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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento refere-se ao Plano de Trabalho correspondente à Etapa 1 da 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB do município de 

Capão da Canoa – RS com base no Termo de referência e o contrato n° 114/2016 

celebrado entre o município de Capão da Canoa e a empresa AMPLA Consultoria e 

Planejamento LTDA.   

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Capão da Canoa terá como 

foco a definição de diretrizes para os quatro eixos do saneamento básico, 

compreendendo os serviços e os sistemas de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, bem como a limpeza 

urbana e o manejo dos resíduos sólidos.  

 

Este documento tem por objetivo apresentar o fluxo metodológico e as estratégias a 

serem desenvolvidas pela empresa, em parceria com a Administração Municipal e 

entidades municipais, para a elaboração do PMSB com base nas diretrizes legais, 

tais como a Lei Federal n° 11.445/2007 que instituiu a Política Federal do 

Saneamento Básico e com base no cronograma estipulado pelo contrato que é de 

11 meses iniciando-se no mês de abril de 2016, para a execução de 6 etapas.  

 

2. EQUIPE TÉCNICA 

 

A equipe técnica da empresa AMPLA será composta dos seguintes profissionais: 

 

Paulo Inácio Vila Filho – Engenheiro Sanitarista e Ambiental; 

Cristiane Tarouco Flzke – Engenheira Sanitarista e Ambiental; 

Nadine Lory Bortolotto – Engenheira Sanitarista e Ambiental; 

Vinicius Augusto Belatto – Engenheiro Sanitarista e Ambiental; 

Paulo César Mência – Advogado; 

Oliva Rech Silva – Assistente Social; 

Fabiana Teresinha da Silva – Assistente Administrativa; 

Rafael Nicolazi Silveira – Estagiário de Engenharia Sanitária e Ambiental. 
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3. ETAPAS PREVISTAS NO PMSB DE CAPÃO DA CANOA 
 

Estão previstas 6 Etapas, as quais comporão ao final o Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB de Capão da Canoa conforme Termo de referência – 

TR, que são conforme abaixo: 

 

Etapa 1 – Plano de Trabalho e Plano de Mobilização Social. 

Etapa 2 – Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento básico 

e seus impactos nas condições de vida e no ambiente natural, caracterização 

institucional da prestação dos serviços e capacidade econômico-financeira e de 

endividamento do município. 

Etapa 3 – Prognósticos e alternativas par a universalização dos serviços de 

saneamento básico. Objetivos e Metas. 

Etapa 4 – Concepção dos programas, projetos e ações necessárias para atingir os 

objetivos e as metas do PMSB. Definição das ações para emergência e contingência 

para o município. 

Etapa 5 – Mecanismos e procedimentos para o controle social. 

Etapa 6 – Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

 

As etapas serão apresentadas conforme definição do cronograma na forma de sua 

versão preliminar a qual será submetida à análise e aprovação pelos membros do 

município de Capão da Canoa. Após aprovação, será apresentado em forma digital 

em CD ou DVD e, em versão impressa caso seja necessário e solicitado.  

 

As etapas previstas, quando couber, conforme a ser definido na Etapa 2 – Plano de 

Mobilização Social, serão acompanhados de relatórios dos eventos de mobilização e 

comunicação realizados no município com devido registro das discussões, atas, 

fotografias, listas de presença e outros assuntos que sejam de relevância para tal 

documentação.  
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4. INTER-RELAÇÃO EMPRESA AMPLA E MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA 
 

 

O município de Capão da Canoa deverá definir uma equipe técnica composta de 

profissionais das secretarias municipais, entidades, organizações e representantes 

da sociedade civil para ser envolvida na elaboração e acompanhamento do PMSB.  

 

Essa equipe técnica municipal deverá ser organizada na forma de dois Comitês 

municipais, sendo o Comitê Executivo e o de Coordenação para as atividades do 

Plano. Esses comitês deverão ser formalizados através de Decreto Municipal.  

 

É importante que os comitês sejam formados visando à formação de um grupo 

sólido de trabalho contemplando diversos atores sociais e de áreas-tema diversas 

do município. Este grupo terá como objetivos principais auxiliar a equipe técnica da 

AMPLA no desenvolvimento dos trabalhos, discutir os temas relacionados à 

saneamento básico bem como o de operacionalizar o processo de construção do 

PMSB junto aos diversos níveis da sociedade de Capão da Canoa tornando o 

desenvolvimento participativo, conforme preconiza a Lei n° 11.445/2007.  

 

Recomenda-se que entre os Comitês haja membros da Secretaria de Meio Ambiente 

e Planejamento, da Secretaria de Obras, bem como membros da CORSAN e 

Hidráulica Capão Novo, uma vez que serviços de saneamento são competência 

destas entidades. Outras secretarias poderão e devem ser envolvidas no Plano, uma 

vez que seu caráter é multidisciplinar.  

 

O Comitê de Coordenação será a instância consultiva e deliberativa responsável 

pela coordenação, condução e acompanhamento da elaboração do Plano, 

constituída por representantes das instituições públicas e civis relacionadas ao 

saneamento básico, bem como por representantes dos Conselhos Municipais, da 

Câmara de Vereadores e do Ministério Público, do Comitê de Bacias Hidrográficas 

Capão da Canoa e de organizações da Sociedade Civil (entidades profissionais, 

empresariais, movimentos sociais e ONGs, outros).  
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O Comitê de Coordenação terá como atribuições: 

 

 Coordenar, discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comitê 

Executivo;  

 Criticar e sugerir alternativas, buscando promover a integração das ações de 

saneamento sob os aspectos de viabilidade técnica, operacional, financeira e 

ambiental, devendo reunir-se periodicamente.  

 

O Comitê Executivo será a instância responsável pela operacionalização do 

processo de elaboração do Plano. Deve ter composição multidisciplinar e incluir 

técnicos dos órgãos e entidades municipais e dos prestadores de serviço da área de 

saneamento básico e de áreas afins ao tema. Este Comitê tem como atribuições 

principais: 

 

 Executar as atividades previstas nas etapas de elaboração do Plano, 

apreciando e validando cada etapa a ser entregue, submetendo-os à avaliação 

do Comitê de Coordenação;  

 Observar os prazos indicados no cronograma de execução. 

 

A comunicação e inter-relação entre os membros dos Comitês, em especial do 

Comitê Executivo e os técnicos da empresa AMPLA, ocorrerá via e-mail, 

telefonemas, correspondências e ofícios, bem como através de reuniões técnicas 

programadas, as quais poderão ocorrer ao longo de todo o desenvolvimento do 

Plano. 

 

A entrega dos produtos de cada etapa ocorrerá através da forma física na versão 

preliminar podendo ser utilizada a plataforma virtual da empresa AMPLA através de 

seu site. Para tal, será disponibilizado aos membros dos comitês um “login” e 

“senha” que dará acesso a todos os produtos e materiais desenvolvidos pela 

empresa AMPLA, os quais ficarão à disposição para consulta e download durante 

todo o período contratual.  
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Para acesso a essa plataforma digital será necessário entrar no site da AMPLA 

(www.consultoriaampla.com.br) e acessar, com o “login” e “senha” a serem 

fornecidos, a plataforma existente no canto superior direito do site, conforme 

exemplifica a Figura 1.  

 

Figura 1: Exemplificação do acesso à plataforma digital para Produtos do PMSB no site da 
AMPLA. 

 

 

As versões entregues na forma física serão entregues via CORREIOS, através de 

Ofício à Prefeitura Municipal, sendo entregues encadernados e com impressão 

colorida, onde couber. As folhas serão em tamanho A4, podendo haver mapas ou 

outros anexos e apêndices em tamanho A3, dependendo da necessidade de 

apresentação dos conteúdos técnicos.  

 

5. METODOLOGIAS E PLANO DE TRABALHO 
 

5.1. METODOLOGIAS 

 

Para definição das principais metodologias deste Plano de Trabalho foram utilizados 

os conteúdos baseados no Termo de Referência – TR considerando-se os ETAPAS 

e ATIVIDADES elencadas para o município. É importante ainda mencionar que se 

Acessar com login e senha 

http://www.consultoriaampla.com.br/
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levaram em consideração os preceitos da Política Nacional de Saneamento Básico – 

PNSB (Lei Federal 11.445/2007).  

 

5.1.1. Plano de Comunicação e Mobilização  

 

O Plano de Mobilização Social – PMCS é tido no TR como a Etapa 1 do Plano 

Municipal de Saneamento Básico a ser entregue ao Comitê Executivo e de 

Coordenação conforme cronograma.  

 

O PMS terá como principal objetivo o de definir os mecanismos de divulgação e 

comunicação para disseminação das informações, garantindo a participação social 

no processo de elaboração do PMSB de Capão da Canoa com vistas às 

metodologias que apresentam sucesso frente à realidade municipal.  

 

Neste documento serão definidas as formas de convite às entidades e à população 

em geral para participarem dos eventos relacionados ao plano, sempre que 

necessário, visando sua qualificação local. Poderão ser definidos folders, cartazes, 

inserções em meios de comunicação, tais como rádios locais, jornais, faixas a serem 

colocadas em locais estratégicos do município, enfim, todo o arcabouço 

metodológico para que os futuros eventos possam contemplar boa participação 

popular e das entidades representativas da sociedade.  

 

Neste documento também será definida a quantidade de eventos a serem 

realizados, bem como a concepção destes eventos.  Poderá, nesta Etapa, serem 

definidos os locais de sua realização, com apresentação do espaço disponível, 

infraestrutura, entre outras informações de cada local.  

 

Nesta Etapa serão ainda definidos os atores sociais que auxiliarão na mobilização 

social e no chamamento da população aos eventos e, em especial, nas Audiências 

Públicas previstas ao PMSB, garantindo o acompanhamento e participação no 

processo de elaboração do PMSB.  
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5.1.2. Diagnóstico Técnico e Participativo dos Sistemas Físicos, Técnico-

Operacionais e Gerenciais dos Serviços de Saneamento Básico 

 

Para a realização do diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem 

urbana e manejo de águas pluviais, contemplando os quatro eixos do saneamento 

básico, conforme a Lei n° 11.445/2007 e o TR do contrato deverão ser realizadas as 

seguintes atividades: 

 

 Levantamento de informações para elaboração da caracterização geral do 

município, com destaque para itens como o aspecto climático, topografia, 

aspectos ambientais, disponibilidade hídrica, zonas de interesse especial, entre 

outras informações que possam estar disponíveis na Prefeitura Municipal e em 

fontes secundárias de pesquisa. 

 Levantamento das informações de evolução populacional, bem como análise 

da evolução populacional de estudos existentes no município, de modo a se 

criar uma base de dados para elaboração da projeção populacional ao longo do 

período de planejamento. 

 Visita técnica in loco de todas as unidades operacionais de todos os sistemas. 

Nestas visitas serão tiradas fotografias e verificado o estado de conservação 

das unidades operacionais, demandas técnicas, condições de operação e 

funcionamento, fato que implicará na definição de ações de urgência ou de 

melhorias. 

 Levantamento de estudos, informações e projetos existentes junto à Secretaria 

Municipal de Obras, à Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiene, 

à CORSAN, à Hidráulica Capão Novo e das demais Secretarias municipais que 

seja necessário.  

 Levantamento das informações comerciais d CORSAN, da Hidráulica Capão 

Novo e das demais secretarias envolvidas na prestação dos serviços de 

saneamento. Com o levantamento destas informações será possível calcular 

indicadores gerenciais da prestação dos serviços e outros indicadores 

operacionais. 
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 Com base no levantamento das informações e visita in loco das unidades 

operacionais, será possível identificas os aspectos positivos e negativos da 

prestação dos serviços, hierarquizando as propostas de modo a aperfeiçoá-las 

e gerar melhores resultados no curto espaço de tempo.  

 

O conteúdo de diagnóstico está contemplando em detalhes no TR para cada 

sistema de saneamento básico na forma de diagnósticos setoriais, conteúdo este 

que deverá ser observado pela empresa AMPLA como pelos membros dos comitês. 

O conteúdo mínimo definido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n° 

12.305/2010, Art. 19, para o manejo de resíduos sólidos, também será observada no 

presente Produto.  

 

5.1.3. Prognósticos e Alternativas para a Universalização – Condicionantes, 

Objetivos, Diretrizes e Metas 

 

Com base no diagnóstico dos sistemas de saneamento básico, será definido 

juntamente com o corpo técnico do Comitê Executivo e do Comitê de Coordenação, 

os objetivos e metas a serem alcançados ao longo do período de planejamento, 

contemplando em especial as definições para a Etapa 3.  

 

Serão definidas as metas de universalização dos sistemas, as metas de redução de 

perdas, metas de prestação dos serviços e qualidade de prestação aos munícipes, 

bem como metas de sustentabilidade econômico-financeira e de preservação 

ambiental. 

 

Serão discutidas também com a equipe técnica do município a inclusão de outras 

metas que por ventura podem ser citadas ao longo do desenvolvimento do 

planejamento. 

 

Com a definição dos objetivos e metas do planejamento, serão definidas as 

premissas e os parâmetros de dimensionamento ao longo de todo o período de 

planejamento fazendo-se a projeção de demandas para os serviços de saneamento, 



Plano Municipal de Saneamento Básico  
Capão da Canoa – Rio Grande do Sul 

 

9 

 

em especial os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo 

de resíduos sólidos urbanos.  

 

No caso dos resíduos sólidos serão definidas metas que visem à redução, 

reutilização, coleta seletiva e reciclagem com base na intenção de desviar resíduos 

sólidos do aterro sanitário e destinando-os de forma ambientalmente adequada. 

Neste caso, será atendido no presente PMSB o conteúdo mínimo definido pela 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n° 12.305/2010, Art. 19.  

 

Em se tendo o diagnóstico da situação atual e as demandas futuras dos sistemas 

será possível identificar quais serão as necessidades de ampliações em termos de 

infraestrutura municipal para o saneamento. As principais metas fixadas dos 

sistemas serão referentes à: universalização, qualidade, continuidade e 

financeira. 

 

As metas a serem definidas são aquelas imediatas ou emergenciais (até 3 anos), 

aquelas de curto prazo (de 4 a 8 anos); aquelas de médio prazo, ou seja de 9 a 12 

anos e; aquelas de longo prazo que compreendem o período de 13 a 20 anos. 

Assim o horizonte de planejamento do PMSB de Capão da Canoa será de 20 anos, 

contemplando início em 2017 e finalizando em 2036.  

 

Esta Etapa contemplará ainda a definição das alternativas institucionais de gestão 

dos serviços de saneamento no município de Capão da Canoa definindo as 

questões de regulação, fiscalização e prestação dos serviços com vistas ao 

atendimento à Lei Federal e às metas previstas. Poderão ser definidos órgãos ou 

procedimentos à administração municipal para estas finalidades contemplando ainda 

soluções consorciadas e de cooperação regional para que isso ocorra conforme 

Plano.  
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5.1.4. Concepção dos Programas, Projetos e Ações 

 

Com a fixação das metas, poderão ser definidos os programas, projetos e ações 

emergenciais, de curto, médio e longo prazo para os quatro eixos do saneamento, 

além de contemplar aspectos de promoção da saúde e da qualidade de vida, da 

sustentabilidade ambiental, da melhoria do gerenciamento da prestação dos 

serviços e do equilíbrio econômico-financeiro.  

 

Esta etapa 4 contemplará ainda a abordagem das ações de emergência e 

contingência na prestação dos serviços, delineando as principais medidas a serem 

tomadas em casos críticos de prestação dos serviços ou outras situações anormais 

que possam ocorrer. 

 

5.1.5. Mecanismos e Procedimentos Para o Controle Social 

 

A execução do PMSB requer o acompanhamento das metas estabelecidas o que 

poderá ocorrer segundo indicadores, os quais serão estabelecidos na Etapa 5. 

Esses indicadores serão definidos com base nas questões da prestação dos 

serviços, qualidade, frente às questões econômicas e sociais, bem como de meio 

ambiente. Visarão estabelecer uma conexão entre a execução dos programas, 

projetos e ações definidos para o horizonte de Planejamento e a melhoria das 

condições de vida da população.  

 

O sistema de indicadores será baseado nos indicadores já consolidados do SNIS – 

Sistema Nacional de Informações do Saneamento Básico (Ministério das Cidades) 

bem como em indicadores que a CORSAN ou as demais secretarias municipais ou 

prestadores de serviços possuam em utilização no cenário municipal. Além disso, 

outros indicadores serão definidos e criados, com a participação municipal, com 

vistas à promoção do acompanhamento às metas e ações do Plano.  
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5.1.6. Versão Final do PMSB 

 

O conteúdo das etapas anteriores apresentadas será consolidado e entregue à 

Administração Municipal por meio da Versão Preliminar do Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB.  

Esta versão preliminar será apreciada por meio de um período de consulta pública, o 

qual será em detalhes definido no produto da Etapa 1 – Plano de Comunicação e 

Mobilização Social do PMSB, bem como em outros eventos que a municipalidade 

definir neste documento.  

 

Haverá evento de Audiência Pública, o qual será igualmente definido na Etapa 1. 

Neste evento, propõe-se que o Plano elaborado seja discutido entre a população, 

entidades e representantes municipais, bem como para receber críticas e sugestões, 

de modo a atender as demandas da população. A partir da etapa de audiência 

pública e consulta pública, será formulada a Versão Final do PMSB. 

 

A versão final do PMSB acompanhará uma Minuta de Lei para sua aprovação por 

Decreto ou pela Câmara de Vereadores de Capão da Canoa, onde possivelmente 

será definido um ou mais órgãos para acompanhamento da execução do Plano. É 

importante salientar que nesse momento será definido, conforme Lei n° 11.445/2007 

que o Plano deverá ser revisado a cada 4 anos, estabelecendo conexão com o 

Plano Plurianual Municipal (PPA).  

 

A versão final do PMSB será entregue após efetiva aprovação do Comitê de 

Coordenação a sua forma e conteúdo. Será entregue na forma digital em CD ou 

DVD, onde mapas e outras figuras desenvolvidas ao longo do Plano serão 

disponibilizados. Ainda haverá a entrega da Versão final do Plano em forma física, 

encadernada, em volumes conforme definido em contrato e sob forma de 

apresentação a ser aprovada pelo município.  
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5.2. PLANO DE TRABALHO 

 

Com base no que já foi exposto é possível resumir as principais etapas do Plano de 

Trabalho da elaboração do PMSB de Capão da Canoa, conforme é apresentado a 

seguir.   
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Quadro 1: Etapas e Atividades da Elaboração do PMSB de Capão da Canoa - RS. 

ETAPA AÇÕES 

PRELIMINAR 
Nomear através de Decreto Municipal membros dos Comitês de Coordenação e Executivo (Município de Capão da Canoa).  

Elaborar versão preliminar da Etapa 1 - Plano de Trabalho para as etapas de elaboração do PMSB. 
Definir estratégias de comunicação e mobilização social – embasamento para elaboração da Etapa 1 – Plano de Comunicação e Mobilização Social.  

LEVANTAMENTO 
E DIAGNÓSTICO 

Obter dados primários, secundários e de informações pertinentes segundo visitas técnicas; 
Avaliar a confiabilidade dos dados e informações coletadas; 

Conhecer a situação atual dos sistemas, os estudos e projetos existentes e as obras e programas em andamento; 
Diagnosticar a situação atual dos sistemas levantados – Etapa 2; 

Apresentar versão preliminar dos Diagnósticos Setoriais dos Sistemas de Saneamento – Etapa 2. 
Realização de Audiência para Discussão da Etapa 2 com população e outros setores da sociedade.  

Submeter Versão consolidada do Diagnóstico Técnico e Participativo para aprovação no Comitê de Coordenação.  

PROGNÓSTICO E AÇÕES 
COMPLEMENTARES 

Elaborar cenários e das respectivas diretrizes e objetivos a serem observadas no plano de saneamento (Etapa 3); 
Elaborar metas associadas aos cenários considerados a serem observadas no plano de saneamento (Etapa 3); 

Elaborar os estudos técnicos de projeção demográfica (Etapa 3); 
Elaborar os estudos de projeções de demandas dos sistemas (Etapa 3); 

Elaborar o estudo de alternativas técnicas para os sistemas ao longo do tempo (Etapa 3); 
Selecionar a (s) alternativa (s) mais promissora para cada sistema (Etapa 3); 

Elaborar os estudos técnicos de pré-dimensionamento das principais unidades para atender as metas fixadas, em nível de detalhe que permita 
estimar seus custos (Etapa 3); 

Efetuar as estimativas de custo das obras e programas propostos (Etapa 4).  
Elaborar os cronogramas físico-financeiros de implantação do Plano de Investimento (Etapa 4); 

Efetuar o estudo econômico-financeiro da alternativa mais promissora para cada sistema, e se não for viável, rever as metas inicialmente propostas 
(Etapa 4)  

Elaborar e obter aprovação do Sistema de Controle e Monitoramento por Indicadores (Etapa 5); 
Realizar Audiência Pública para apreciação da sociedade do PMSB proposto; 

Obter aprovação da versão final do PMSB; e 
Elaborar e obter aprovação da proposta de lei ou minuta de decreto de lei para aprovação do PMSB (Etapa 6). 

IMPLEMENTAÇÃO  
E REVISÃO,  

A CADA 4 ANOS, NO MÁXIMO 

Implementação do PMSB pelo município de Capão da Canoa e suas autarquias e secretarias; 
Operacionalização do PMSB, com o atendimento das metas; 

Revisão em prazo máximo inferior a 4 anos; 
Atuação da Sociedade; 

Atuação da Agência Reguladora; 
Atuação de Órgãos de Defesa do Consumidor; 

Atuação do Ministério Público. 
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6. FLUXOGRAMA DAS FASES DE TRABALHO 
 

Na Figura 2 a seguir é apresentado um esquema de representação gráfica do roteiro 

geral de desenvolvimento dos trabalhos e no esquema seguinte apresenta-se nossa 

visualização da forma de atuação pós-aprovação do PMSB, de maneira que seja 

possível garantir o cumprimento das metas fixadas ao longo de todo período de 

planejamento: 

 
Figura 2: Esquema Gráfico do Roteiro Geral de Desenvolvimento dos Trabalhos. 

 

 

Dentro do esquema proposto, duas decisões podem ser estabelecidas: 

 

 A primeira é quando, mesmo com o estabelecimento das metas, a demanda de 

determinado serviço puder ser atendida pela estrutura existente ou pela 

adequação da prestação de serviço, não sendo, portanto, necessário evoluir o 

estudo para um pré-dimensionamento. No caso de ocorrer o inverso, ou seja, o 

estudo de demanda, em algum momento do período de planejamento, mostrar 
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que a unidade operacional ou serviço necessita de um estudo complementar, 

deve-se passar para a etapa seguinte e o estudo ser elaborado; 

 

 A segunda ocorre quando o estudo de viabilidade se mostrar inadequado 

quanto à sustentabilidade financeira, devendo nesse caso as metas associadas 

ser reavaliadas. Caso o estudo de viabilidade se mostre favorável, significa que 

as metas, mesmo que otimistas, são aplicáveis. 

 

7. RELAÇÃO DETALHADA DAS ETAPAS 
 

7.1. RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO  

 

O levantamento e diagnóstico dos sistemas de saneamento serão abordados pelos 

seguintes itens: 

 

7.1.1. Caracterização do Município 

 

 População: série histórica de dados de população urbana, urbana sede e rural; 

taxas históricas anuais de crescimento populacional para o município, distritos 

e sedes; estudos populacionais recentes (Censo IBGE 2010); população 

flutuante quando significativa, com a indicação do período de ocorrência; fluxos 

migratórios. Demografia urbana e rural por renda, gênero, faixa etária, 

densidade e acesso ao saneamento e projeções de crescimento no horizonte 

de planejamento do PMSB; 

 Localização do município: no Estado e na região, com as distâncias aos 

centros mais importantes, em planta tamanho A4, e em relação à capital, em 

planta tamanho A3, com a delimitação da área de intervenção direta; altitude, 

latitude e longitude; 

 Caracterização das áreas de interesse: localização, perímetro e área territorial, 

carências relacionadas ao saneamento básico, precariedade habitacional, 

situação sócio-econômica, renda e indicadores de acesso à educação; 

 Infraestrutura disponível: saneamento básico, energia elétrica, telefonia, 

pavimentação, transporte, saúde e habitação; 
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 Indicação das áreas de proteção ambiental e identificação de áreas de 

fragilidade sujeitas à inundação ou deslizamento; 

 Clima: temperaturas máximas, médias e mínimas; séries históricas de dados 

meteorológicos e pluviométricos, com médias anuais e ocorrências de 

precipitações intensas e estiagens prolongadas; curva de intensidade versus 

período de recorrência válido para a localidade; descrição de fatores especiais 

de influência sobre o clima; 

 Acesso: estradas de rodagem, ferrovias, navegação aérea, fluvial ou marítima. 

 Topografia, hidrologia e geologia: plantas topográficas e mapas, inclusive 

hidrográficos, com os principais acidentes, cotas de inundação, etc., com 

abrangência sobre a região relativa à intervenção; informações dos meios 

físicos (bacias hidrográficas, fisiografia, geologia, geomorfologia, solos, regimes 

de chuvas, regime dos cursos d’água); possíveis mananciais superficiais e 

subterrâneos, uso da água a jusante e a montante dos mananciais que 

poderão servir de fonte de água bruta ou receptores de água residuária; meio 

biótico (vegetação/flora e fauna) sua conservação; e levantamentos e análises 

aerofotogramétricas, se existirem; 

 Características urbanas: principais características urbanas; densidades 

demográficas atuais. Tendências de expansão urbana; dados sobre 

desenvolvimento regional; planos de implantação de obras públicas municipais, 

estaduais e federais, inclusive aquelas que tenham influência sobre o projeto, 

planos diretores existentes, etc.; 

 Condições sanitárias: informações gerais sobre: condições de poluição dos 

recursos hídricos; ocorrência de doenças de veiculação hídrica; problemas 

relacionados com o saneamento básico incluindo drenagem pluvial; séries 

históricas de indicadores quando disponíveis, sobre número de óbitos de 0 a 5 

anos de idade e taxa de mortalidade infantil, ambos causados por falta de 

saneamento adequado; 

 Perfil sócio-econômico: descrição atual e tendências do perfil socioeconômico 

da população da localidade; quadro com informações sobre a distribuição de 

renda familiar mensal, por faixas de salário mínimo. O histograma da renda 

familiar deverá incluir pelo menos os seguintes intervalos, em salários mínimos: 



Plano Municipal de Saneamento Básico  
Capão da Canoa – Rio Grande do Sul 

 

17 

 

de 0 a 2,5; de 2,5 a 5,0; de 5,0 a 7,5; de 7,5 a 10; de 10 a 15; de 15 a 20 e 

acima de 20, número de habitantes, escolaridade e IDH; 

 Perfil econômico: identificar e descrever os setores econômicos, a respectiva 

segmentação e representatividade (indústria, comércio, autônomos, 

profissionais liberais e prestadores de serviços) no município. Previsão de 

expansão industrial na localidade/muni´cipio com possível demanda por 

utilização de serviços públicos de saneamento, descrevendo o potencial de 

crescimento; estimativas de consimo de água e tipo de despejos e efluentes 

gerados; 

 Consolidação cartográfica das informações socioeconômicas, físico-territoriais 

e ambientais disponíveis sobre o município e a região. 

 

Todo este levantamento será realizado com base nas informações coletadas 

juntamente à Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, ao Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, ao DATASUS, ao SNIS e outras fontes oficiais do 

Governo Federal e do Estado de São Paulo. Ainda, na caracterização municipal será 

apresentada a consolidação cartográfica das informações socioeconômicas, físico-

territoriais e ambientais disponíveis nas bases de dados oficiais.  

 

7.1.2. Situação da Saúde 

 

Será realizado um levantamento sobre as condições do sistema de saúde municipal, 

cujo conteúdo será composto por: 

 

 Morbidade de doenças relacionadas com a falta de saneamento básico, mais 

especificamente, doenças infecciosas e parasitárias; 

 Existência e análise do Programa Saúde da Família; 

 Identificação dos fatores causais das enfermidades e as relações com as 

deficiências na prestação dos serviços de saneamento básico, bem como as 

suas consequências para o desenvolvimento econômico e social; 

 Análise das políticas e planos locais de saúde, quando definidos, e sua relação 

com o saneamento básico, incluindo as condições de participação do setor de 
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saúde na formulação da política e da execução das ações de saneamento 

básico, conforme prevê o inciso IV, do art. 200 da Constituição Federal e a Lei 

8080/1990. 

 

7.1.3. Situação Institucional 

 

Será realizado um levantamento da situação institucional dos quatro eixos de 

saneamento do município de Capão da Canoa, cujo conteúdo será composto por: 

 

 Levantamento e análise da legislação aplicável que defina as políticas federal, 

estadual, municipal e regional sobre o saneamento básico, o desenvolvimento 

urbano, a saúde e o meio ambiente (leis decretos, políticas, resoluções e 

outros); 

 Normas de fiscalização e regulação. Ente responsável, meios e procedimentos 

para sua atuação; 

 Identificação e análise da estrutura existente, com descrição de todos os 

órgãos, e capacidade institucional para a gestão (planejamento, prestação dos 

serviços, regulação, fiscalização e controle social) dos serviços nos seus quatro 

componentes. Avaliação dos canais de integração e articulação inter-setorial e 

da sua inter-relação com outros segmentos (desenvolvimento urbano, 

habitação, saúde, meio ambiente e educação); 

 Identificação de programas locais de interesse do saneamento básico nas 

áreas de desenvolvimento urbano, habitação, mobilidade urbana, gestão de 

recursos hídricos e meio ambiente; 

 Identificação das redes, órgãos e estruturas de educação formal e não formal e 

avaliação da capacidade de apoiar projetos e ações de educação ambiental 

combinados com os programas de saneamento básico; 

 Identificação e avaliação do sistema de comunicação local e sua capacidade 

de difusão das informações e mobilização do PMSB; 

 Identificação de programas de educação ambiental e de assistência social em 

saneamento; 

 Características do órgão operador local/prestador do serviço; 
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- Nome; data de criação; serviços prestados; organograma; 

- Modelo de gestão (público municipal ou estadual, privado, cooperativo, 

etc.); 

- Informações sobre a concessão para exploração dos serviços de 

saneamento básico no município: (i) quem detém atualmente a 

concessão, (ii) data do término da concessão; (iii) instrumento legal 

existente regulando esta concessão (lei municipal, contrato com 

operadora, etc.);  

 Recursos humanos alocados nos serviços de saneamento básico: número de 

empregados, discriminando o quantitativo quanto a profissionais de nível 

superior, técnicos, operacionais, administrativos, terceirizados, estagiários, 

bolsistas. Informações sobre existência de planos de capacitação, planos de 

cargos e salário e planos de demissão; 

 Identificação junto aos municípios vizinhos das possíveis áreas ou atividades 

onde pode haver cooperação, complementaridade ou compartilhamento de 

processos, equipamentos e infraestrutura, relativos à gestão do saneamento 

básico, para cada um dos serviços ou atividade específica; 

 Identificação e descrição da organização social, grupos sociais, formas de 

expressão social e cultural, tradições, usos e costumes, percepção em relação 

à saúde, ao saneamento e ao ambiente. 

 

7.1.4. Situação Econômico-Financeira dos Serviços de Saneamento 

 

Será realizada uma avaliação econômico-financeira dos quatro eixos de saneamento 

do município de Capão da Canoa, cujo conteúdo será composto por: 

 

 Levantamento e avaliação da capacidade econômico-financeira do Município 

frente às necessidades de investimento e sustentabilidade econômica dos 

serviços de saneamento básico; 

 Análise geral da sustentabilidade econômica da prestação dos serviços de 

saneamento básico, envolvendo a política e sistema tarifário, de cobrança, 

dotações do orçamento geral do município, fontes de subvenção, 
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financiamentos e outras. Descrição do sistema financeiro, incluindo: política 

tarifária e estruturas tarifárias vigentes, séries históricas dos 3 (três) últimos 

anos de: receitas operacionais diretas (taxas e/ou tarifárias) e indiretas (venda 

de serviços, multas, etc.); receitas não operacionais (aplicações financeiras, 

venda de ativos, etc.); despesas operacionais (pessoal, energia elétrica, 

produtos químicos, materiais, serviços de terceiros, serviços gerais, fiscais, 

depreciação e provisões); rateio dos custos da administração central (quando 

operado pela CORSAN), serviço da dívida (amortizações, despesas financeiras 

com respectivos financiadores, etc.); custos de capital, orçamento anual das 

receitas custos e investimentos (em R$). 

 

7.1.5. Situação do Meio Ambiente e dos recursos Hídricos 

 

Será realizado um levantamento sobre as condições ambientais e dos recursos 

hídricos municipais, cujo conteúdo será composto por: 

 

 Caracterização geral da bacia hidrográfica onde o município está inserido, 

incluindo as delimitações territoriais, os aspectos relativos aos meios físico e 

natural, ao subsolo e ao clima, destacando a topografia, os tipos e usos do 

solo, os corpos d’água e o regime hidrológico; a cobertura vegetal, a situação 

de preservação e proteção dos mananciais superficiais e águas subterrâneas, 

áreas de recarga e afloramento de aquíferos. 

 Caracterização geral dos ecossistemas naturais, preferencialmente por bacia 

hidrográfica, destacando, caso existam, indicadores da qualidade ambiental e 

as áreas de preservação permanente; 

 A situação e perspectivas dos usos e da oferta de água em bacias 

hidrográficas de utilização potencial para suprimento humano, considerando as 

demandas presentes e futuras e o lançamento de resíduos líquidos e sólidos 

de sistemas de saneamento básico, do ponto de vista quantitativo e qualitativo; 

 A identificação de condições de degradação por lançamento de resíduos 

líquidos e sólidos (especialmente originários da avicultura e suinocultura) e a 

verificação de situações de escassez hídrica presente e futura; 
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 A identificação das condições de gestão dos recursos hídricos na bacia do 

município nos aspectos de interesse do Saneamento Básico quanto: domínio 

das águas superficiais e subterrâneas (União ou Estados); atuação de comitês 

e agência de bacia; enquadramento dos corpos d’água; implementação da 

outorga e cobrança pelo uso; instrumentos de proteção de mananciais; 

situação do plano de bacia hidrográfica e seus programas e ações; e 

disponibilidade de recursos financeiros para investimentos em saneamento 

básico; 

 Verificar a existência de convênio de licenciamento ambiental com a FEPAM. 

 

7.1.6. Sistema de Abastecimento de Água 

 

O levantamento e diagnóstico da situação atual do sistema de abastecimento de 

água serão compostos por: 

 

 Levantamento das Legislações e Normas Técnicas Aplicáveis 

 Análise de Estudos e Projetos Existentes 

 Operador do Sistema e da Agência Reguladora. 

 Mananciais Utilizados 

 Captação e Adução de Água Bruta 

 Estação de Tratamento de Água 

 Laboratório de Análises 

 Sistema de Elevatórias de Água Tratada 

 Adutoras de Água Tratada 

 Reservatórios 

 Rede de Distribuição 

 Macromedição 

 Micromedição 

 Manutenção de Redes e Ligações 

 Cadastro Técnico 

 Centro de Controle Operacional 

 Perdas e Frequência de Intermitência 
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 Consumo Per Capita e de Consumidores Especiais 

 Levantamento e avaliação dos atuais e potenciais mananciais. 

 Abastecimento de Água Para Sistemas Isolados 

 Aspectos Positivos e Negativos do Sistema de Abastecimento de Água 

 

7.1.7. Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

O levantamento e diagnóstico da situação atual do sistema de esgotamento sanitário 

serão compostos por: 

 

 Levantamento das Legislações e Normas Técnicas Aplicáveis 

 Análise de Estudos e Projetos Existentes 

 Operador do Sistema e da Agência Reguladora 

 Nível de Atendimento da População 

 Concepção Básica do Sistema  

 Ligações Prediais 

 Rede Coletora 

 Estações Elevatórias de Esgoto 

 Linhas de Recalque 

 Estação de Tratamento de Esgoto 

 Corpo Receptor 

 Sistema Supervisório 

 Cadastro Técnico 

 Obras Previstas 

 Áreas de Risco de Contaminação 

 Aspectos Positivos e Negativos do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

7.1.8. Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

 

O levantamento e diagnóstico da situação atual do sistema de drenagem urbana e 

manejo das águas pluviais serão compostos por: 
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 Macrodrenagem. 

 Microdrenagem. 

 Medidas de controle (medidas estruturais e medidas não estruturais). 

 Legislação existente. 

 Caracterização das bacias hidrográficas (aspectos gerais, características 

físicas das bacias hidrográficas). 

 Bacias hidrográficas urbanas e principais fundos de vale. 

 Estudo das características morfológicas e determinação de índices físicos das 

bacias e micro-bacias da área urbana. 

 Caracterização pluviométrica. 

 Gestão do sistema de manejo de águas pluviais urbanas: procedimentos 

relacionados à drenagem urbana , técnicas e tecnologias adotadas, serviços 

de manutenção do sistema de drenagem. 

 Cadastro técnico do sistema de drenagem urbana. 

 Avaliação de projetos e vistoria na execução de drenagem em loteamentos de 

terceiros. 

 Indicação das áreas de risco de enchentes, inundações e escorregamentos. 

 Análise dos processos erosivos e sedimentológicos nas bacias. 

 Programas, projetos, ações e obras desenvolvidas. 

 Problemas e deficiências do sistema de drenagem urbana. 

 Registros de doenças de notificação compulsória: malária e leptospirose. 

 Pontos fortes e fracos do sistema de drenagem. 

 

7.1.9. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 

O levantamento e diagnóstico da situação atual do sistema de limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos serão compostos por: 

 

 Resíduos sólidos e limpeza urbana: aspectos gerais. 

 Resíduos sólidos: classificação e caracterização. 

 Legislação, resoluções e normas técnicas gerais. 

 Legislação municipal em resíduos sólidos. 
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 Resíduos sólidos domiciliares: acondicionamento, coleta, transporte dos 

resíduos domiciliares (veículos e quadro de funcionários), caracterização dos 

resíduos domiciliares, geração per capita de resíduos domiciliares, destinação 

final. 

 Resíduos dos serviços de saúde: geradores privados de resíduos de serviços 

de saúde. 

 Resíduos da construção civil.  

 Serviços de limpeza urbana: área de abrangência dos serviços e execução das 

atividades. 

 Análise da situação dos catadores que atuam nas ruas e lixões. 

 Geradores sujeitos ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

 Resíduos com logística reversa obrigatória.  

 Programas especiais desenvolvidos. 

 Passivos ambientais.  

 Dados financeiros: despesas operacionais, cobrança e arrecadação.  

 Indicadores. 

 Arranjo institucional, sistema de gestão, planejamento e tarifação. 

 Identificação da possibilidade de soluções consorciadas. 

 Pontos fortes e fracos. 

 

Este item será composto ainda pelos seguintes elementos complementares: 

 

 Definição de critérios para a elaboração do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Saúde e identificação da abrangência da coleta e destinação final 

destes resíduos. 

 Identificação das condições da gestão dos resíduos da construção civil, 

contemplando propostas para a reutilização, reciclagem, beneficiamento e 

disposição final dos resíduos da construção civil. 
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7.2. PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS  

 

Nesta Etapa serão definidos os cenários, objetivos e metas que serão base do 

planejamento dos sistemas de saneamento. Com estas definições, será possível 

realizar uma projeção das demandas, bem como a identificação das necessidades 

dos sistemas ao longo do período de planejamento.  

 

O produto será composto inicialmente com o seguinte conteúdo mínimo: 

 

 Diretrizes.  

 Obrigações. 

 Projeção populacional ao longo do período de planejamento. 

 Cenários de planejamento 

 Objetivos do planejamento 

 Metas imediatas ou emergenciais, de curto prazo, médio prazo e longo prazo, 

sendo elas: 

- Metas do Sistema de Abastecimento de Água – onde serão definidas ao 

menos as metas de universalização, qualidade da água, continuidade do 

abastecimento e de redução das perdas no sistema de distribuição. 

- Metas do Sistema de Esgotamento Sanitário – onde serão definidas ao 

menos as metas de universalização da cobertura, universalização do 

tratamento e eficiência no tratamento do esgoto. 

- Metas da Gestão dos Serviços – onde serão definidas ao menos as metas de 

eficiência nos prazos de atendimento, satisfação do cliente e de eficiência na 

arrecadação. 

- Metas do Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais – onde 

serão definidas ao menos as metas de melhorias dos recursos hídricos, 

metas de microdrenagem e macrodrenagem.  

- Metas do Sistema de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos – onde 

serão definidas ao menos as metas de universalização da cobertura da coleta 
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domiciliar, de qualidade da coleta dos resíduos domiciliares, redução na 

geração per capita dos resíduos domiciliares  e metas de reciclagem.  

 Análise SWOT – onde serão expostas as forças, fraquezas, dificuldades e 

oportunidades dos sistemas de saneamento. 

 Determinação dos custos e investimentos da prestação dos serviços 

 Mecanismos de avaliação de eficiência e eficácia 

 Definição dos parâmetros de dimensionamento dos sistemas. 

 Evolução das demandas dos serviços de saneamento prestados. 

 Identificação de alternativas técnicas para atendimento da demanda futura 

 Hierarquização das áreas de intervenção prioritária. 

 Análise das alternativas de gestão e prestação dos serviços. 

 

 

7.3. PROGRAMA, PROJETOS E AÇÕES 

 

Nesta Etapa serão apresentados os programas específicos que contemplam as 

soluções práticas (projetos e ações) de gestão para o alcance efetivo das metas 

estabelecidas, compatibilizando o crescimento econômico, a sustentabilidade 

ambiental e a equidade social do município de Capão da Canoa.  

 

O produto desta Etapa será composto inicialmente com o seguinte conteúdo mínimo, 

sendo desenvolvido para cada um dos sistemas de saneamento: 

 

 Programas de universalização (área urbana e rural).  

 Programas de melhorias operacionais e qualidade dos serviços.  

 Programas de melhoria organizacional e gerencial.  

 Ações de emergência e contingência. 

 Hierarquização dos programas, projetos.  

 Ações de intervenção prioritária. 

 

Nesta Etapa será também apresentado o plano de investimentos para o alcance 

efetivo das metas estabelecidas, considerando-se a capacidade econômico-
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financeira do município de Capão da Canoa e dos prestadores de serviço, além das 

condições socioeconômicas da população. Para tanto, será apresentado o seguinte 

conteúdo mínimo: 

 

 Cronograma de Implantação dos programas, projetos e ações propostos aos 

sistemas de saneamento. 

 Cronograma físico-financeiro de implantação dos programas, projetos e ações 

propostos aos sistemas de saneamento.  

 Quantificação e estimativa de custos dos programas, projetos e ações 

propostos aos sistemas de saneamento.  

 

Conforme estabelecido no Termo de Referência, a análise da viabilidade técnica e 

econômico-financeira do PMSB deverá ser apresentada na etapa de Prognóstico e 

Alternativas para a Universalização. No entanto, não é possível verificar a viabilidade 

de implantação de um sistema de saneamento sem antes definir quais serão os 

investimentos necessários e qual o custo de implementação destes investimentos. 

 

Por este motivo, a Ampla propõe que a viabilidade técnica e econômico financeira do 

PMSB seja realizada juntamente com a etapa de Programas, Projetos e Ações. 

 

A viabilidade econômica de cada sistema será composta pelas seguintes projeções 

anuais ao longo do período de planejamento: 

 

 Projeção de faturamento e arrecadação. 

 Projeção de despesas de exploração. 

 Projeção de despesas tributárias. 

 Projeção dos investimentos. 

 Demonstrativo de resultado. 

 Fluxo de Caixa. 

 Análise de indicadores econômicos. 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico  
Capão da Canoa – Rio Grande do Sul 

 

28 

 

7.4. SISTEMA DE INDICADORES 

 

Nesta Etapa serão apresentados os indicadores e a metodologia a ser utilizada para 

o acompanhamento da implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico do 

município de Capão da Canoa.  

 

Neste sentido, serão primeiramente definidos os indicadores operacionais, de 

qualidade, administrativos e financeiros que auxiliam no acompanhamento para 

garantir a adequada gestão dos serviços de saneamento. 

 

Nesta Etapa, serão também definidas as metodologias para avaliar o atendimento 

das metas estabelecidas, e o consequente alcance dos objetivos fixados, o efetivo 

funcionamento dos programas e ações definidas, a participação no controle social e 

nas tomadas de decisões, entre outros.  

 

 

7.5. RELATÓRIO FINAL DO PMSB 

 

A versão consolidada do PMSB será composta pela junção de todas as Etapas 

entregues, somadas as contribuições obtidas na audiência pública e que são 

tecnicamente viáveis de serem incorporadas ao planejamento.  

 

 

7.6. RELATÓRIOS DOS EVENTOS, REUNIÕES, OFICNAS E AUDIÊNCIA 

PÚBLICA 

 

Os produtos de cada Etapa serão acompanhados dos relatórios dos eventos 

realizados nas respectivas etapas e apresentarão uma síntese dos principais pontos 

debatidos entre a equipe técnica e os atores locais estratégicos. Ainda, os relatórios 

irão conter registros fotográficos dos eventos e lista de presença dos participantes.  
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8. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO 
 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Capão da Canoa será executado de 

acordo com o definido no Termo de Referência, o qual, encontra-se apresentado no 

Quadro 2. 
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Quadro 2: Cronograma físico de execução. 

Produtos  Mês 1  Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 

Etapa 1 - Plano de Trabalho e Plano 
de Mobilização Social  

                  

Etapa 2 – Diagnóstico dos Serviços de 
Saneamento  

                  

Etapa 3 – Prognóstico e Alternativas 
de Universalização  

                  

Etapa 4 - Programa, Projetos e Ações                   

Etapa 5 – Mecanismos e 
Procedimentos de Controle Social 

                  

Etapa 6 - Relatório do PMSB                    

 


