rotina de controle e vigilância da qualidade da água, respeitando o número mínimo de amostras por ponto de amostragem, frequência de 
amostragem e padrões de potabilidades conforme preconizado pela Portaria de Potabilidade vigente; 

Serviço População atendida por SAA 
operado pela EMBASA  

(hab.) 

População atendida pelo SSAA 
de Caldeiras  

População atendida pelo demais 24 
SSAA e SSA operado pela EMBASA  

Custo unitário Análise de água 
(R$/hab)  

2022 35.523 459 6.720 1,38 (2016) 
2023 36.113 467 7.117  1,81(2022)¹ 
2024 36.703 474 7.537 

 

2025 37.293 482 7.979 
 

2026 37.882 490 8.446 
 

2027 38.473 497 8.938 
 

2028 39.060 505 9.457 
 

2029 39.648 512 10.004 
 

2030 40.237 520 10.580 
 

2031 40.825 528 11.186 
 

2032 41.413 535 11.824 
 

2033 42.000 543 12.496 
 

2034 42.588 550 12.291 
 

2035 43.174 558 12.086 
 

2036 43.761 566 11.882 
 

2037 44.347 573 11.677 
 

2038 44.933 581 11.473 
 

2039 45.519 588 11.268 
 

2040 46.105 596 11.064 
 

2041 46.690 603 10.860 
 

2042 47.274 611 10.656 
 

Fonte: PMSB Boa Nova, 2016. 
¹ Valor atualizado pelo INCC para 2021.  
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 Implantar rotina de monitoramento regular da qualidade de soluções individuais; 

Serviço 
População atendida por soluções 

individuais(hab.) Custo unitário Análise de água (R$/hab)  
Custo unitário Análise de água - 2021 

(R$/hab)  
2021 9675 1,38 (2016) - 
2022 9049  1,81(2022)¹ - 
2023 8402 

 
R$15.207,62 

2024 7731 
 

R$13.993,11 
2025 7035 

 
R$12.733,35 

2026 6314 
 

R$11.428,34 
2027 5568 

 
R$10.078,08 

2028 4793 
 

R$8.675,33 
2029 3987 

 
R$7.216,47 

2030 3154 
 

R$5.708,74 
2031 2288 

 
R$4.141,28 

2032 1389 
 

R$2.514,09 
2033 1367 

 
R$2.474,27 

2034 1343 
 

R$2.430,83 
2035 1320 

 
R$2.389,20 

2036 1298 
 

R$2.349,38 
2037 1275 

 
R$2.307,75 

2038 1252 
 

R$2.266,12 
2039 1229 

 
R$2.224,49 

2040 1206 
 

R$2.182,86 
2041 1183 

 
R$2.141,23 

2042 9675  - 

Fonte: PMSB Boa Nova, 2016. 
 

 - 
¹ Valor atualizado pelo INCC para 2021.         

Intensificar a fiscalização da qualidade da água distribuída em situação de emergência através de veículos transportadores (carro-pipa), realizando análises de 
acordo com o Plano de Amostragem 

Famílias atendidas por carro pipa População atendida por carro pipa Custo unitário Análise de água (R$/hab) Custo unitário Análise de água - 2021 (R$/hab) 

2831 14157 1,81 R$25.624,17 
Fonte: PMSB Boa Nova, 2016. Considerando densidade domiciliar 3,85 hab/dom 
Valor atualizado pelo INCC para 2021.  

 Assegurar a distribuição de hipoclorito de sódio para aplicar na água de soluções individuais de abastecimento  
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Serviço 
População atendida por soluções 

individuais(hab.) 
Custo Unit¹ Custo Total   

2021 9675  R$ 4,23  - 
2022 9049 

 
- 

2023 8402 
 

R$ 459.327,24 
2024 7731 

 
R$ 426.485,52 

2025 7035 
 

R$ 392.425,56 
2026 6314 

 
R$ 357.096,60 

2027 5568 
 

R$ 320.498,64 
2028 4793 

 
R$ 282.631,68 

2029 3987 
 

R$ 243.292,68 
2030 3154 

 
R$ 202.380,12 

2031 2288 
 

R$ 160.097,04 
2032 1389 

 
R$ 116.138,88 

2033 1367 
 

R$ 70.505,64 
2034 1343 

 
R$ 69.388,92 

2035 1320 
 

R$ 68.170,68 
2036 1298 

 
R$ 67.003,20 

2037 1275 
 

R$ 65.886,48 
2038 1252 

 
R$ 64.719,00 

2039 1229 
 

R$ 63.551,52 
2040 1206 

 
R$ 62.384,04 

2041 1183 
 

R$ 61.216,56 
2042 9675  R$ 4,23  - 

Total R$ 3.553.200,00 
Compra de Hipoclorito de sódio a 12%  R$                                  2,75  1 frasco/mês/família   

Fonte: 1 6743 HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% - FRASCO 50 ML. FR ...https://servicos.sjc.sp.gov.br › licitacoes › download_anexo 
¹ Custo atualizado pelo INCC para 2021. 

 

 

Projeto: Controle de Perdas 
Ampliar e manter em pleno funcionamento os macromedidores no SAA Embasa; 
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Serviço Custo 
estimado 

(05/2019) 

Custo estimado (12/2021)¹ Prazo de execução (anos) Custo anual (12/2021) 

Setorização com Macromedição total dos SAA 
operado pela EMBASA 

R$250.000,0
0 

R$292.500,00 4 R$73.125,00 

Total R$ 73.125,00 
Considerando 4 SAA (Sede, Brejinho das Ametistas, Maniaçu e Pejeú do Vento)     
Fonte: Contrato de Programa Embasa/Caetité, 2019.     
¹Atualizado pelo IPCA.     
Fonte: https://www.itapolis.sp.gov.br/arquivos/plano_municipal_de_saneamento_bAsico_-_investimentos_25082721.pdf  

Adquirir e instalar macromedidores nos SSAA que abastecem a zona rural e o SSAA da Zona Urbana de Caldeiras 

Serviço 
Quantidade

¹ 
Custo Unit. (2021) - Corrigido Custo implantação 

Substituição a cada 5 
anos 

Fornecimento dos Medidores de Vazão Eletromagnético 
(3")  24 R$ 16.035,46 R$ 384.851,04   

Peças e acessórios para instalação do medidor de (3") 24 R$ 5.388,39 R$ 129.321,36   

Mão de obra para instalação do medidor de (3") 24 R$ 3.367,17 R$ 80.812,08   

Total R$ 594.984,48 R$ 2.379.937,92 

¹ Considerando 24 SSAA da Zona Rural   
Fonte: https://www.itapolis.sp.gov.br/arquivos/plano_municipal_de_saneamento_bAsico_-_investimentos_25082721.pdf 

Manter o índice de hidrometração em 100% na zona urbana, acompanhando as novas ligações de água e substituir hidrômetros obsoletos; 

Quantidade de hidrômetros para novas ligações 

Quantidade de 
hidrômetros 

para 
substituição 

Frequência 
de 

substituição 
(anos) 

Quantidade total Custo unitário (R$/und) Custo total (R$) 

4.722 13.669 5 73.563 R$351,88 R$25.885.235,84 

Fonte: PMSB Jacobina (2016). Custo unitário R$ 267,99. Valor atulizado para 2021. 
Implantar hidrômetros nas ligações de água da zona rural 

Quantidade de hidrômetros para novas ligações 
Quantidade de 

hidrômetros para 
substituição 

Frequência de substituição 
(anos) 

Quantidade total 
Custo 

unitário 
(R$/und) 

Custo total (R$) 

3.076 169 5 12.982 R$351,88 R$4.568.261,54 
Fonte: PMSB Jacobina (2016). Custo unitário R$ 267,99. Valor atualizado para 2021.      

Estimular e orientar a população a identificar possíveis vazamentos e entrar em contato com o prestador por meio de canais de comunicação disponibilizados, a 
fim de que possa ser realizada manutenção rápida; 
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Serviço Quantidade Unidade 
Custo 
Unit.  

Total 

Divulgação em rádio¹ 16 horas/mês R$ 290,40  R$ 4.646,40 
Divulgação com carro de som² 16 horas R$ 95,32  R$ 1.525,12 

Total  R$ 6.171,52 
¹ PMSB Maragogipe (2017) - Valor atualizado pelo IPCA - Inclui 8 chamadas por 20 dias consecutivos 
² Pregão Presencial nº 028/2020. Prefeitura Municipal de Candeias (2020). Considerando R$ 90.75/h – Valor atualizado pelo IPCA 

Realizar a capacitação e treinamento de funcionários que operam os sistemas de abastecimento de água e realizam medições domiciliares no município 
Materiais e equipamentos Quant. Dias Valor unitário Total 

Coffee break¹ 60 2 R$ 17,93 R$ 2.151,60 
Material didático 58 2 R$ 10,00 R$ 1.160,00 

Consultor especialista 01 (horas)² 8 2 R$ 165,31 R$ 2.644,96 
Auxiliar - 2 R$ 184,43 R$ 368,86 
Imposto 20%   - R$ 602,76 
TOTAL       R$ 6.928,18 

Quantidade de operadores/agentes/auxiliares 58    
Fonte: ¹ Pregão Presencial SENAR nº 009/2018, Edital nº 036/2018 (R$ 15,82/pessoa) – Valor atualizado pelo IPCA / ² Tabela de Honorários Profissionais-SENGE/BA (2018) 
(R$139,25/hora) – Valor atualizado pelo INCC / ³ PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2019/SRP Prefeitura Milagres 2019 - Atualizado pelo IPCA / 4  
Estatística da Educação Básica, 2021 

Monitorar a pressão na rede de distribuição, e instalar dispositivos de controle de pressão; 
Serviço População atendida Custo anual 

Monitorar a pressão e instalar dispositivos (Candeias) 86099 R$47.761,00 
Monitorar a pressão e instalar dispositivos (Caetité) 59.725 R$33.130,76 

Fonte: Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Candeias, 2019. Custo atualizado pelo IPCA 
Promover campanha de negociação de dívidas com usuários inadimplentes, por meio de divulgação nas mídias locais.  
Serviço Quantidade Unid. Custo Unit.   Total 

Divulgação em rádio¹ 16 horas/mês R$ 290,40   R$ 4.646,40 
Divulgação em carro de som² 16 horas R$ 95,32 R$ 1.525,12 R$ 1.525,12 

Subtotal   R$ 6.171,52 
¹ PMSB Maragogipe (2017) - Valor atualizado pelo IPCA - Inclui 8 chamadas por 20 dias consecutivos 

² Pregão Presencial nº 028/2020. Prefeitura Municipal de Candeias (2020). Considerando R$ 90.75/h – Valor atualizado pelo IPCA 
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APÊNDICE C – MEMORIAL DE CÁLCULOS DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO
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Programa: Esgotamento Sanitário para Todos 
Projeto: Esgotamento Sanitário na Zona urbana 

Elaborar projeto de implantação de rede coletora de esgoto tipo separador absoluto para sede 
municipal de Caetité; 

Executar obras de implantação de rede coletora de esgotos do tipo separador absoluto para sede 
municipal de Caetité; 

Ano 
População 

atendida (hab) 

Domicílios 
atendidos 

(dom) 

Ampliação 
(dom) 

Custo 
unitário¹ 

Custo  

2022 0 0 
 

R$3.123,23  

 

2023 0 0 0 R$0,00 
2024 3.288 906 906 R$2.828.975,27 
2025 5.302 1461 555 R$1.732.840,54 
2026 13.575 3740 2279 R$7.117.859,84 
2027 15.478 4264 524 R$1.637.700,93 
2028 17.646 4861 597 R$1.865.535,48 
2029 20.111 5540 679 R$2.120.348,11 
2030 22.918 6314 773 R$2.415.288,40 
2031 26.109 7193 879 R$2.745.876,62 
2032 29.739 8193 1000 R$3.123.139,92 
2033 33.863 9329 1136 R$3.548.299,02 
2034 34.337 9459 130 R$407.310,49 
2035 34.810 9590 130 R$407.310,49 
2036 35.283 9720 130 R$406.536,14 
2037 35.755 9850 130 R$406.536,14 
2038 36.228 9980 130 R$406.536,14 
2039 36.700 10110 130 R$406.536,14 
2040 37.173 10240 130 R$406.536,14 
2041 37.644 10370 130 R$405.761,78 
2042 38.116 10500 130 R$405.761,78 

Total R$ 32.794.689,35 
Valor do Projeto  R$ 327.946,89 

Fonte: Ministério das Cidades, Rezende (2011). Faixa populacional 20.001 a 50.000 hab 
Nota: Valor unitário de R$ 1538,70/hab (dez-2009) atualizado pelo INCC para 2021. 

Elaborar projeto de implantação da Estação de Tratamento de Esgotos para a sede municipal de Caetité; 
Executar obras de implantação da Estação de Tratamento de Esgotos para a sede municipal de Caetité; 

Etapa População 
Atendida por 
rede coletora 

Índice de 
Tratamento 

População a ser 
atendida por 

Tratamento de Esgoto  

Custo 
Unitário  

Custo da Obra  

1ª etapa (2026)  13.575  100% 13575 R$498,35 R$6.765.001,58 
2ª etapa (2033) 

- Ampliação 
38116 100% 38116  R$18.995.058,77 

Investimento Total R$25.760.060,35 
Valor do projeto (1%) R$67.650,02 
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Garantir a operação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal; 

Ano 
Vazão total de esgoto 

coletado(L/s) 

Vazão total de 
esgoto tratado 

(L/s) 

Volume de esgoto 
anual (m³) 

Custo de operação 
(0,66R$/m³ ETE + 

1,00R$/m³ rede coletora 
e elevatórias) 

2023 2023 0,00 0,00 0,00 
2024 2024 5,30 0,00 0,00 
2025 2025 8,60 0,00 0,00 
2026 2026 22,10 22,10 696.945,60 
2027 2027 25,20 25,20 794.707,20 
2028 2028 28,70 28,70 905.083,20 
2029 2029 32,70 30,00 946.080,00 
2030 2030 37,20 30,00 946.080,00 
2031 2031 42,40 30,00 946.080,00 
2032 2032 48,30 30,00 946.080,00 
2033 2033 55,00 55,00 1.734.480,00 
2034 2034 55,80 55,80 1.759.708,80 
2035 2035 56,60 56,60 1.784.937,60 
2036 2036 57,30 57,30 1.807.012,80 
2037 2037 58,10 58,10 1.832.241,60 
2038 2038 58,90 58,90 1.857.470,40 
2039 2039 59,60 59,60 1.879.545,60 
2040 2040 60,40 60,40 1.904.774,40 
2041 2041 61,20 61,20 1.930.003,20 
2042 2042 61,90 61,90 1.952.078,40 

Total R$42.593.404,61 
Fonte: Von Sperling, 2013 
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Elaborar projetos de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para as sedes dos distritos de Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e 
Caldeiras; 

Mão de obra Quantidade Meses Custo Unit.* Total 
 

Engenheiro civil ou sanitarista com experiência em 
drenagem 

1 1 R$ 10.908,00 R$ 10.908,00  

Veículo (aluguel) 1 1 R$ 2.082,21 R$ 2.082,21  

Combustível (litros) 50 1 7,8 R$ 390,00  

Total da ação c/ imposto de 20% R$ 13.089,60  

Elaborar projetos de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para as sedes dos distritos de Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e 
Caldeiras; 

Executar obras de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para as sedes dos distritos Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e Caldeiras; 
Brejinho das Ametistas 

Ano 
População urbana 

(hab) 
Percentual de soluções 

coletivas (%) 
Domicílios atendidos 

(dom) 
Ampliação 

(dom) 
Custo unitário¹ Custo  

2022 0 
 

0 
 

R$2.437,27 
 

2023 0 
 

0 0 
 

R$0,00 
2024 0 

 
0 0 

 
R$0,00 

2025 0 
 

0 0 
 

R$0,00 
2026 0 

 
0 0 

 
R$0,00 

2027 0 
 

0 0,0 
 

R$0,00 
2028 524 85% 123 122,7 

 
R$383.269,89 

2029 1.064 85% 249 126,4 
 

R$394.820,69 
2030 1.620 85% 379 130,1 

 
R$406.362,96 

2031 1.643 85% 385 5,6 
 

R$17.422,15 
2032 1.667 85% 390 5,5 

 
R$17.113,24 

2033 1.690 85% 396 
  

R$0,00 
2034 1.715 85% 401 

  
R$0,00 

2035 1.738 85% 407 
  

R$0,00 
2036 1.761 85% 412 

  
R$0,00 

2037 1.785 85% 418 
  

R$0,00 
2038 1.809 85% 424 

  
R$0,00 

2039 1.832 85% 429 
  

R$0,00 
2040 1.856 85% 435 

  
R$0,00 
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2041 1.879 85% 440 
  

R$0,00 
2042 1.903 85% 446 

  
R$0,00 

Total R$ 1.218.988,93 
Distrito Maniaçu 

Ano População urbana (hab) 
Percentual de soluções 

coletivas (%) Domicílios atendidos (dom) 
Ampliação (dom) Custo unitário¹ Custo  

2022 0 
 

0 
 

R$2.437,27 
 

2023 0 
 

0 0 
 

R$0,00 
2024 0 

 
0 0 

 
R$0,00 

2025 0 
 

0 0 
 

R$0,00 
2026 0 

 
0 0 

 
R$0,00 

2027 0 
 

0 0 
 

R$0,00 
2028 0 

 
0 0 

 
R$0,00 

2029 0 
 

0 0 
 

R$0,00 
2030 403 85% 94 94 

 
R$294.435,41 

2031 817 85% 191 97 
 

R$303.211,43 
2032 1.244 85% 291 100 

 
R$311.987,45 

2033 1.261 85% 295 4 
 

R$12.505,83 
2034 1.279 85% 299 

  
R$0,00 

2035 1.296 85% 303 
  

R$0,00 
2036 1.314 85% 308 

  
R$0,00 

2037 1.332 85% 312 
  

R$0,00 
2038 1.349 85% 316 

  
R$0,00 

2039 1.367 85% 320 
  

R$0,00 
2040 1.384 85% 324 

  
R$0,00 

2041 1.402 85% 328 
  

R$0,00 
2042 1.419 85% 332 

  
R$0,00 

Total  R$ 922.140,11 
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Pajeú do Vento   

Ano População urbana (hab) 
Percentual de soluções 

coletivas (%) Domicílios atendidos (dom) 
Ampliação (dom) Custo unitário¹ Custo   

2022 0 
 

0 
 

R$2.437,27 
 

 

2023 0 
 

0 0 
 

R$0,00  

2024 0 
 

0 0 
 

R$0,00  

2025 0 
 

0 0 
 

R$0,00  

2026 0 
 

0 0 
 

R$0,00  

2027 0 
 

0 0 
 

R$0,00  

2028 0 
 

0 0 
 

R$0,00  

2029 620 60% 102 102 
 

R$319.963,30  

2030 944 60% 156 54 
 

R$167.415,45  

2031 958 60% 158 2 
 

R$6.969,19  

2032 971 60% 161 2 
 

R$6.969,19  

2033 986 60% 163 
  

R$0,00  

2034 999 60% 165 
  

R$0,00  

2035 1.013 60% 167 
  

R$0,00  

2036 1.027 60% 170 
  

R$0,00  

2037 1.040 60% 172 
  

R$0,00  

2038 1.054 60% 174 
  

R$0,00  

2039 1.067 60% 176 
  

R$0,00  

2040 1.082 60% 179 
  

R$0,00  

2041 1.095 60% 181 
  

R$0,00  

2042 1.109 60% 183 
  

R$0,00  

Total R$ 501.317,13  
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Caldeiras  

Ano População urbana (hab) 
Percentual de soluções 

coletivas (%) Domicílios atendidos (dom) 
Ampliação (dom) Custo unitário¹ Custo   

2022 0 
 

0 
 

R$2.437,27 
 

 

2023 0 
 

0 0 
 

R$0,00  

2024 0 
 

0 0 
 

R$0,00  

2025 0 
 

0 0 
 

R$0,00  

2026 0 
 

0 0 
 

R$0,00  

2027 0 
 

0 0 
 

R$0,00  

2028 0 
 

0 0 
 

R$0,00  

2029 0 
 

0 0 
 

R$0,00  

2030 0 
 

0 0 
 

R$0,00  

2031 158 60% 26 26 
 

R$81.771,84  

2032 321 60% 53 27 
 

R$83.940,03  

2033 489 60% 81 28 
 

R$86.572,84  

2034 495 60% 82 
  

R$0,00  

2035 502 60% 83 
  

R$0,00  

2036 509 60% 84 
  

R$0,00  

2037 516 60% 85 
  

R$0,00  

2038 523 60% 86 
  

R$0,00  

2039 529 60% 87 
  

R$0,00  

2040 536 60% 89 
  

R$0,00  

2041 543 60% 90 
  

R$0,00  

2042 550 60% 91 
  

R$0,00  

Total 
     

R$ 252.284,71  

Fonte: Ministério das Cidades, Rezende (2011). Faixa populacional até 5.000 hab  

Nota: Valor unitário de R$ 1197,30/dom (dez-2009) atualizado pelo INCC para 2021.  
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Realizar operação de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para zona urbana dos distritos Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e 
Caldeiras; 

Ano 
Vazão média total de esgoto tratado em 

soluções coletivas (L/s) 
Volume de esgoto 

anual (m³) 

Custo de operação (0,66R$/m³ 
ETE + 1,00R$/m³ rede coletora e 

elevatórias) 
2023 0,0 0,00 R$0,00 
2024 0,0 0,00 R$0,00 
2025 0,0 0,00 R$0,00 
2026 0,0 0,00 R$0,00 
2027 0,0 0,00 R$0,00 
2028 0,0 0,00 R$0,00 
2029 2,1 67.763,21 R$112.486,93 
2030 3,9 123.488,39 R$204.990,72 
2031 4,9 152.968,99 R$253.928,53 
2032 5,8 183.245,56 R$304.187,63 
2033 6,1 193.091,03 R$320.531,11 
2034 6,2 195.790,34 R$325.011,96 
2035 6,3 198.488,33 R$329.490,62 
2036 6,4 201.184,99 R$333.967,08 
2037 6,5 203.880,32 R$338.441,33 
2038 6,6 206.574,33 R$342.913,39 
2039 6,6 209.267,02 R$347.383,26 
2040 6,7 211.958,40 R$351.850,94 
2041 6,8 214.648,45 R$356.316,42 
2042 6,9 217.337,18 R$360.779,72 

Total R$4.282.279,65 
Fonte: Von Sperling, 2013     
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Elaborar projetos e executar obras de tratamento de esgotos nas sedes dos distritos 

Distrito (Ano de implantação)  
  

População Atendida por 
Coleta de Esgotos no Ano 

de implantação da ETE  

População 
Atendida por 

Coleta de Esgotos 
em 2042 

Índice de 
Tratamento 

População 
atendida por 

Tratamento de 
Esgoto 

Custo 
Unitário  

Custo da Obra  
Custo do 

Projeto (5%) 

Brejinho das Ametistas (2028)  445 1.617 100% 1617 

R$247,86 

R$400.841,67 R$20.042,08 

Pajeú do Vento (2029) 372 665 100% 665 R$164.896,30 R$8.244,82 

Maniaçu (2030) 342 1.206 100% 1206 R$299.019,54 R$14.950,98 

Caldeira (2031) 95 330 100% 330 R$81.778,93 R$4.088,95 

Investimento Total R$946.536,44 R$47.326,82 

Fonte: Ministério das Cidades, Rezende (2011). Faixa populacional até 5.000  hab 

Nota: Valor unitário de R$ 121,76 /hab (dez-2009) atualizado pelo IPCA (IBGE) para DEZ-2021 R$ 220,02 
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Elaborar projetos de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para as sedes dos distritos de Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e 
Caldeiras; 

Executar obras de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para as sedes dos distritos Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e 
Caldeiras; 

Realizar operação de sistemas coletivos de esgotamento sanitário  para zona urbana dos distritos Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento 
e Caldeiras; 

Ano 
Custo Execução 

- Redes 
Coletoras 

Custo Execução - ETEs Custo de operação 
Custo total (obra + 

operação) 

Custo dos 
Projetos (5% do 

custo de 
execução das 
redes e ETEs) 

2027 
  

R$0,00 R$0,00 

R$192.063,37 

2028 R$383.269,89 R$400.841,67 R$0,00 R$784.111,56 

2029 R$714.783,99 R$164.896,30 R$112.486,93 R$992.167,22 

2030 R$868.213,82 R$299.019,54 R$204.990,72 R$1.372.224,09 

2031 R$409.374,61 R$81.778,93 R$253.928,53 R$745.082,07 

2032 R$420.009,91 
 

R$304.187,63 R$724.197,54 

2033 R$99.078,66 
 

R$320.531,11 R$419.609,77 

2034 R$0,00 
 

R$325.011,96 R$325.011,96 

2035 R$0,00 
 

R$329.490,62 R$329.490,62 

2036 R$0,00 
 

R$333.967,08 R$333.967,08 

2037 R$0,00 
 

R$338.441,33 R$338.441,33 

2038 R$0,00 
 

R$342.913,39 R$342.913,39 

2039 R$0,00 
 

R$347.383,26 R$347.383,26 

2040 R$0,00 
 

R$351.850,94 R$351.850,94 

2041 R$0,00 
 

R$356.316,42 R$356.316,42 

2042 R$0,00 
 

R$360.779,72 R$360.779,72 

Total R$2.894.730,88 R$946.536,44 R$4.282.279,65 R$8.123.546,97 

Fonte: Ministério das Cidades, Rezende (2011).    
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Elaborar projeto e implantar sistema de reuso de efluente tratado das estações de tratamento de esgoto para a sede municipal e sedes de cada 
distrito (Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e Caldeiras), a exemplo do reuso em atividades de irrigação, paisagismos, dentre outros; 

Serviço População Custo per 
capita 

Custo de implantação Custo do projeto Custo total 

Sistema de reuso para 
Maragogipe (2011) 

42.815 R$7,22 R$309.100,00  
 

Sistema de reuso para sede 
municipal 

38.116 R$13,05 R$497.412,50 R$24.870,62 R$522.283,12 

Sistema de reuso para Pajeú do 
Vento  

1.109 R$13,05 R$14.469,84 R$723,49 R$15.193,33 

Sistema de reuso para Brejinho 
das AMETISTAS  

1.903 R$13,05 R$24.828,93 R$1.241,45 R$26.070,38 

Sistema de Reuso para Maniaçu  1.206 R$13,05 R$15.743,59 R$787,18 R$16.530,76 
Sistema de reuso para Caldeiras  330 R$13,05 R$4.305,72 R$215,29 R$4.521,00 

Investimento Total R$ 865.680,57 R$43.293,03 R$909.153,60 
Fonte: Pemapes (2011) 
Atualizado pelo IPCA para 2021 
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Realizar o armazenamento, o tratamento e a disposição 
final adequada do lodo proveniente da ETE da sede 

municipal e da zona urbana de cada distrito de Caetité 
(Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e 

Caldeiras), com prioridade para técnicas que 
possibilitem a reutilização agrícola desse material em 

serviços de paisagismos, recuperação de áreas 
degradadas, cultivos agrícolas e outros usos, 

respeitando os padrões e critérios da legislação 
ambiental sobre biossólidos; 

Elaborar e implantar programa de 
monitoramento da qualidade dos 

efluentes de saída das novas ETE da 
sede municipal e da zona urbana de 

cada distrito de Caetité (Brejinho das 
Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento e 

Caldeiras; 

Ano 

Volume de 
esgoto 
anual 
(L/S) 

Geração média 
anual de lodo 

(m³/ano) 

Custo das 
alternativas de 

desaguamento e 
higienização do 

lodo  

Volume de esgoto 
anual (m³) 

Monitoramento 
da qualidade do 
efluente tratado 

(0,60 R$/m³ ETE) 

2023 0,00 0 R$ 0,00 0,0 R$0,00 

2024 0,00 0 R$ 0,00 0,0 R$0,00 

2025 0,00 0 R$ 0,00 0,0 R$0,00 

2026 22,10 382 R$ 428.159,21 696.945,6 R$418.167,36 

2027 25,20 435 R$ 486.124,13 794.707,2 R$476.824,32 

2028 28,70 496 R$ 550.949,31 905.083,2 R$543.049,92 

2029 32,15 556 R$ 614.183,15 1.013.843,2 R$608.305,93 

2030 33,92 586 R$ 646.335,16 1.069.568,4 R$641.741,03 

2031 34,85 602 R$ 663.277,03 1.099.049,0 R$659.429,40 

2032 35,81 619 R$ 680.627,56 1.129.325,6 R$677.595,34 

2033 61,12 1.056 R$ 1.120.254,39 1.927.571,0 R$1.156.542,62 

2034 62,01 1.072 R$ 1.135.013,78 1.955.499,1 R$1.173.299,48 

2035 62,89 1.087 R$ 1.149.730,43 1.983.425,9 R$1.190.055,56 

2036 63,68 1.100 R$ 1.162.749,35 2.008.197,8 R$1.204.918,67 

2037 64,57 1.116 R$ 1.177.385,30 2.036.121,9 R$1.221.673,15 

2038 65,45 1.131 R$ 1.191.978,54 2.064.044,7 R$1.238.426,84 

2039 66,24 1.145 R$ 1.204.887,75 2.088.812,6 R$1.253.287,57 

2040 67,12 1.160 R$ 1.219.400,32 2.116.732,8 R$1.270.039,68 

2041 68,01 1.175 R$ 1.233.870,20 2.144.651,6 R$1.286.790,99 

2042 68,79 1.189 R$ 1.246.669,77 2.169.415,6 R$1.301.649,35 

  
 

Custo Total R$ 15.911.595,37 Custo Total R$16.321.797,20 
Fonte: 
https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/31029/1/Disserta%
C3%A7%C3%A3o_FilipeBicalho_RFinal_20190903.pdf 

Fonte: Von Sperling, 2013. 

Realizar levantamento georreferenciado e avaliação técnica de infraestruturas coletivas de 
esgotamento existentes nos aglomerados rurais; 

Item Quant. Dias Valor unitário Total 
Consultor especialista 01 

(horas)* 
8 4 R$ 165,31 R$ 5.289,92 

Auxiliar 
 

4 R$ 184,43 R$ 737,72 
Imposto 20%  - R$ 1.205,53 

Material Didático 30  R$20,00 R$ 600,00 
Total R$ 9.984,77 

"Fonte: ¹Tabela de Honorários Profissionais-SENGE/BA (2018) (R$139,25/hora) – Valor atualizado  
pelo INCC / ² Pregão Presencial SENAR nº 009/2018, Edital nº 036/2018 (R$ 15,82/pessoa) – Valor atualizado pelo 
IPCA" 
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Projeto: Soluções Alternativas para Esgotamento Sanitário  
Realizar levantamento georreferenciado de soluções coletivas e individuais de esgotamento 

sanitário existentes no município;  
Serviço População  Custo Custo Unit. Total 

Mapeamento 
georreferenciado - Taquara 

57584 R$384.000,00 6,668519033 
 

Caetité  52746 - 6,668519033 R$ 351.737,70 

Fonte: https://redemais.org/2021/07/15/inicio-do-georreferenciamento-dos-sistemas-de-agua-e-esgoto/7 
Considerando a população total do município projetada para o ano de 2023 

     
Elaborar estudo de concepção, projeto e executar implantação e operação de sistemas de coleta de 

esgotos sanitários para atender o déficit da população residente em aglomerado rural de maior 
porte;  

Serviço 
Pop a ser 

contemplada 
(hab) 

Custo 
unitário²  

Unida
de 

Custo total 
com 

implantação 
(R$) 

Custo para 
elaboração 
de projeto 

(R$) 

Custo total  

Sistema de Coleta 
253 R$ 2.437,27 R$/do

m 
R$ 160.036,85 R$ 8.001,84 R$ 

168.038,69 

Sistema de tratamento 
253 R$ 247,86 R$/ha

b 
R$ 62.659,01 R$ 3.132,95 R$ 

65.791,96 

Rede coletora e Sistema Simplificado de tratamento 
R$ 222.695,85 R$ 11.134,79 R$ 

233.830,65 
Operação anual 253 R$ 1,66 R$/m³ R$ 12.278,23       

Preço médio de coleta - 2009 (R$/dom) - Ministério das Cidades 1.197,30 

Preço médio de coleta - Atualizado (R$/dom) 2437,27 
Preço médio de tratamento de esgoto - 2009 (R$/dom) - Ministério das Cidades 121,76 

Preço médio de tratamento - Atualizado (R$/hab) 247,86 
Considerando 74 domicílios localizados no povoado Santa Luzia, densidade domiciliar rural 3,85 hab/dom e 80% de 

cobertura na sede do povoado 
 

Implantar soluções alternativas para áreas da zona urbana em que não seja possível ligação ao 
sistema de esgotamento sanitário e com características compatíveis com essas soluções e executar 

limpeza e manutenção das soluções adotadas 

Serviço 
Custo Unitário 

- 2009 
(R$/dom) 

Custo 
Unitário - 

2021 
(R$/dom) 

Domicílios a 
serem 

atendidos 
(2042) 

Custo Total  

Implantação de 
fossa séptica 

R$1.916,26 R$2.925,00 1.436 R$4.199.538,53 

Distrito 
População urbana com 

solução adequada em 2042 

População 
atendida por 

rede 

População atendida por soluções 
inidividuais 

Sede Municipal 42351 38116 4235 

Brejinho das 
Ametistas 

1903 1617 285 

Maniaçu 1.419 1206 213 

Pajeu do Vento 1.109 665 444 

Caldeiras 550 330 220 

Densidade 
domiciliar urbana 

3,63 
Total 5397 

Fonte: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/46543574/embrapa-apresenta-alternativas-para-o-
saneamento-basico-em-zonas-rurais-durante-audiencia-publica 

  



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

445 

Elaborar projeto e executar obras de construção de soluções individuais de esgotamento sanitário 
que seguem a linha do ecossaneamento, para os domicílios da zona rural dispersos ou em 
aglomerados rurais menores que ainda não possuem soluções de tratamento e destinação 

adequada dos esgotos domésticos, incluindo cronograma de monitoramento e manutenção; 

Serviço 
Custo Unitário - 
2009 (R$/dom) 

Custo Unitário - 
2021 (R$/dom) 

Domicílios a 
serem atendidos 

(2042) 
Custo Total  

Implantação de 
fossa séptica 

R$1.916,26 R$2.925,00 2.217 R$6.484.102,01 

População rural 
Maxima Rural (2029) 

14976 
População Rural Atendidas em Santa Luzia  

atendidos pela ação 16 
253 

Índice de 
atendimetno  

90% 
População Rural total menos População 

Atendida no povoado de Santa Luzia  
14723 

Densidade domiciliar 
rural 

3,85 
Domicílios atendidos por melhorias 

sanitárias 
1.225 

Fonte: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/46543574/embrapa-apresenta-alternativas-para-o-
saneamento-basico-em-zonas-rurais-durante-audiencia-publica 

Elaborar projeto e executar a implantação de melhorias sanitárias nas residências, incluindo a 
implantação de banheiro completo (bacia sanitária, lavatório, chuveiro) 

Serviço 
Quantidad

e 
Unid. 

Custo Unit.¹ 
(RS/dom) 

Total 

Domicilios na zona urbana que necessitam de 
melhorias sanitárias (IBGE-2010) 

1.225 Unid. R$14.077,29 R$ 17.244.680,25 

Domicilios na zona rural que necessitam de 
melhorias sanitárias (IBGE-2010) 

51 Unid. R$14.077,29 R$ 717.941,79 

Elaboração do Projeto 5 % - R$ 898.131,10 
Custo total       R$ 18.860.753,14 

Fonte: http://juvenilia.mg.gov.br/portal/processo-licitatorio-045-2019-tomada-de-precos-004-2019/ 
Custo de Melhorias Sanitárias completas com esgoto ligado a tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro 

Elaborar e implementar programa de manutenção e monitoramento das soluções individuais 
previstas, com período a ser estabelecido na etapa de projeto 

Descrição Quant. Dias 
Valor 

unitário Total 

Convites¹ 228   0,5 R$114,14 
Consultor especialista 

01 (horas)² 8 4 R$ 173,34 R$ 5.546,88 

Auxiliar    4 R$ 184,43 R$ 737,72 

Imposto 20%   - R$ 1.256,92 

Veiculos  1 4 R$ 120,00 R$ 480,00 

Motorista   1 4 R$ 200,00 R$ 800,00 

Gasolina (20 litros/dia) 20 4 R$ 7,80 R$ 624,00 

Lanches (salgados)³ 300 4 R$ 1,00 R$ 1.200,00 

Refrigerante/Suco ³ 6 4 R$ 5,00 R$ 125,00 

Material Didático 50 4 R$ 5,00 R$ 1.000,00 

Locação de cadeiras 4 50 4 R$ 1,64 R$ 328,00 

TOTAL POR OFICINA R$ 12.212,66 
¹ Estimativa de domicílios contemplados com solução individual a cada ano 228 
²  Tabela de Honorários Profissionais-SENGE/BA (2018) (R$139,25/hora) – Valor atualizado pelo IPCA  
³ Considerando 6 salgados por pessoa e uma garrafa de refrigerante/suco (2l) para cada 8 pessoas  
4 Pregão Presencial nº 014/2019/SRP Prefeitura Municipal de Milagres (2019) - Valor atualizado pelo IPCA 
Obs: As oficinas aconteceração anualmente entre 2027 e 2042, concomitamente à implantação de soluções individuais 
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Capacitar membros de associações, moradores ou outros interessados na implantação de soluções 
individuais de esgotamento sanitário que seguem a linha do ecossaneamento e técnicas de 

acompanhamento e manutenção das soluções implantadas ao logo dos anos 

Serviço 

Custo 
Unitário - 

2016 
(R$/dom) 

Custo 
Unitário - 

2021  
(R$/dom) 

Quantidade de 
fossas¹ 

Custo Anual 
(R$) 

Serviços de limpeza e desentupimento 
de fossas sépticas com destino final 
dos resíduos através de caminhão 

combinado limpa-fossa á vácuo 

R$300,00 R$385,60 913 R$352.103,57 

Fonte: http://www.feiradesantana.ba.gov.br/licitacoes/2989pmfs_PP0972016.pdf 

Soluções individuais previstas 3.653 

¹Considerando intervalo de limpeza de 4 anos 
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APÊNDICE D – MEMORIAL DE CÁLCULOS DO SERVIÇO DE DRENAGEM EMANEJO DE 

ÁGUAS PLUVIAIS 
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Programa: Mais Drenagem 
Projeto: Drenando a Chuva 

Realizar o cadastro do sistema de drenagem existente na sede e nos demais distritos, contemplando as áreas de amortecimento de cheias com as respectivas 
capacidades de armazenamento; 

Serviço Município 
População (hab) - 

Estimativa IBGE 2021 
Custo Unit. Total 

Elaboração de levantamento topográfico georreferenciado para mapeamento de 
drenagem pluvial, de vias existentes, realizando a topobatimetria e levantamento 

planialtimétrico para bacias de detenção, levantamentos planialtimétricos cadastrais de 
vias, parques, praças e todas as áreas públicas 

Vinhedo - SP 81516 R$2,94 
R$ 

239.806,67 

Caetité 47.885 R$2,94 
R$ 

140.869,80 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vinhedo, 2021 - Convite Nº 005/2021 - https://www.vinhedo.sp.gov.br/editais/cc_005_edital_-_topografia_versao_final_01095217.pdf 

Elaborar estudos, projetos e executar obras de pavimentação das áreas urbanas do município (sede e distritos); 

Ano 
Área de ocupação 

urbana (km²) 
Crescimento 
urbano (%) 

Extensão 
total 

Índice de cobertura 
por pavimentação (%) 

Extensão de via a 
ser pavimentada 

(km) 

Custo estimado para 
terraplanagem, pavimentação, 

guias e sarjetas (R$) 
2022 22,21 

 
238,95 84% 

  

2023 22,58 1,66% 242,91 85% 5,75 R$1.892.946,40 
2024 22,95 1,63% 246,88 87% 8,31 R$2.734.141,88 
2025 23,32 1,61% 250,86 88% 5,97 R$1.964.322,92 
2026 23,69 1,58% 254,82 90% 8,58 R$2.822.433,61 
2027 24,06 1,56% 258,79 92% 8,75 R$2.877.779,61 
2028 24,42 1,53% 262,75 95% 11,52 R$3.790.988,59 
2029 24,79 1,51% 266,72 97% 9,11 R$2.995.230,62 
2030 25,16 1,49% 270,70 100% 11,98 R$3.941.420,72 
2031 25,53 1,46% 274,66 100% 3,96 R$1.302.258,80 
2032 25,90 1,45% 278,63 100% 3,97 R$1.305.797,54 
2033 26,26 1,38% 282,48 100% 3,85 R$1.266.871,33 
2034 26,63 1,41% 286,45 100% 3,97 R$1.305.797,54 
2035 27,01 1,42% 290,52 100% 4,07 R$1.337.646,26 
2036 27,36 1,33% 294,38 100% 3,86 R$1.270.410,07 
2037 27,73 1,34% 298,34 100% 3,96 R$1.302.258,80 
2038 28,10 1,32% 302,29 100% 3,95 R$1.298.720,05 
2039 28,46 1,28% 306,15 100% 3,86 R$1.270.410,07 
2040 28,83 1,29% 310,11 100% 3,96 R$1.302.258,80 
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2041 29,20 1,28% 314,08 100% 3,97 R$1.305.797,54 
2042 29,56 1,26% 318,04 100% 3,96 R$1.302.258,80 

Elaborar estudos, projetos e executar obras de melhoria e ampliação do sistema de micro e macrodrenagem da Sede Municipal e das áreas urbanas dos distritos 
(Pajeú do Vento, Brejinho das Ametistas, Maniaçu e Caldeiras); 

Ano 
Área de ocupação 

urbana (km²) 
Crescimento 
urbano (%) 

Extensão total 
Índice de cobertura por 
redes ou canais pluviais 

subterrâneos (%) 

Ampliação por 
redes ou canais 

(km) 
Custo para implantação de 

galerias (R$) 
2022 22,21 

 
238,95 2,50 

  

2023 22,58 1,66% 242,91 4,65 5,32 R$457.881,68 
2024 22,95 1,63% 246,88 8,66 10,08 R$867.698,51 
2025 23,32 1,61% 250,86 16,12 19,06 R$1.639.883,60 
2026 23,69 1,58% 254,82 30,00 36,01 R$3.098.157,00 
2027 24,06 1,56% 258,79 34,09 11,78 R$1.013.186,34 
2028 24,42 1,53% 262,75 38,73 13,54 R$1.165.114,16 
2029 24,79 1,51% 266,72 44,01 15,62 R$1.344.000,88 
2030 25,16 1,49% 270,70 50,00 17,97 R$1.545.896,27 
2031 25,53 1,46% 274,66 51,42 5,88 R$505.894,32 
2032 25,90 1,45% 278,63 52,88 6,11 R$525.646,91 
2033 26,26 1,38% 282,48 54,39 6,30 R$542.240,13 
2034 26,63 1,41% 286,45 55,93 6,57 R$565.333,41 
2035 27,01 1,42% 290,52 57,53 6,92 R$595.639,02 
2036 27,36 1,33% 294,38 59,16 7,02 R$604.034,95 
2037 27,73 1,34% 298,34 60,84 7,35 R$632.766,99 
2038 28,10 1,32% 302,29 62,57 7,63 R$656.638,17 
2039 28,46 1,28% 306,15 64,35 7,87 R$676.801,36 
2040 28,83 1,29% 310,11 66,18 8,22 R$707.481,48 
2041 29,20 1,28% 314,08 68,06 8,53 R$734.090,03 
2042 29,56 1,26% 318,04 70,00 8,86 R$762.703,86 

Custo (R$/1.000m²) 
Ano  Terraplanagem leve Pavimentação Guias e sarjetas Galerias 

2012 R$ 981,3 R$ 12344,76 R$ 4138,48 R$ 4568,2 

2021 R$ 1680,25 R$ 21137,6 R$ 7086,21 R$ 7822,01 
Fonte: https://ibape-nacional.com.br/biblioteca/wp-content/uploads/2017/08/047.pdf 
Considerando largura das vias 11 m 
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Elaborar estudos, projetos e executar obras de pavimentação e sistema de drenagem em 
aglomerados rurais sendo adotadas intervenções adequadas à realidade do local; 

Povoado 

Extensão 
das vias não 
pavimentad
as (metros) 

Extensão total 
de vias (metros) 

Custo de 
terraplanagem 

e 
pavimentação 
(R$/1.000m²) 

Cust Guias 
e sarjetas 
(R$/1.000

m²) 

Custo total 

Aroeira 1.035  1.035  

R$7.822,01 R$7.086,21 

R$169.730,08 
Santa Luzia  350  1.094  R$115.390,19 

Lagoa de Fora  2.164  2.164  R$354.875,27 
Cercado  1.025  1.025  R$168.090,18 

Joaquim Taquinho 1.236  1.236  R$202.692,16 
Custo total R$5.104.422,39 
Fonte: https://ibape-nacional.com.br/biblioteca/wp-content/uploads/2017/08/047.pdf. Atualizaod pelo IPCA 
Considerando largura das vias 11 m       

Elaborar um plano de manutenção das infraestruturas de drenagem, contendo cronograma de 
manutenção dos dispositivos de microdrenagem e macrodrenagem com base no calendário 

chuvoso do município; 
Mão de obra Quantidade Meses Custo Unit.* Total 

Engenheiro civil ou 
sanitarista com experiência 

em drenagem 
1 1,5 R$ 10.908,00 R$ 16.362,00 

Total da ação c/ imposto de 20% R$ 19.634,40 
Fonte: https://www.sengers.org.br/noticia/5957/confira-reajuste-no-piso-salarial-do-engenheiro-para-2022 
*Valor referente ao ano de 2022 

Realizar limpeza e manutenção do sistema de drenagem de acordo o manual de drenagem; 

Limpeza e desobstrução de 
redes, 

galerias, poços de visita e 
transporte de 

resíduos 

Município População 
Custo 

Unitário 
(2014) 

Custo 
unitário 
(2021) 

Custo Anual 
Limpeza (R$) 

Cariacica-ES 386495 R$9,31 - R$3.600.000,00 
Caetité-BA 47.885 - R$14,14 R$677.093,90 

Fonte: Cariacica, 2015 (https://www.cariacica.es.gov.br/wp-content/uploads//2015/01/DIARIO-OFICIAL-
MUNICIPAL-20-01-2015assinado.pdf) 

Reformas 
  

Quantidade 
Custo 

unitário  
(2015) 

Custo 
unitário  
(2021) 

Custo 
Reformas (R$) 

Reforma de bocas de lobo Unidade 232 R$603,88 R$830,43 R$192.659,76 
Substituição de 

redes/canais m 
5973,85 R$326,21 R$448,59 R$2.679.809,37 

Reforma de poços de visita 
unidade 

232 R$1.091,84 R$1.501,
44 

R$348.334,08 

Sarjetas m 63.607 R$11,88 R$16,34 R$1.039.338,92 
Custo total - Reformas (R$) R$4.260.142,13 

Custo Anual - Reformas (R$) R$213.007,11 
Fonte: PMSB Jacobina, 2015. 
* Considerou-se a reforma de 20% das sarjetas no horizonte de planejamento 

Elaborar e implantar programa de manutenção constante das estradas vicinais de acesso as 
comunidades rurais, incluindo intervenções necessárias (serviços de abaulamento e sarjetas) para 

drenagem das águas de chuvas; 

Serviço 
Custo Corrigido 

(2021) 
Recuperação e Manutenção das Estradas Vicinais 

 

Fonte: Plano Plurianual Municipal de Caetité, 2018-2021. 
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Projeto:  Atenção Chuva 

Garantir na administração pública municipal a atividade do órgão de Defesa Civil para coordenar as 
ações, com realização de reuniões com frequência pré-determinada e reuniões extraordinárias; 

Aquisição de 
Equipamentos Quantidade Unidade Custo unit. Total 

Mesa de escritório 5 Unid. R$ 300,00 R$ 1.500,00 
Cadeiras de escritório 10 Unid. R$ 200,00 R$ 2.000,00 

Notebook 5 Unid. R$ 2.500,00 R$ 12.500,00 
GPS 1 Unid. R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 

Câmera fotográfica 5 Unid. R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 
Aparelho telefônico 10 Unid. R$ 35,00 R$ 350,00 

Veículo 1 Unid. R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 
Total 

   
R$ 112.650,00 

Despesas Mensal Anual     
Água R$ 60,00 R$ 720,00    

telefone R$ 500,00 R$ 6.000,00    

Internet R$ 100,00 R$ 1.200,00    

Energia elétrica R$ 600,00 R$ 7.200,00    

Total R$ 15.120,00 
 

 

Total Geral R$ 127.770,00 
Fonte: https://veiculos.fipe.org.br/      

Estruturar um sistema de monitoramento do risco de ocorrência de eventos climáticos críticos; 

Materiais e equipamentos Quant. Meses 
Valor 

unitário Total 
Profissional para tratamento dos dados da 

Estação Pluviométrica Automatizada 
1 12 R$ 3.079,35 R$ 36.952,20 

TOTAL R$ 36.952,20 
*Valor corrigido pelo IPCA 2021     

     
Manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como 

sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de 
desastres;  

Serviço Quant. Custo Unit.* Total 
Cartaz¹ 524 R$ 3,00 R$ 1.571,31 
Faixa² 20 R$ 60,00 R$ 1.200,00 

Divulgação em rádio³ 16 R$ 290,40 R$ 4.646,40 
Divulgação em carro de som4 40 R$ 95,32 R$ 3.812,80 

Subtotal R$ 11.2330,51 
Fontes: ¹Websites de serviços gráficos. Considerando aproximadamente 1% da população 
²Websites de serviços gráficos      
³PMSB Maragogipe (2017) - Valor atualizado pelo IPCA     
4 Pregão Presencial nº 028/2020. Prefeitura Municipal de Candeias (2020). Considerando R$ 90.75/h – 
Valor atualizado pelo IPCA        

Implantar sistema de comunicação para alerta de eventos climáticos críticos, bem como sobre 
protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres, 

tais como a necessidade de evacuação de determinada área;     

Item Quant. Meses 
Valor 

unitário Total 
Divulgação em carro de som 1 12 R$ 242,87 R$ 2.914,44 

Sistema de alerta à população (envio de 
SMS) 

1 12 R$300,07 R$ 3.600,84 

Sistema de sirene nas áreas de risco 
mapeadas pelo CPRM 

20 1 R$28,90 R$ 578,00 

Envio de arté 4.000 SMS (Short Message Service) com até 160 (cento e sessenta) caracteres, para pessoas chaves  

TOTAL  R$ 7.093,28 
Fonte: CEMADEN - Pregão Eletrônico nº 04/2017 - http://www2.cemaden.gov.br/wp-content/uploads/2017/11/Preg%C3%A3o-
Eletr%C3%B4nico-n%C2%BA-04-2017-Edital-Envio-SMS.pdf 
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*Valor corrigido pelo IPCA 2021     

Realizar avaliação geotécnica de encostas e taludes para verificar a possibilidade de 
desestabilização, e executar intervenções necessárias, incluindo a implantação de obras de 

contenção; 

Item Custo anual 

Contenção de encostas na sede e zona rural R$139.992,38 

Fonte: Plano Plurianual Municipal Caetité, 2018-2021.    
Promover cursos de capacitação para a COMPDEC, equipe de apoio e líderes comunitários; 

Materiais e equipamentos Quant. Dias Valor unitário Total 
Coffee break¹ 50 2 R$ 17,93 R$ 1.793,00 

Material didático 50 10 R$ 10,00 R$ 5.000,00 
Consultor especialista 01 

(horas)² 
8 2 R$ 165,31 R$ 2.644,96 

Auxiliar 
 

2 R$ 184,43 R$ 368,86 
Imposto 20% 

 
- R$ 602,76 

TOTAL 
   

R$ 10.409,58 
Fonte: ¹ Pregão Presencial SENAR nº 009/2018, Edital nº 036/2018 (R$ 15,82/pessoa) – Valor atualizado pelo IPCA / ² Tabela de 
Honorários Profissionais-SENGE/BA (2018) (R$139,25/hora) – Valor atualizado pelo INCC / ³ PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2019/SRP Prefeitura Milagres 2019 - Atualizado pelo IPCA / 4  Estatística da Educação Básica, 2021 

Elaborar e implementar programa de fiscalização e vistorias nas áreas de riscos, pelos técnicos da defesa 
civil; 

Materiais e Equipamentos Quantidade Meses Custo Unit. * Total 
Gasolina  240 6 R$ 7,80 R$ 1.872,00 
Total       R$ 1.872,00 

*Valor corrigido pelo IPCA 2021      

 Promover a relocação das famílias em áreas que oferecem risco a integridade física, além de prejuízos a 
bem materiais que promovem a qualidade de vida; 

Materiais e equipamentos Quant.¹ Valor unitário Total 

Casa popular R$ 6.575.755,79 R$ 36.430,78 R$ 6.575.755,79 
Carreto R$ 43.838,04 R$ 242,87 R$ 43.838,04 

TOTAL R$ 6.619.593,83 
Fonte: https:// www.caixa.gov.br/       
Fonte: https://www.empresasdemudancasbr.com/ 
¹ Considerando 50% dos domicílios em áreas de risco (361 dom) 

Oferecer consultoria para efetivação de regularização fundiária. 

Materiais e equipamentos Quant. Meses Valor unitário* Total 
Locação de Veículo 1 1 R$ 2.090,22 R$ 2.090,22 
Impressão de mapas/estudos 8   R$ 55,33 R$ 442,64 
Gasolina  154 1 R$ 7,80 R$ 1.201,20 
Alimentação em campo 4 1 R$ 24,59 R$ 2.163,92 

Subtotal materiais e equipamentos R$ 5.897,98 
Mão de obra Quant. Meses Valor unitário* Total 

Engenheiro Sanitarista e Ambiental 
(meses x profissionais) 1 2 R$ 10.908,00 R$ 21.816,00 
Assistente social 1 2 R$ 7.377,23 R$ 14.754,46 
Tecnico nivel medio (meses x 
profissionais) 1 2 R$ 1.844,31 R$ 3.688,62 
Motorista  (meses x profissionais) 1 1 R$ 1.844,31 R$ 1.844,31 

Subtotal mão de obra R$ 42.103,39 
TOTAL R$ 48.001,37 

*Valor corrigido pelo IPCA 2021      

  

http://www.caixa.gov.br/
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Projeto: Controlando o Escoamento na Fonte      
Realizar levantamento sobre a situação das ligações de esgoto e drenagem pluvial, identificando 

lançamentos de redes coletoras de esgoto em tubulações e galerias pluviais, lançamentos de tubulações 
de águas pluviais na rede coletora de esgotos, lançamentos de redes coletoras/interceptores de esgotos 

no Riacho do Alegre, Riacho do Jatobá e Riacho das Pedras; 

Materiais e equipamentos Quant. Meses 
Valor 

unitário* 
Total 

Veiculos (quantidade de veiculo x meses de 
aluguel) 1 4 R$ 2.090,22 R$ 8.360,88 

GPS de navegação 1   R$ 1.844,31 R$ 1.844,31 
Notebooks 1   R$ 3.073,85 R$ 3.073,85 

Impressão de mapas/estudos 50   R$ 55,33 R$ 2.766,50 
Gasolina  220 4 R$ 7,80 R$ 6.864,00 

Alimentação em campo 2 4 R$ 25,00 R$ 200,00 
Subtotal materiais e equipamentos       R$ 23.109,54 

Mão de obra Quant. Meses 
Valor 

unitário* Total 
Técnico de campo com experiência 1 4 R$4.960,99 R$ 19.843,96 

Técnico de nível médio 1 4 R$1.844,31 R$ 7.377,24 
Subtotal mão de obra       R$ 27.221,20 

Encargos e lucro Quant. Meses Valor unitário Total 
Imposto 18%   - R$ 6.155,71 

Lucro empresarial 15%   - R$ 4.460,66 
Outras despesas 5%   - R$ 2.516,54 

Subtotal encargos e lucro       R$ 13.132,91 
TOTAL R$ 63.463,65 

*Valor corrigido pelo IPCA 2021      
Implementar Programa de limpeza e desassoreamento de cursos d’água e lagoas que recebem 

esgotos sem tratamento; 
Serviço Unidade Valor Total 

Desassoreamento e limpeza de rios 5 R$ 152.707,63 R$ 763.538,15 
Fonte: http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2018/tp-03-2018-EDITAL.pdf 

Serviço Extensão (m) Valor Unit.* Total 
Dessasoreamento 13540 R$ 127,68 R$ 1.728.787,20 

Projeto R$ 86.439,36 
Fonte: https://portal.conlicitacao.com.br/licitacao/noticias/aberta-licitacao-para-desassoreamento-de-
rios-no-litoral/ 
*Valor corrigido pelo IPCA 2021      
Sede (10,42 km). Pajéu do Vento (0,8); Caldeiras (1,3); Maniaçu (0,32 km) e Brejinho das Ametistas (0,7 km) 

Elaborar projeto de recuperação das matas ciliares de rios e lagoas localizados em perímetro 
urbano da sede municipal e distritos; 

Serviço 
Custo unitário 
(R$/ha) - 2021 

Extensã
o (m) 

Quantidade 
(hectares) 

Custo de 
execução 

Recuperação de mata ciliar de rios urbanos R$3.351,66 28000 168  R$563.078,88 
Recuperação de mata ciliar de lagoas R$3.351,66 11200 56  R$187.692,96 

Custo de execução R$750.771,84 
Custo de projeto R$37.538,59 

Custo total R$788.310,43 
¹Valor atualizado pelo IPCA. 
Fonte:http://www.cnf.org.pe/secretaria_conflat/memorias/DOCUMENTO%20MESAS/MESA%201/Octavios%20Ba
rbosa%20Plaster1.pdf 
Área calculada com base na largura de mata ciliar a ser preservada , segundo o Código Florestal (30m) 
Extensão de rios que cortam a zona urbana estimada a partir de mapa de hidrografia do território de Caetité 
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Elaborar projeto de recuperação das matas ciliares de rios e lagoas localizados em perímetro urbano da 
sede municipal e distritos; 

Executar a recuperação das matas ciliares de rios e lagoas localizados em perímetro urbano da sede 
municipal e distritos; 

Serviço 

Custo 
unitário 

(R$) - 
set/2021 Quantidade (m²) * 

Custo de execução Custo de projeto 

Requalificação no entorno do riacho 
Coité R$448,78 18.000  R$8.078.002,61 R$403.900,13 

Fonte: Prefeitura de Peixe Boi/PA , 2021.   
https://prefeituradepeixeboi.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/EDITAL-TOMADA-DE-PRE%C3%87OS-
2021..pdf 
Requalificação Urbanística - Orla do Rio Peixe Boi: R$ 2.063.094,94 para 4.597,14 m² 
*Considerando extensão de 1.000 m 

Implementar programa de monitoramento da qualidade da água dos rios urbanos de acordo com as 
resoluções do Conama nº 357 e 430. 

Serviço Quantidade 
Custo 

unitário 
(2020) 

Custo unitário 
atualizado 

(2021) 
Custo anual 

Análise dos parâmetros orgânicos, inorgânicos e 
físico-químicos da água bruta conforme prevê a 
resolução Conama 357/2005 18 R$1.943,30 R$ 2.742,03 

R$ 
113.527,44 

Análise de água bruta (superficial) análises dos 
parâmetros coliformes totais e Escherichia coli, 
Protozoários da Água bruta conforme prevê a 
resolução CONAMA 357/2005 18 R$2.526,58 R$ 3.565,05 
Considerando 1 análise por semestre. Sendo considerados 5 pontos na sede municipal, e 1 em cada distrito  
Fonte: https://www.timbo.sc.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Edital-PP-09-2020-SAMAE-An%C3%A1lise-
de-%C3%A1gua.pdf 

*Valor corrigido pelo IPCA 2021      

 

  

https://www.timbo.sc.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Edital-PP-09-2020-SAMAE-An%C3%A1lise-de-%C3%A1gua.pdf
https://www.timbo.sc.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Edital-PP-09-2020-SAMAE-An%C3%A1lise-de-%C3%A1gua.pdf
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Programa: Reduz Caetité 

Projeto: Menos é Mais 

Promover curso de capacitação para os servidores públicos sobre o Programa Reduz Caetité 

Materiais e equipamentos Quant. Dias Valor unitário* Total 

Alimentação (coffe breake) 130 1 R$ 17,93 R$ 6.992,70 

Subtotal materiais e equipamentos R$ 9.144,30 
Mão de obra Quant. Dias Valor unitário* Total 

Consultor especialista 01 (horas) 8 1 R$ 165,31 R$ 1.322,48 

Auxiliar 
 

1 R$ 184,43 R$ 184,43 

Subtotal mão de obra R$ 1.506,91 
Encargos e lucro Quant. Meses Valor unitário Total 

Imposto 20% 
 

- R$ 612,79 

Lucro empresarial 30% 
 

- R$ 707,06 

Outras despesas 10% 
 

- R$ 849,96 

Subtotal encargos e lucro 
   

R$ 2.169,81 

TOTAL R$ 10.669,42 
Estimativa Secretários, assessores, agentes administrativos e assistentes administrativos (TCM, 2021): 128  
Fonte: ¹Tabela de Honorários Profissionais-SENGE/BA (2018) (R$139,25/hora) – Valor atualizado pelo INCC / ² Pregão Presencial 
SENAR nº 009/2018, Edital nº 036/2018 (R$ 15,82/pessoa) – Valor atualizado pelo IPCA 

Programa:  Cidade Limpa 
Projeto: Coleta Para Todos 

Assegurar a continuidade da prestação do serviço de coleta de resíduos sólidos nas áreas urbanas, ampliando 
o serviço conforme o crescimento populacional, atendendo os critérios de segurança, qualidade, regularidade 

e continuidade; 

Item Valor (2010) 
Valor atualizado 

(2021) 
   

R$/hab R$ 23,20 R$ 47,05    

Ano 
População 

Urbana (hab) 

Indice de cobertura 
da coleta 

convencional 

 Índice de 
cobertura por 

coleta seletiva de 
resíduos (%) 

Custo da Coleta 
anual 

2022 35.384 100,0 10 R$ 1.496.670,66 
2023 35.982 100,0 13 R$ 1.472.869,20 
2024 36.580 100,0 17 R$ 1.428.503,87 
2025 37.178 100,0 23 R$ 1.346.903,17 
2026 37.775 100,0 30 R$ 1.244.119,63 
2027 38.372 100,0 32 R$ 1.227.673,77 
2028 38.969 100,0 35 R$ 1.191.769,44 
2029 39.565 100,0 37 R$ 1.172.765,95 
2030 40.161 100,0 40 R$ 1.133.745,03 
2031 40.757 100,0 42 R$ 1.112.217,77 
2032 41.353 100,0 44 R$ 1.089.568,84 
2033 41.948 100,0 46 R$ 1.065.772,84 
2034 42.543 100,0 49 R$ 1.020.840,56 
2035 43.138 100,0 51 R$ 994.525,02 
2036 43.732 100,0 54 R$ 946.491,68 
2037 44.327 100,0 57 R$ 896.801,70 
2038 44.921 100,0 60 R$ 845.413,22 
2039 45.514 100,0 63 R$ 792.330,47 
2040 46.107 100,0 66 R$ 737.573,68 
2041 46.700 100,0 69 R$ 681.142,85 
2042 47.293 100,0 73 R$ 609.687,17 

Fonte: IPEA, 2012 
http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121009_relatorio_residuos_solidos_urbanos.pdf 
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Realizar estudo de dimensionamento da coleta na zona rural, definindo as frequências e horários 
de coleta compatível com a demanda dos serviços em cada localidade/região da zona rural, 

dimensionamento da frota e mão de obra, definição dos itinerários, locais para distribuição dos 
contêineres 

Item  Quantidade  Dias Valor unitário* Total 
Engenheiro Sanitarista e 

Ambiental ** 1 5 R$ 495,82 R$ 2.479,10 
Notbook (Aluguel) 1 5 R$ 61,48 R$ 307,40 

Veiculo 1 5 R$ 184,43 R$ 922,15 
Gasolina 50 5 R$ 7,80 R$ 1.950,00 

TOTAL R$ 5.658,65 

*Valor corrigido pelo IPCA 2021      
**Valor referente ao ano de 2022          

Ampliar a coleta na zona rural, seja por coleta porta a porta, ou coleta indireta conforme 
dimensionamento realizado; 

Item  

Valor 
R$/habitante 

(2010) 

Valor R$/habitante 
atualizado (2021) 

   
Coleta R$ 23,20 R$ 47,05    

Ano 
População 

Rural (hab) 

Indice de cobertura 
da coleta 

convencional 

 Índice de 
cobertura por 

coleta seletiva de 
resíduos (%) 

Custo da Coleta 
Anual 

2022 16.395 1,9 0 R$ 14.656,31 
2023 16.166 4,0 0 R$ 30.424,41 
2024 15.938 8,0 0 R$ 59.990,63 
2025 15.709 15,0 0 R$ 110.866,27 
2026 15.480 30,0 10 R$ 145.666,80 
2027 15.252 33,0 13 R$ 146.575,93 
2028 15.024 37,0 16 R$ 149.777,89 
2029 14.796 40,0 20 R$ 140.053,43 
2030 14.568 45,0 25 R$ 137.084,88 
2031 14.340 49,0 26 R$ 151.897,39 
2032 14.112 54,0 28 R$ 172.223,41 
2033 13.884 60,0 30 R$ 197.735,25 
2034 13.657 64,0 31 R$ 208.845,28 
2035 13.429 67,0 33 R$ 212.479,63 
2036 13.202 71,0 35 R$ 221.408,27 
2037 12.974 75,0 37 R$ 229.168,36 
2038 12.747 80,0 40 R$ 241.787,58 
2039 12.520 84,0 42 R$ 247.143,70 
2040 12.293 89,0 45 R$ 257.121,71 
2041 12.067 94,0 47 R$ 265.743,78 
2042 11.840 100,0 50 R$ 278.536,00 

Fonte: IPEA, 2012 
http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121009_relatorio_residuos_solidos_urbanos.pdf 
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Adquirir veículos adaptados para coleta nas localidades rurais; 

Item  Quantidade  
Valor unitário 

(2015) 
Valor unitário 

atualizado* Total 
Caminhão Adaptado 2 R$ 150.000,00 R$ 202.850,34 R$ 405.700,68 

Fonte: http://www.pmtresdemaio.com.br/Arquivos/240/Licita%C3%A7%C3%B5es/5794/Anexo%20VII%20-
%20Planilha%20de%20Custos_281M.pdf  

         
Implantar contêineres de coleta indireta de resíduos sólidos domiciliares na zona rural dispersa, 

preferencialmente conjugada com a coleta seletiva 

Item  
Quantidade 
localidades 

Quantidade de 
Conteiners (secos e 

rejeitos) 
Valor unitário (R$) Total (R$) 

 Localidades  179 358  R$ 2.462,93   R$881.728,94  
Fonte: Reis Lixeiras, 2021. (Capacidade volumétrica: 1.000 litros)      

Realizar campanhas de divulgação dos dias e horários de coleta a fim de sensibilizar a comunidade a não dispor os 
resíduos inadequadamente 

Serviço Quant. Unid. Custo Unit. Total 
Panfletos (1000 unidades) 10 1.000 unidade 143,83 R$1.438,30 

Cartaz 250 Unid. R$ 3,00 R$ 750,00 
Custo mensal R$ 2.188,30 
Custo anual R$ 26.259,60 

Fonte: Websites de serviços gráficos      
Projeto: Coleta Seletiva dos Resíduos Sólidos  

Elaborar plano de coleta seletiva com as atividades de: setorização da cidade para a coleta; planejamento da 
logística de transporte; e instalação de uma rede de pontos de acumulação temporária e unidades de triagem 

Custo de elaboração do Plano de Coleta Seletiva (zona urbana) 

Serviço 
Custo unitário 

(2013) 
Custo unitário 

(2021) 
População em 
Caetité (2021) 

Custo total 

Elaboração do Plano de Coleta 
Seletiva R$2,00 

R$3,40 
35.384 R$120.305,60 

Custo de elaboração do Plano de Coleta Seletiva (zona rural) 

Serviço 
Custo unitário 

(2013) 
Custo unitário 

(2021) 
População em 
Caetité (2021) 

Custo total 

Elaboração do Plano de Coleta 
Seletiva 

R$2,00 R$3,40 16.395 R$55.743,00 

Obs: Custo do Plano de Coleta Seletiva de Araguari/MG (2013): R$ 220.000,00 para população de 109.801 hab em 2010  
Fonte: Prefeitura Municipal de Araguari (Pregão Nº 128/2013) - 
https://araguari.mg.gov.br/assets/uploads/licitacoes/75sg4h564sh7sgtdgygdhdfh4dsfh876ahf.pdf 
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Custo de execução da coleta seletiva (zona Urbana) 

Ano 
Massa de resíduos 
coletada na Coleta 
Seletiva (kg/dia) 

Massa de resíduos 
coletada na Coleta 
Seletiva (ton/ano) 

Custo da coleta 
seletiva R$/ton 

(2021)¹ 

Custo anual  
coleta seletiva 

(%) 
2022 266 97 R$523,59 R$50.835,35 
2023 358 131 

 
R$68.417,51 

2024 1.982 723 
 

R$378.780,71 
2025 2.662 972 

 
R$508.735,75 

2026 3.576 1.305 
 

R$683.410,61 
2027 3.970 1.449 

 
R$758.708,09 

2028 4.407 1.609 
 

R$842.223,31 
2029 4.891 1.785 

 
R$934.720,72 

2030 5.426 1.980 
 

R$1.036.964,76 
2031 5.817 2.123 

 
R$1.111.688,91 

2032 6.235 2.276 
 

R$1.191.573,03 
2033 6.681 2.439 

 
R$1.276.808,25 

2034 7.158 2.613 
 

R$1.367.967,89 
2035 7.667 2.798 

 
R$1.465.243,05 

2036 8.211 2.997 
 

R$1.569.207,08 
2037 8.792 3.209 

 
R$1.680.242,20 

2038 9.413 3.436 
 

R$1.798.921,72 
2039 10.075 3.677 

 
R$1.925.436,78 

2040 10.782 3.935 
 

R$2.060.551,79 
2041 11.537 4.211 

 
R$2.204.840,11 

2042 12.343 4.505 
 

R$2.358.875,05 

Custo total para o horizonte de planejamento 
R$25.223.317,3

2 
Custo de execução da coleta seletiva (zona rural) 

Ano 
Massa de resíduos 
coletada na Coleta 
Seletiva (kg/dia) 

Massa de resíduos 
coletada na Coleta 
Seletiva (ton/ano) 

Custo da coleta 
seletiva R$/ton 

(2021)¹ 

Custo anual  
coleta seletiva 

(%) 
2022 0 0 R$523,59 R$0,00 
2023 0 0 

 
R$0,00 

2024 0 0 
 

R$0,00 
2025 0 0 

 
R$0,00 

2026 67 24 
 

R$12.804,39 
2027 96 35 

 
R$18.346,59 

2028 137 50 
 

R$26.182,12 
2029 197 72 

 
R$37.648,74 

2030 282 103 
 

R$53.893,12 
2031 297 108 

 
R$56.759,77 

2032 312 114 
 

R$59.626,43 
2033 329 120 

 
R$62.875,31 

2034 345 126 
 

R$65.933,07 
2035 363 132 

 
R$69.373,06 

2036 381 139 
 

R$72.813,04 
2037 401 146 

 
R$76.635,25 

2038 421 154 
 

R$80.457,46 
2039 442 161 

 
R$84.470,77 

2040 464 169 
 

R$88.675,20 
2041 486 177 

 
R$92.879,63 

2042 510 186 
 

R$97.466,28 
Custo total para o horizonte de planejamento R$1.056.840,24 

Fonte: CEMPRE, 2018 (https://cempre.org.br/wp-content/uploads/2020/11/2-Anu%C3%A1rio-da-Reciclagem.pdf 
¹ Custo atualizado pelo IPCA(Em 2018: 442,24 R$/ton) 
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Implantar locais de entrega voluntária (LEVs) de resíduos recicláveis em escolas e demais órgãos públicos 
de grande circulação de pessoas 

Item Quantidade Valor unitário* 
Valor total 

(R$) 
Quantidade de escolas públicas Municipais 41 

R$ 1.509,90 
R$ 61.905,90 

Estabelecimento de saúde 29 R$ 43.787,10 
Outros prédios públicos 10 R$ 15.099,00 

Total 80 - R$ 120.792,00 
Fonte: Reis Lixeiras, 2021. (Capacidade volumétrica: 500 litros)      

Implantar PEVs contemplando resíduos de construção civil, resíduos volumosos, resíduos da Logística 
Reversa, e resíduos recicláveis, incluindo delimitação de áreas com cercas, construção de estruturas de 

proteção contra chuva, sinalização para esclarecimento dos usuários, entre outros 
Custo de implantação de PEV simples 

Descrição 
População de 

40mil a  
100mil hab 

Corrigido (2021) ¹ 
Quantidade de 

PEV 
Custo total 

Projeto executivo R$12.881 R$23.161 
1 

R$23.161 
Construção do Galpão R$128.810 R$231.605 R$231.605 

Total R$141.691 R$254.766 R$254.766 
Fonte: EIRGRS - SEDUR, 2012 
*Valor corrigido pelo IPCA de 2021      

Disponibilizar, no mínimo, 1 funcionário contratado, em cada PEV para atendimento dos usuários 

Item Quantidade Meses 
Valor unitário 
com encargos* 

Total 

Garis 1 12 R$ 2.078,56 R$ 24.942,72 
TOTAL R$ 24.942,72 

*Valor corrigido pelo IPCA 2021 

Realizar a capacitação dos funcionários dos PEV e os catadores para melhor atender os usuários e otimizar a 
triagem dos resíduos com a disposição adequada dos mesmos, dentro das unidades 

Materiais e 
equipamentos 

Quant. Dias Valor unitário Total 

Coffee break¹ 20 2 R$ 17,93 R$ 717,20 
Consultor especialista 

01 (horas)² 
8 2 R$ 165,31 R$ 2.644,96 

Auxiliar - 2 R$ 184,43 R$ 368,86 
Imposto 20%  - R$ 602,76 

Locação de cadeiras³ 20 2 R$ 1,64 R$ 65,60 
TOTAL    R$ 4.333,78 

Quantidade de operadores/agentes/auxiliares 58    
Fonte: ¹ Pregão Presencial SENAR nº 009/2018, Edital nº 036/2018 (R$ 15,82/pessoa) – Valor atualizado pelo IPCA / ² Tabela de 
Honorários Profissionais-SENGE/BA (2018) (R$139,25/hora) – Valor atualizado pelo INCC / ³ PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2019/SRP Prefeitura Milagres 2019 - Atualizado pelo IPCA / 4  Estatística da Educação Básica, 2021 
Atualizado pelo IPCA     
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Projeto: Melhorias na Limpeza Pública 
Elaborar o plano de ampliação dos serviços de limpeza urbana na sede municipal, sede dos distritos, e 

povoados compatíveis com os serviços, englobando os serviços de varrição e demais serviços congêneres 
como: capina, roçagem, poda de árvores, limpeza de canais de drenagem, limpeza de feiras, pintura de guias 

e meio-fio, entre outros 
Garantir a equipe necessária para locais já atendidos e ampliar o serviço de limpeza urbana em vias 

públicas não contempladas, acompanhando o ritmo de crescimento de logradouros públicos pavimentados 
e com dispositivos de drenagem 

Item 

Despesas com 
Manejo de RSU  

- 2012 
(R$/hab) 

Despesas com 
Manejo de RSU  - 
2021 (R$/hab) 

Valor adotado 
para serviços 
congeneres 

(R$/hab) 

VALOR ANUAL 

Despesa com implementação R$ 40,74 R$ 73,25 R$ 30,15 R$ 1.066.827,60 
Despesa com projeto 5% R$ 53.341038 

População urbana Caetité 35.384    

Fonte: http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121009_relatorio_residuos_solidos_urbanos.pdf   
Implantar coletores públicos (lixeiras) em diversos pontos das áreas urbanas e localidades rurais 

adensadas no município, integrando este sistema com os serviços prestados de limpeza urbana 
Item Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total 

Cesto Individual Para Coleta 
Seletiva De 50 Litros Com Poste 

1.500 Unid. R$ 333,90 R$ 500.850,00 

Fonte: https://www.magazineluiza.com.br/lixeira-para-coleta-seletiva-verde-50-litros-com-poste-jsn/p/afc785j026/ud/udli/ 

Implantar contêineres para coleta de resíduos sólidos da feira livre; 
Item Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total 

Contêineres 500 Litros 8 Unid. R$ 1.358,91 R$ 10.871,28 
https://www.loja.reislixeiras.com.br/conteiners/caixas-plasticas/container-para-lixo-500-litros-roto-
moldado?parceiro=5426&variant_id=3995      

Assegurar equipe técnica para limpeza e manutenção de banheiros públicos 

Mão de Obra Quantidade Custo Unitário Encargos Sociais 
Custo Total 

Anual 
Auxiliar de serviço 8 R$ 1.212,00 73,34 R$ 116.352,00 

Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/09/16/governo-ve-inflacao-maior-neste-ano-salario-minimo-deve-subir-
mais-em-2022-para-r-11924.ghtml      

Executar serviço de pintura de guias e meio-fio na mínimo a cada 6 meses 
Serviço Quantidade Unidade Custo Unitário* Custo Total 

Caiação do meio fio 401.443 m R$ 0,97 R$ 389.399,44 
Total Anual R$ 778.798,88 

Extensão de vias urbanas pavimentadas (km) 245 
Fonte: Prefeitura Municipal de Muraé, 2018 - https://www.demsur.com.br/site/wp-content/uploads/2018/03/2-caiacao-1.pdf 
*Valor corrigido pelo IPCA 2021      

Garantir a coleta e a destinação final adequada dos resíduos sólidos resultantes das ações de manutenção e 
limpeza das unidades cemiteriais de responsabilidade da gestão municipal existentes e outras que venham 

ser construídas, incluindo destinação final adequada dos resíduos da exumação de corpos 
Serviço População Valor anual 

Contrato -Candeias e RETEC 87660 R$1.104.000,00 

Estimativa para Caetité 51.779 R$652.110,61 
Fonte: Primeiro Aditivo ao Contrato 158/2019 
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Promover operação de catação de animais mortos e promover campanhas de responsabilização dos 

proprietários dos animais para a destinação adequada 
Serviço Custo * 

Contratação de empresa especalizada na coleta de animais mortos R$ 637.281,00 
Fonte: Prefeitura Municipal de Orlândia (Pregão presencial n° 86/2018) http://www.orlandia.sp.gov.br/novo/wp-
content/uploads/2018/09/EDITAL-PREG%C3%83O-86-2018-Contrata%C3%A7%C3%A3o-de-empresa-para-servi%C3%A7os-
de-coleta-de-residuos-da-sa%C3%BAde-1.pdf 
*Valor corrigido pelo IPCA 2021      

Criar cemitério municipal de animais, a fim de evitar a destinação inadequada de animais mortos em vias 
públicas e terrenos baldios 

Serviço Custo Inicial  

Instalção de um cemitério de animais R$ 250.000,00  

Gastos Operacionais Custo Mensal Custo Anual 
Água R$ 350,00 R$ 4.200,00 

Energia Elétrica R$ 800,00 R$ 9.600,00 
IPTU e demais taxas sobre o imóvel R$ 450,00 R$ 5.400,00 

Limpeza e Manutenção R$ 500,00 R$ 6.000,00 
Salários R$ 9.000,00 R$ 108.000,00 

Encargos Sociais R$ 4.800,00 R$ 57.600,00 
Total c/ Instalação do Cemitério R$ 440.800,00 
Total s/ Instalação do Cemitério R$ 190.800,00 

Fonte: https://www.jrurnas.com.br/post/cemit%C3%A9rio-de-animais      
Projeto: Transformando áreas de Descarte Irregular 

Elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) com o objetivo de transformar as áreas 
dos vazadouros em área de lazer, incluindo ações como plantio de plantas ornamentais e/ou hortas 

comunitárias com produção de alimentos; 

Executar o PRAD; 
Execução do PRAD Quantidade Unidade Custo Unitário* Custo Total 

Sede Municipal 7,1 
hectare R$ 79.621,37 

R$ 563.798,92 
Maniaçu  0,2 R$ 17.914,81 
Caldeira  0,6 R$ 50.002,22 

Total R$ 1.037.466,45 
Elaboração do PRAD Quantidade Unidade Custo Unitário*  

Sede Municipal 
3,0 % R$ 79.621,37 

R$ 16.913,97 
Maniaçu  R$ 537,44 
Caldeira  R$ 1.500,07 

Total R$ 51.873,32 
Fonte: http://revista.ecogestaobrasil.net/v6n13/v06n13a07.pdf 

*Valor corrigido pelo IPCA 2021     
     

Realizar visitas técnicas para identificação e cadastro de outras áreas com concentração de descarte 
irregular de resíduos sólidos; 

Materiais e Equipamentos Quantidade Meses Custo Unit. * Total 
Gasolina 100 6 R$ 7,80 R$ 4.680,00 

Total    R$ 4.680,00 
*Valor corrigido pelo IPCA 2021     

     
Realizar mutirões de limpeza nos locais identificados com descarte irregular de resíduos; 

Materiais e equipamentos Unidade Quant. Valor unitário Total 
Lanches Pessoas 50 R$ 10,00 R$ 500,00 
Gasolina 20 1 R$ 7,80 R$ 156,00 

Subtotal R$ 656,00 
Total R$ 6.560,00 

Obs: Considerando 10 locais de descarte irregular. Utilização de ferramentas e veículos do Poder Público Municipal      
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Mobilizar e sensibilizar a população local para transformar esses espaços em áreas de lazer com plantio de 
plantas ornamentais e/ou hortas comunitárias com produção de alimentos; 

Serviço Quant. Unid. Custo Unit. Total 
Agência publicitária para criação¹ 1 serviço R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 

Cartaz² 354 Unid. R$ 3,00 R$ 1.061,52 
Divulgação em carro de som³ 20 horas R$ 95,32 R$ 1.906,40 

Subtotal    R$ 6.167,92 
¹Inclui a criação de arte para logomarca (R$ 3.000,00) e gravação de spot (R$ 200,00) 
² Websites de serviços gráficos. Considerando aproximadamente 1% da população urbana 
³ Considerando R$ 90.75/h  https://sai.io.org.br/Handler.ashx?f=f&query=b5fd87e3-f531-4ffa-bd88-
1453b4c3379c.pdf&name=EDITAL%20PP%200282020%20-%20LOCACAO%20DE%20CARRO%20DE%20SOM.pdf - Atualizado 
pelo IPCA 

Fiscalizar as áreas recuperadas para manutenção dessa condição. 

Item Quant. Meses Valor unitário Total 
Gasolina (10 litros/dia) 240 1 R$ 7,80 R$ 7.488,00 

TOTAL R$ 7.488,00 
*Valor corrigido pelo IPCA 2021     

 

Programa: Destina Bem Caetité 
Projeto: Cooperando para Fortalecer 

Apoiar a execução das obras das infraestruturas físicas da cooperativa (galpão de triagem, sanitários, 
vestiário, escritório, refeitório); 

Item Quantidade 
Valor unitário 

(2012) 

Valor unitário 
(2021) 

* 
Total (R$) 

Projeto Executivo da Unidade 
de triagem 

1 R$ 26.348,00 R$ 47.375,00 R$ 47.375,00 

Construção do Galpão de triagem 1 R$ 263.475,00 R$ 473.738,00 R$ 473.738,00 
Total R$521.113,00 

Custo para reforma e ampliação (30%) R$156.333,90 

Fonte: EIRGRS - SEDUR, 2012 
*Valor corrigido pelo IPCA 2021 

Apoiar as cooperativas de materiais reaproveitáveis na aquisição de infraestruturas, equipamentos, maquinários e 
veículos para realizar as atividades de coleta seletiva e transporte; 

Item Quantidade 
Valor unitário 

(2016) 
Valor unitário 

(2021)* 
Total (R$) 

Aquisição de equipamentos 
(Esteira, balança, carro de 

movimentação de big bag, carro de 
movimentação de fardos, elevador 

de fardos, moega tracionada, 
contendedor flexível de ráfia, 
presa enfardadeira vertical) 

1 R$ 166.597,53 R$ 193.846,02 R$ 193.846,02 

Aquisição de caminhão novo 
carroceria tipo gaiola, para coleta 

seletiva 
2 - R$ 309.000,00 R$ 618.000,00 

Fonte: Três Barras/PR (EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2019) 
https://tresbarras.pr.gov.br/attachments/article/7733/EDITAL%20PREG%C3%83O%20PRESENCIAL%20-
%20EQUIPAMENTOS%20LIXO.pdf 
*Valor corrigido pelo IPCA 2021 

Disponibilizar profissional para dar suporte na área administrativa da cooperativa; 

Item Quantidade Meses 
Valor unitário 

c/encargos 
sociais* 

Total 

Administrador - 20 hrs 
semanais 

1 12 R$ 2.078,56 R$ 24.942,72 

*Valor corrigido pelo IPCA 2021 
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Capacitar os cooperados para melhor atender os usuários e otimizar a triagem dos resíduos com 
a disposição adequada dos mesmos, dentro das unidades; 

Item Quant. Dias Valor unitário Total 
Coffee break¹ 60 2 R$ 17,93 R$ 2.151,60 

Material didático 60 2 R$ 10,00 R$ 1.200,00 
Consultor especialista 01 (horas)² 8 2 R$ 165,31 R$ 2.644,96 

Auxiliar 
 

2 R$ 184,43 R$ 368,86 
Imposto 20% 

 
- R$ 602,76 

Locação de cadeiras³ 60 2 R$ 1,64 R$ 196,80 
TOTAL 

   
R$ 6.968,18 

Fonte: ¹ Pregão Presencial SENAR nº 009/2018, Edital nº 036/2018 (R$ 15,82/pessoa) – Valor atualizado pelo IPCA / ² Tabela de 
Honorários Profissionais-SENGE/BA (2018) (R$139,25/hora) – Valor atualizado pelo INCC / ³ PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2019/SRP Prefeitura Milagres 2019 - Atualizado pelo IPCA / 4  Estatística da Educação Básica, 2021 
*Valor corrigido pelo IPCA 2021 

Assegurar recursos mínimos necessários para o funcionamento das unidades (custos com energia elétrica, 
água, telefone + internet, manutenção de maquinários, combustíveis, IPVA e licenciamento dos veículos, 

EPIs, entre outros.); 

Item Quantidade Meses 
Valor unitário 

corrigido* 
Total 

Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) 

120  R$ 173,27 R$ 20.792,40 

Manutenção das instalações fisicas 1  R$ 756,47 R$ 756,47 
Manutenção de Equipamentos 1 12 R$ 945,44 R$ 11.345,28 

Água + esgoto 1 12 R$ 122,95 R$ 1.475,40 
Telefone e internet 1 12 R$ 184,43 R$ 2.213,16 

Energia Elétrica 1 12 R$ 2.459,08 R$ 29.508,96 
Material de copa e limpeza 1 12 R$ 61,48 R$ 737,76 

Combustivel (diesel) 2 12 R$ 1.437,06 R$ 34.489,44 
IPVA e licenciamento dos veiculos 2  R$ 875,58 R$ 1.751,16 

Motorista 2 12 R$ 3.117,84 R$ 74.828,16 
TOTAL R$ 177.898,19 

*Valor corrigido pelo IPCA 2021 

Projeto: Reaproveita e Recicla Caetité 
Promover oficinas e publicações em mídias sociais de inciativas para o estímulo da reutilização de objetos e 

para produção de peças artesanais; 
Item Quant. Dias Valor unitário Total 

Coffee break¹ 50 1 R$ 17,93 R$ 896,50 
Material didático 50 1 R$ 10,00 R$ 500,00 

Consultor especialista 01 (horas)² 8 1 R$ 165,31 R$ 1.322,48 
Auxiliar  1 R$ 184,43 R$ 184,43 
Imposto 20%  - R$ 301,38 

Locação de cadeiras³ 50 1 R$ 1,64 R$ 82,00 
TOTAL    R$ 3.204,79 

Fonte: ¹ Pregão Presencial SENAR nº 009/2018, Edital nº 036/2018 (R$ 15,82/pessoa) – Valor atualizado pelo IPCA / ² Tabela de 
Honorários Profissionais-SENGE/BA (2018) (R$139,25/hora) – Valor atualizado pelo INCC / ³ PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2019/SRP Prefeitura Milagres 2019 - Atualizado pelo IPCA / 4  Estatística da Educação Básica, 2021 

*Valor corrigido pelo IPCA 2021 
Implantar usina de reciclagem de resíduos da construção civil para obtenção de insumos a serem 

empregados em serviços de responsabilidade da administração pública municipal; 
Serviço População Quantidade Unidade Custo* 

Implantação de Usina de Reciclagem de 
Resíduos da Construção Civil (Foz do 

Iguaçu) - 2019 
258248 1 Unid R$ 767.775,13 

Implantação de Usina de Reciclagem de 
Resíduos da Construção Civil – Caetité 

2021* 
50.111 1 Unid R$153.939,73 

*Valor corrigido pelo IPCA de 2021 Fonte: http://www.ibeas.org.br/conresol/conresol2019/VII-059.pdf 
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Projeto: Composta Caetité 

Elaborar e executar um projeto piloto dos cursos de capacitação para a prática de compostagem doméstica no 
município, constando: cronograma, estratégias de divulgação e comunicação, manuais de suporte aos 

participantes; 

Mão de obra Quant. Meses Valor unitário* Total 
Consultor especialista 01 (horas) 8 12 R$ 147,54 R$ 14.163,84 

Subtotal mão de obra R$ 14.163,84 
Encargos e lucro Quant. Meses Valor unitário Total 

Imposto 20%  - R$ 4.050,86 
Lucro empresarial 30%  - R$ 4.674,07 
Outras despesas 10%  - R$ 1.416,38 

Subtotal encargos e lucro    R$ 10.141,31 
TOTAL R$ 24.305,15 

*Valor corrigido pelo IPCA 2021     
     

Executar o projeto piloto voltado para prática de compostagem doméstica no município 

Serviço Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total 
Kit Composterira Doméstica 
Minhocário (c/ minhocas e 

suporte) 
50 Domicílios R$ 299,90 R$ 14.995,00 

Fonte: https://lista.mercadolivre.com.br/composteira-domestica      
Promover curso de capacitação para equipe da diretoria de saneamento (a ser criada), professores e 

funcionários de escolas sobre compostagem para que estes possam ser multiplicadores; 

Item Quant. Dias Valor unitário Total 
Lanches (salgados)¹ 4200 7 R$ 1,00 R$ 29.400,00 

Refrigerante/Suco (garrafa 2L) 88 7 R$ 5,00 R$ 3.062,50 
Material didático 700 7 R$ 10,00 R$ 49.000,00 

Consultor especialista 01 (horas)² 8 7 R$ 165,31 R$ 9.257,36 
Auxiliar 

 
7 R$ 184,43 R$ 1.291,01 

Imposto 20% 
 

- R$ 2.109,67 
Locação de cadeiras³ 700 1 R$ 1,64 R$ 1.148,00 

TOTAL 
   

R$ 95.268,54 
Fonte: ¹ Considerando 6 salgados por pessoa, e 1 garrafa de 2L de refrigerante/suco a cada 8 pessoas;  ² Tabela de Honorários 
Profissionais-SENGE/BA (2018) (R$139,25/hora) – Valor atualizado pelo INCC / ³ PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 
Nº 014/2019/SRP Prefeitura Milagres 2019 - Atualizado pelo IPCA / 4  Estatística da Educação Básica, 2021 
Considerando 7 dias de evento com 100 participantes cada 
Número de professores nas escolas públicas (Censo Escolar-2020) 700      
Adquirir ou produzir kits de composteiras domésticas para utilização como ferramenta de ensino nos cursos; 

Item Quantidade Dias Valor unitário* Total 
Composteiras 5239 1 R$ 61,48 R$ 322.093,72 

Número de alunos nas escolas 
municipais 

5239    

*Valor corrigido pelo IPCA 2021     
     
Promover campanhas informativas sobre a entrega dos resíduos orgânicos; 

Serviço Quant. Unid. Custo Unit. Total 
Agência publicitária para criação¹ 1 serviço R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 

Cartaz² 354 Unid. R$ 3,00 R$ 1.061,52 
Panfletos (1000 unidades)² 4 143,83 R$575,32 R$575,32 

Subtotal    R$ 4.836,84 
¹Inclui a criação de arte para logomarca (R$ 3.000,00) e gravação de spot (R$ 200,00) 
2Websites de serviços gráficos. Considerando aproximadamente 1% da população urbana 
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Ampliar e operar a unidade de compostagem 
Construir a unidade de compostagem 

Item  Quant. Total (2011) Total atualizado (2021) 
Construção de poço para armazenamento do chorume (material e mão deobra)  1 R$ 10.000,00 

R$ 114.898,53 
Construção do Pátio de Compostagem de 2000m² 1 R$ 55.000,00 
Equipamentos - medidor de ph e de temperatura 2 R$ 1.500,00 R$ 3.668,62 

TOTAL R$ 118.567,15 
Fonte: http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/1214/1/CT_GPM_I_2011_78.PDF 

Operar unidade de compostagem 
Item  Unidade Valor unitário (2020) Valor unitário (2021) 

Operação de Usina de Compostagem R$/tonelada R$42,93 R$ 49,28 
Operação do Composto R$/tonelada R$51,47 R$ 59,08 
Transporte de rejeito  R$/tonelada R$18,38 R$ 21,10 

Transporte do chorume R$/tonelada R$6,93 R$ 7,96 

Ano 
Massa de resíduos orgânicos 

da coleta seletiva (Kg/dia) 

Massa de resíduos úmidos 
da coleta seletiva 

recuperado na 
compostagem (Kg/dia) 

Custo de operação 
da usina 

Custo de operação 
do composto 

Custo de 
transporte do 

rejeito  

Custo de Transporte do 
chorume 

Custo total de operação 

2022 0 0 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2023 0 0 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

2024 1.501 1.351 R$26.998,79 R$29.133,23 R$1.155,23 R$4.361,01 R$61.648,25 

2025 2.016 1.815 R$36.262,20 R$39.139,02 R$1.548,00 R$5.857,29 R$82.806,51 

2026 2.708 2.438 R$48.709,34 R$52.573,52 R$2.079,41 R$7.867,82 R$111.230,09 
2027 3.007 2.706 R$54.087,51 R$58.352,73 R$2.318,15 R$8.736,54 R$123.494,92 

2028 3.338 3.004 R$60.041,27 R$64.778,86 R$2.572,30 R$9.698,23 R$137.090,66 

2029 3.704 3.334 R$66.624,59 R$71.895,04 R$2.849,56 R$10.761,60 R$152.130,79 

2030 4.110 3.699 R$73.927,39 R$79.765,98 R$3.165,32 R$11.941,19 R$168.799,88 

2031 4.406 3.965 R$79.251,60 R$85.502,05 R$3.396,36 R$12.801,19 R$180.951,21 

2032 4.722 4.250 R$84.935,56 R$91.647,85 R$3.635,11 R$13.719,30 R$193.937,82 

2033 5.060 4.554 R$91.015,23 R$98.203,37 R$3.896,96 R$14.701,32 R$207.816,88 

2034 5.421 4.879 R$97.508,61 R$105.211,73 R$4.174,21 R$15.750,17 R$222.644,73 

2035 5.807 5.226 R$104.451,67 R$112.694,51 R$4.474,57 R$16.871,66 R$238.492,41 

2036 6.219 5.597 R$111.862,40 R$120.694,83 R$4.790,33 R$18.068,68 R$255.416,24 
2037 6.659 5.993 R$119.776,76 R$129.234,25 R$5.129,20 R$19.347,06 R$273.487,27 

2038 7.129 6.416 R$128.230,75 R$138.355,91 R$5.491,17 R$20.712,60 R$292.790,42 

2039 7.630 6.867 R$137.242,34 R$148.081,36 R$5.876,24 R$22.168,20 R$313.368,14 

2040 8.166 7.349 R$146.883,48 R$158.475,31 R$6.292,13 R$23.725,50 R$335.376,40 

2041 8.738 7.864 R$157.172,15 R$169.580,87 R$6.731,11 R$25.387,39 R$358.871,52 
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2042 9.348 8.413 R$168.144,35 R$181.419,61 R$7.200,90 R$27.159,68 R$383.924,54 
Total R$1.793.125,98 R$1.934.740,02 R$76.776,25 R$289.636,42 R$4.094.278,68 
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Projeto: Destinação Adequada dos Rejeitos 
Pré implantação de aterro sanitário de pequeno porte (100 t/dia) 

Item  Valor FGV  (R$)* 
Estudo de viabilidade R$ 91.603,66 
Aquisição do Terreno R$ 699.737,94 

Projeto e licenciamento R$ 414.484,18 
Impostos e taxas R$ 28.020,54 

Total R$ 1.233.846,32 
Custo Caetité (53,80%) R$ 663.815,15 

Riacho de Santana (24,76%) R$ 305.480,51 
Igaporã (14,87%) R$ 183.507,66 

Matina (6,57%) R$ 81.042,99 
Implantar aterro sanitário (infraestrutura geral, células de disposição, sistema de tratamento de líquidos 
percolados, sistema de drenagem de águas superficiais, áreas verdes, instalações de apoio, administração, 

impostos e taxas) para disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e dos RCC; 
Item  Valor FGV  (R$)* 

Infraestrutura Geral R$ 1.180.938,05 
Células de Disposição R$ 2.003.312,92 

Sistema de Tratamento de Liquidos Percolados R$ 697.537,41 
Sistema de drenagem de águas superficiais R$ 145.578,57 

Áreas verdes R$ 448.393,79 
instalação de apoio R$ 633.083,04 

Administração  R$ 258.737,58 
Impostos e taxas R$ 65.895,60 

Total R$ 5.433.476,96 
Custo Caetité (53,80%) R$ 2.923.236,29 

Riacho de Santana (24,76%) R$ 1.345.241,55 
Igaporã (14,87%) R$ 808.110,88 

Matina (6,57%) R$ 356.888,24 
Custo de uma célula de aterramento para o município de Caetité, com vida 

útil de 4 anos 
R$ 584.647,26 

Fonte: FGV, 2009. Custo atualizado pelo IPCA para 12/2021. 
Obs: De modo geral, os aterros sanitários são repartidos em diferentes regiões, ou células. Inicialmente, apenas uma célula é aberta 
e operada durante um período médio de três a quatro anos até que sua capacidade tenha sido exaurida. Após tal período, faz-se 
necessário investimento incremental em nova célula. E assim sucessivamente, até que a capacidade total do aterro seja 
completamente utilizada. 

Capacitação periódica de profissionais para atuar na operação do aterro sanitário 
Item Quant. Dias* Valor unitário Total 
Coffee break¹ 10 4 R$ 17,93 R$ 717,20 
Consultor especialista 01 (horas)² 8 4 R$ 165,31 R$ 5.289,92 
Imposto 20%   - R$ 1.057,98 

TOTAL       R$ 7.065,10 
Custo Caetité (53,80%) R$ 3.801,06 

Riacho de Santana (24,76%) R$ 1.749,21 
Igaporã (14,87%) R$ 1.050,78 

Matina (6,57%) R$ 464,06 
Fonte: ¹ Pregão Presencial SENAR nº 009/2018, Edital nº 036/2018 (R$ 15,82/pessoa) – Valor atualizado pelo IPCA / ² Tabela de 
Honorários Profissionais-SENGE/BA (2018) (R$139,25/hora) – Valor atualizado pelo INCC .  
Conforme FGV (2009), a equipe de operação de um aterro de pequeno porte é composta por 01 encarregado geral, 02 líderes e 07 
ajudantes. *Serão 4 capacitações no ano, sendo 1 capacitação por trimestre 
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Aquisição de equipamentos para operar o aterro (trator esteira, retroescavadeira e caçamba) 
Equipamentos para operação do aterro 

Item  Unidade Quantidade  Valor unitário Total 
Trator de esteira unidade 1 R$ 390.000,00 R$ 390.000,00 
Retroescavadeira  unidade 1 R$ 205.000,00 R$ 205.000,00 
Caminhão basculhante unidade 1 R$ 170.000,00 R$ 170.000,00 

Total R$ 765.000,00 
Custo Caetité (53,80%) R$ 411.573,62 

Riacho de Santana (24,76%) R$ 189.401,70 
Igaporã (14,87%) R$ 113.777,02 

Matina (6,57%) R$ 50.247,66 
Fonte: https://www.mercadomaquinas.com.br/site2/index.cfm 

Reservar recursos por meio da cobrança de tarifa do serviço de limpeza urbana para os custos de operação 
do aterro sanitário (células de disposição, disposição de resíduos, sistema de drenagem de percolados e 

gases, tratamento de percolados, sistema de drenagem de águas superficiais, áreas verdes, monitoramento 
ambiental e geotécnico, equipe de operação, administração, impostos e taxas); 

Item   Valor atualizado  
Celulas de disposição   R$                 18.029.816,31 
Disposição de resíduos   R$                 37.830.355,72 
Sistema de drenagem de percolados e gases R$                       319.371,06 
Tratamento de percolados   R$                    7.328.292,48 
Sistema de drenagem de águas superficiais R$                    1.310.209,13 
Areas verdes   R$                    1.224.343,93 
Monitorameto Ambiental e Geotecnico   R$                    3.908.422,66 
Equipe de operação   R$                    8.793.950,98 
Administração   R$                 13.679.479,30 

Impostos e taxas   R$                       132.422,25 
Total 20 anos R$                92.556.663,82 

Custo anual (R$) R$ 2.489.774,26 
Custo Caetité (53,80%) R$ 1.145.777,10 

Riacho de Santana (24,76%) R$ 688.288,99 
Igaporã (14,87%) R$ 303.970,96 

Matina (6,57%) R$ 2.489.774,26 
Fonte: http://www.selur.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/FGV-Aterros-Sanitarios-Estudo.pdf 
* Atualizado pelo INCC     

Projeto: Responsabilidade Compartilhada 

Elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos das unidades públicas de saúde; 

Profissional Quant. Meses Valor unitário* Total 
Engenheiro sanitarista ou ambiental 1 6 R$ 10.908,00 R$ 65.448,00 

Fonte: https://www.confea.org.br/     
*Valor corrigido pelo IPCA 2021     

Incentivar e apoiar os estabelecimentos locais, tipo farmácias, na organização de ponto de recebimento de 
medicamentos vencidos 

Serviço 

Custo 
mensal 
(2021) 

Custo anual 
(2021) Custo total 

Coleta, transporte e destinação final dos resíduos 
sólidos de saúde 

R$8.500,00 R$102.000,00 R$2.040.000,00 
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Capacitar os profissionais da saúde a realizar o manejo adequado dos RSS conforme Plano de Gerenciamento; 

Item Quant. Dias Valor unitário Total 
Datashow (aluguel) 1 

 
R$ 245,91 R$ 245,91 

Veiculos (quantidade de veiculos x 
diária de aluguel) 

1 8 R$ 120,00 R$ 960,00 

Notebooks (aluguel) 1 
 

R$ 307,38 R$ 307,38 
Gasolina (litros/dia) 12 8 R$ 7,80 R$ 748,80 
Coffee break¹ 258 1 R$ 17,93 R$ 4.625,94 
Material didático 258 1 R$ 10,00 R$ 2.580,00 
Consultor especialista 01 (horas)² 4 8 R$ 165,31 R$ 5.289,92 
Auxiliar 

 
8 R$ 184,43 R$ 1.475,44 

Imposto 20% 
 

- R$ 1.353,07 
TOTAL 

   
R$ 17.586,46 

Fonte: ¹ Pregão Presencial SENAR nº 009/2018, Edital nº 036/2018 (R$ 15,82/pessoa) – Valor atualizado pelo IPCA / 
² Tabela de Honorários Profissionais-SENGE/BA (2018) (R$139,25/hora) – Valor atualizado pelo INCC /  
Funcionários da saúde 258    
     
Elaborar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC) conforme prevê a Resolução 

CONAMA nº 307/2002, alterada pelas resoluções 448/2012 e 469/2015; 

Profissional Quant. Meses Valor unitário* Total 
Engenheiro sanitarista ou ambiental 1 6 R$ 10.908,00 R$ 65.448,00 

Fonte: https://www.confea.org.br/     
*Valor corrigido pelo IPCA 2021     

 


