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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Em atendimento ao § 2º, do art. 52, da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 

2007, foi realizada a presente revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do 

Município de Pareci Novo. 

 

“art. 52 ... 

§ 2
o
  Os planos de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo devem ser 

elaborados com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliados anualmente e revisados a 

cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de 

vigência dos planos plurianuais. 

 

... (BRASIL, 2007)” 

 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB e o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos foram instituídos através do Decreto Municipal nº 1.301-A, de 

30 de setembro de 2014, tendo sua primeira revisão no ano de 2018.  

 

O PMSB de Pareci Novo abrange todo o território do Município, levando em 

consideração as suas particularidades, com foco na universalização dos quatro eixos do 

saneamento básico, estabelecidos pela Lei Federal nº 11.445/2007, sendo o abastecimento de 

água potável, o esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e a 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. 

 

A presente revisão segue todos os parâmetros estabelecidos na Lei Federal nº 

11.445/2007, no Decreto nº 7.217/2010 e no Termo de Referência para Revisão de Plano 

Municipal de Saneamento Básico da FUNASA, utilizando-se o Plano Municipal de 

Saneamento Básico do Município de Pareci Novo aprovado em 2014 e a 1ª Revisão no ano de 

2018. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

O Município de Pareci Novo pertence à Microrregião de Montenegro, no Estado do 

Rio Grande do Sul, e, situa-se a cerca de 75,2 km da capital do Estado (Porto Alegre). 

 

Tem altitude média de 29 metros acima do nível do mar, localizado nas coordenadas 

geográficas Latitude 29°38'16"S e Longitude 51°23'52"O, tendo como área total 54,4 km². 

 

Os acessos rodoviários ao município se dão pela ERS 124 (Montenegro/São 

Sebastião do Caí/Harmonia), BR 470 (São José do Sul). Tem acesso fluvial pelo Rio Caí, 

sentido Porto Alegre - Montenegro - Pareci Novo.  

 

Limita-se ao Norte com os municípios de Harmonia e São José do Sul, ao Sul com o 

município de Capela de Santana, à Leste com o município de São Sebastião do Caí e a Oeste 

com o município de Montenegro. 

 

2.1 Aspectos populacionais 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população 

estimada no ano de 2021 é de 3.885 pessoas, com estimativa de que 28% (vinte e oito por 

cento) residem na zona urbana e 72% (setenta e dois por cento) residem na zona rural. 

 

Figura 1 - Pirâmide etária conforme censo 2010. 

 

 

Fonte: IBGE – Censo 2010. 
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Figura 2 – Caracterização da População 
 

 

Fonte: SEBRAE/RS (2019) 

 

 

2.2 Prospectiva populacional 

 

A cidade de Pareci Novo tinha em 2010, 3.511 (três mil, quinhentos e onze 

habitantes), uma variação de 8,30% em relação ao ano de 2000 quando a população era de 

3.242 (três mil, duzentos e quarenta e dois habitantes). 

 

Já em 2021, a população estimada pelo IBGE é de 3.885 (três mil, oitocentos e 

oitenta e cinco habitantes), apresentando uma variação de 10,65% em relação ao ano de 2010. 

 

Com base nessa variações, estima-se que a população do município irá crescer cerca 

de 9,475% até o ano de 2030, estimando-se em 4.253 habitantes. 
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3. DIAGNÓSTICO DO CENÁRIO ATUAL 

 

3.1 Metodologia  

 

A metodologia utilizada para a revisão do PMSB segue algumas diretrizes, dentre 

elas o planejamento, a análise e revisão dos objetivos e metas estabelecidos no Plano em 

2014, a curto, médio e longo prazo.  

 

Considerando-se as etapas de diagnóstico, prognóstico, a concepção de programas, 

projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e metas, estabelecimento de 

mecanismos e procedimentos de controle social e instrumentos para monitoramento e 

avaliação sistêmica da eficiência e eficácia das ações, definiu-se a metodologia de trabalho 

da seguinte forma: 

 

a) Reunião do Grupo de Trabalho: coletar informações iniciais, definição do 

sistema de trabalho; 

b) Diagnóstico: diagnóstico da situação do saneamento e seus impactos nas 

condições de vida, levando-se em consideração os indicadores sanitários, epidemiológicos, 

ambientais e socioeconômicos; 

c) Prognóstico: é uma previsão baseada em fatos ou dados reais e atuais, que pode 

indicar o provável estágio futuro de um processo; 

d) Definição dos programas, projetos, objetivos e metas: definição de programas, 

projetos, objetivos e metas a curto, médio e longo prazo;  

e) Mecanismos de controle social e monitoramento: para avaliar a eficiência e 

eficácia das ações planejadas 

f) Produto Final: Plano Municipal de Saneamento Básico Revisado. 
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3.2 Análise Situacional 

 

3.2.1 Abastecimento de água potável 

 

O serviço essencial de abastecimento de água potável para consumo humano no 

Município de Pareci Novo é prestado diretamente pela Prefeitura Municipal, através de uma 

rede de poços artesianos que abastece tanto a zona urbana, quanto a zona rural, de forma inter 

setorial. 

 

A Secretaria Municipal de Obras e Viação cuida da implantação e manutenção dos 

mananciais (poços), da captação e da adução, já a manutenção da rede de distribuição e de 

ligações prediais é prestada de forma terceirizada pela empresa HIDROTEC SOLUÇÕES EM 

SANEAMENTO LTDA, através do Contrato de Prestação de Serviços nº 046/2021, 

decorrente do Pregão Presencial nº 008/2021. 

 

O tratamento, o monitoramento e análise da qualidade da água é prestado de forma 

terceirizada pela empresa LICS SUPER ÁGUA EIRELI – EPP (CNPJ nº 04.857.522/0001-

65), através do Contrato de Prestação de Serviços nº 074/2017, decorrente da licitação Pregão 

Presencial nº 031/2017, com acompanhamento permanente da Vigilância Sanitária do 

Município. 

 

A alimentação do sistema SISAGUA – Sistema de Informação de Vigilância da 

Qualidade da Água para Consumo Humano é realizada pela servidora ANA PAULA 

MACHADO, Agente de Fiscalização em Saúde, vinculada à Vigilância Sanitária Municipal. 

 

A arrecadação de valores pelos serviços prestados é realizada pelo Setor de Tributos, 

vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda. 

 

O Município de Pareci Novo vem desenvolvendo diversas ações e investimentos no 

eixo abastecimento de água, desde a elaboração do PMSB. Destacando-se algumas, como: 

 



 
 
 
Plano Municipal de Saneamento Básico de Pareci Novo/RS                                                                                     2º Revisão (2022-2026) 
 

Página | 16  
 

Limpeza anual de todos os reservatórios do município. Visando maior segurança e 

saúde aos munícipes, anualmente o serviço é interrompido por um determinado período para 

limpeza interna dos reservatórios de abastecimento de água potável. Serviço executado por 

uma empresa terceirizada. 

 

Ampliação da rede de abastecimento de água potável. No ano de 2021, foi realizada 

a perfuração de um novo poço tubular profundo na localidade do Bananal e realizada a 

ampliação da rede de abastecimento de água potável (novas instalações hidráulicas e novo 

reservatório) para o Loteamento Jardins de Pareci Novo, localizado no bairro Porto Maratá. 

 

A ampliação da rede veio para reforçar o abastecimento de água no loteamento, que 

em épocas de estiagem ou verão, vinha sofrendo com faltas de água constantes.  

 

Além da limpeza anual dos reservatórios e ampliação da rede de abastecimento de 

água potável no Loteamento Jardins de Pareci, o município também investiu na reservação de 

água, substituindo reservatórios antigos de ferro, por reservatórios de fibra e ampliando a 

capacidade de reservação. No total foram instalados em 2021, 3 (três) novos reservatórios 

com capacidade de 20.000 (vinte mil) litros cada um. 

 

Figura 3 – Perfuração de novo poço tubular profundo 
 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Pareci Novo, 2021. 
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Figura 4 - Ampliação da rede de abastecimento de água potável para o Loteamento 

Jardins de Pareci Novo 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Pareci Novo, 2021. 

 

 

Figura 5 – Instalação de novo reservatório de água para o Loteamento Jardins de Pareci 

Novo. 
 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Pareci Novo, 2021. 
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Figura 6 – Ampliação da reservação de água potável 
 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Pareci Novo, 2021. 

 

 

3.2.1.1 Descrição do Sistema de Abastecimento de Água 

 

O sistema é composto por 18 (dezoito) poços tubulares profundos que atendem 

92,70% (noventa e dois virgula sete por cento) da população do município, sendo 456 

(quatrocentos e cinquenta e seis) domicílios na zona urbana, e 761 (setecentos e sessenta e 

um) domicílios na zona rural. Os outros 7,3% (sete vírgula três por cento) correspondem às 

unidades que possuem poço artesiano próprio. Cada unidade (poço) possui um reservatório 

com capacidade mínima de 20.000 (vinte mil) litros e uma unidade de tratamento 

simplificado, com a adição de cloro na água. 

 

3.2.1.2 Captação, Reservação e Tratamento 

 

A captação de água para o sistema é feita dos poços tubulares profundos, que 

integram o aquífero Botucatu/Pirambóia, passando pelas unidades simplificadas de tratamento 

e direcionadas aos reservatórios, indo posteriormente para rede pública de abastecimento de 

água potável, conforme Tabela 1. 
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Tabela 1 – Relação de Poços Tubulares do SAA de Pareci Novo 

 

Relação de Poços Artesianos que abastecem a rede pública 

Nr Localidade 
Vazão 

(m³/dia) 

Tempo de 

Bomb. 

(h/dia) 

Volume 

(litros) 

Exist. de 

Outorga 

Famílias 

Atendidas 

01 Vila Progresso 50,09 11,87 20.000 2018/014.591 73 

02 Várzea Ari 82,88 11,69 02 de 20.000 2019/019.024 114 

03 Várzea Delmar 59,67 10,83 02 de 20.000 2018/016.844 151 

04 
Bananal Norte – 

Bagé 
50,00 10,00 20.000 2018/001.693 84 

05 
Bananal Norte – 

Calvete 
72,70 10,63 20.000 2018/001.703 83 

06 
Despique – Egídio 

Laux 
25,00 12,00 20.000 Tramitando 90 

07 
Matiel – Almira 

Lamb 
32,90 10,58 20.000 2019/019.006 144 

08 Morro Gaúcho 6,36 9,22 20.000 2018/001.705 45 

09 
Poço Vila Progresso 

II 
163,71 13,42 20.000 2018/001.677 60 

10 
Bananal – Celso 

Jacobsen 
40,69 11,97 20.000 2018/014.594 64 

11 
Despique Joaquim 

Caetano 
31,03 9,58 02 de 20.000 2018/014.598 44 

12 
Despique Renato 

Rosa 
151,47 14,21 20.000 2018/014.595 80 

13 Coqueiral 87,50 10,00 20.000 2019/017.201 44 

14 Campestre 168,00 12,00 20.000 Tramitando 80 

15 Vl.Progresso Bosque 10,00 4,00 20.000 Tramitando 61 

16 Parque Municipal - - - *Em instalação - 

17 Rodnei Dietrich - - - *Em instalação - 

18 Rua dos Viveiros - - - *Em instalação - 

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (acompanhamento e fiscalização). 

* Serão feitos os testes de vazão e análises necessárias para o processo de outorga 

 

 

A espacialização dos respectivos poços pode ser observada através da Figura 7, cujas 

localizações em termos coordenadas geográficas se apresentam junto a Tabela 2.  
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Figura 7 - Localização dos poços artesianos. 
 

 
Fonte: Google Earth website http://earth.google.com/, 2022. 

 

Tabela 2 - Localização geográfica dos poços artesianos 

Nr Localidade Localização (Coordenada grau / minuto / segundo) 

1 Vila Progresso 29º 37’ 52,80” S / 51º 23’ 43,60” W 

2 Várzea Ari 29º 37’ 23,40” S / 51º 24’ 14,43” W 

3 Várzea Delmar 29º 37’ 46,47” S / 51º 24’ 09,35” W 

4 Bananal Norte – Bagé 29º 37’ 59,74” S / 51º 24’ 22,62” W 

5 Bananal Norte – Calvete 29º 37’ 53,74” S / 51º 25’ 04,95” W 

6 Despique – Egídio Laux 29º 34’ 15,00” S / 51º 26’ 30,00” W 

7 Matiel – Almira Lamb 29º 36’ 40,07” S / 51º 23’ 49,84” W 

8 Morro Gaúcho 29º 39’ 20,45” S / 51º 25’ 40,09” W 

9 Poço Vila Progresso II 29º 37’ 36,20” S / 51º 23’ 32,20” W 

10 Bananal – Celso Jacobsen 29º 36’ 46,50” S / 51º 25’ 03,70” W 

11 Despique Joaquim Caetano 29º 35’ 00,43” S / 51º 28’ 47,90” W 

12 Despique Renato Rosa 29º 34’ 36,26” S / 51º 25’ 53,65” W 

13 Coqueiral 29º 36’38,00” S / 51º 26’ 42,00” W 

14 Campestre 29º 35’ 27,80” S / 51º 24’ 20,20” W 

15 Vl. Progresso Bosque 29° 63’ 83,00” S / 51° 39’ 94,00” W 

16 Parque Municipal 29° 62’ 50,00” S / 51° 40’ 81,00” W 

17 Rodnei Dietrich 29° 63’ 66,00” S / 51° 41’ 35,00” W 

18 Rua dos Viveiros 29° 38’ 35,11” S / 51° 25’ 28,78” W 

Fonte: Departamento de Meio Ambiente Pareci Novo 

http://earth.google.com/
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A Figura 8 apresenta poços da localidade de Matiel, já a Figura apresenta poço da 

localidade Matiel e outra da localidade da Várzea.  

 

Figura 8 - Poço 1 e 2 Matiel. 
 

 

Fonte: Sistema Abastecimento Água – Pareci Novo 

 

 

Figura 9 - Poço 13 (Matiel) e 7 (Várzea). 
 

 

Fonte: Sistema Abastecimento Água – Pareci Novo 

 

 

Os poços do sistema de abastecimento de Pareci Novo apresentam-se em 

conformidade com o estabelecido no art. 30 da Lei Estadual nº 42.047, de 26 de dezembro de 

2002. 
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A Figura 10 apresenta os reservatório da Vila Progresso e da Várzea do Pareci. A 

Figura 11 apresenta o reservatório da localidade de Matiel.  

 

Figura 10 - Reservatório Vila Progresso e Várzea. 
 

 

Fonte: Sistema Abastecimento Água – Pareci Novo 

 

Figura 11 - Reservatório Matiel. 
 

 

Fonte: Sistema Abastecimento Água – Pareci Novo 
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3.2.2 Esgotamento Sanitário 

 

Apresentamos aqui uma descrição detalhada da prestação do serviço de esgotamento 

sanitário no município de Pareci Novo, da gestão e planejamento por parte do poder público, 

passando pelas estruturas que compõem o sistema. 

 

A Secretaria Municipal de Obras e Viação é responsável pelo sistema de 

esgotamento sanitário. 

 

Não existe rede coletora de esgoto sanitário ou Estação de Tratamento de Esgoto - 

ETE, sendo os efluentes domésticos direcionados para o sistema individual de tratamento por 

fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro. 

 

Figura 12 - Esquema de fossa séptica de câmara única. 
 

 

Fonte: Von Sperling, 1995 

 

O esquema de um sistema fossa séptica – sumidouro é demonstrado na figura a 

seguir: 
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Figura 13 - Esquema de um sistema fossa séptica e sumidouro. 
 

 

Fonte: CAESB 

 

A regulação e a fiscalização do sistema é feita pela Prefeitura Municipal, conforme 

vemos nas Figuras 14 e 15: 

 

Figura 14 - Fiscalização do sistema em prédio na Rua dos Viveiros. 
 

 

Fonte: Setor de Fiscalização (Obras e Meio Ambiente). 
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Figura 15 - Fiscalização do sistema no Loteamento Bosque da Figueira. 
 

 

Fonte: Setor de Fiscalização (Obras e Meio Ambiente). 

 

 

3.2.3 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

 

A titularidade dos serviços públicos de drenagem e manejo das águas pluviais é da 

Secretaria de Obras e Viação, e aqui apresentamos a descrição detalhada da prestação do 

serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no município de Pareci Novo, da 

gestão e planejamento por parte do poder público, passando pelas estruturas que compõem o 

sistema. 

 

Conforme o art. 15 do Decreto 7.217/2010, os serviços públicos relacionados ao 

manejo das águas pluviais urbanas são a drenagem urbana, o transporte de águas pluviais 

urbanas, a detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento de vazões de 

cheias, e o tratamento e disposição final de águas pluviais urbanas.  
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 Desde a elaboração do Plano Municipal de Saneamento, em 2013/14, não houve 

muitas alterações quanto às metas e ações propostas para a drenagem pluvial e o manejo 

destas águas. 

 

O Município de Pareci Novo vem desenvolvendo diversas obras envolvendo a 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. De 2020 a 2021, com o programa Avançar 

Cidades, foram realizadas obras de pavimentação asfáltica, calçamento e drenagem de águas 

pluviais urbanas em 12 (doze) ruas do município, totalizando um trecho com mais de 5 

(cinco) km de galerias de águas pluviais urbanas. 

 

Esse sistema de drenagem é o principal meio de escoamento de água da chuva. Sem 

um bom sistema de drenagem, as chuvas podem causar sérios danos à população e às cidades: 

erosão, alagamentos, enxurradas, aumento da transmissão de doenças e perdas materiais. 

 

A seguir registro fotográfico das obras do Avançar Cidades e do sistema de drenagem 

pluvial urbana. 

 

Figura 16 – Obras do projeto Avançar Cidades – Rua das Orquídeas. 
 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Pareci Novo, 2021. 
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Figura 17 – Obras do projeto Avançar Cidades – Rua das Bromélias. 
 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Pareci Novo, 2021. 

 

 

Figura 18 – Obras do projeto Avançar Cidades – Rua Julia M. Berwanger. 
 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Pareci Novo, 2021. 
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 Os serviços prestados compreendem em eventuais manutenções e substituições de 

rede, praticadas apenas quando diagnosticado um problema relevante. Deste modo, a 

cobrança pelos serviços não é empregada. A logística de funcionamento do sistema está 

demonstrada na figura 19 abaixo. 

 

Figura 19 - Fluxograma da logística do sistema de drenagem pluvial. 

 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico, 2014. 

 

O corpo técnico e operacional da Secretaria de Obras possui maquinário e operadores 

que trabalham na manutenção dos sistemas de drenagem existentes, como limpeza e 

manutenção de bocas de lobo, limpeza e desobstrução de galerias de águas pluviais e limpeza 

de córregos municipais. Esses serviços são realizados sem um planejamento específico, ou 

seja, as ações são realizadas por demanda, e não por intervenções periódicas, conforme já 

mencionado. 

 

A cobertura do sistema de drenagem é um parâmetro que indica a parcela da 

população que é atendida, no que se refere à infraestrutura urbana disponível. Normalmente 

não se tem informações a extensão de rede de drenagem no sistema viário, principalmente em 

municípios de pequeno porte, uma vez que não existe um planejamento específico na 

implantação das canalizações. 

 

Nesse sentido, torna-se mais interessante nestes casos realizar uma estimativa da 

cobertura do sistema, seja através da caracterização da drenagem superficial resultante das 
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sarjetas, seja pela drenagem subterrânea, caracterizada pelas próprias canalizações. Tal 

estimativa pode ser feita em função da extensão de vias pavimentadas, uma vez que é 

esperado que nestas condições existam dispositivos de escoamento das águas pluviais. 

 

Seguindo estas premissas, a cobertura do sistema foi estimada através de medições 

em imagens de satélite e visualização do tipo de pavimentação. Os dados obtidos estão 

apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela 3 - Cobertura do Sistema de Microdrenagem 
 

Extensão de vias 

urbanas 

pavimentadas (km) 

Extensão de vias urbanas 

não pavimentadas (km) 

Extensão total de vias 

na área urbana (km) 

Cobertura do sistema 

de microdrenagem 

78,53 1,00 8,53 89 

 

Haja vista que densidade populacional do município de Pareci Novo é baixa, não 

existe uma taxa expressiva de impermeabilização do solo na zona urbana do município, ou 

seja, a água da chuva é em grande parte infiltrada, sendo o restante facilmente escoado pela 

microdrenagem existente. 

 

Dessa forma não existem pontos de alagamento na área urbana do município, 

provenientes da ineficiência das estruturas de drenagem. Todavia, as inundações provenientes 

das cheias dos corpos hídricos são históricas e frequentes. 

 

Como já mencionado, não existe nenhum tipo de cobrança para os serviços prestados 

relacionados à drenagem urbana e manejo das águas pluviais. Não existe tampouco política de 

auxílio ou incentivo fiscal para a construção de reservatórios de água da chuva, sistemas esses 

que podem atuar como ferramentas de amortecimento. 

 

O sistema de drenagem urbana, ao contrário dos demais eixos do saneamento básico, 

ainda não dispõe de indicadores operacionais consagrados para medir a qualidade e a 
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cobertura dos serviços disponibilizados. Apesar disso, seguem abaixo descritos alguns fatores 

que podem ser elencados para tal finalidade. 

 

O cadastro do sistema de drenagem urbana consiste em uma base cartográfica digital 

(ou em papel) de informações levantadas em campo, a exemplo de extensões e diâmetros de 

canalizações e galerias. Através de uma base de dados consolidada é possível, inclusive, 

gerenciar as ações de manutenção e limpeza, bem como definição de equipe dos trabalhos e 

proporcionar subsídio para determinar projetos em pontos necessários. 

 

Além disso, tais informações cadastradas em um sistema georreferenciado 

possibilitam a integração das informações pertinentes à drenagem e até mesmo a interação 

com outros serviços no que tange ao saneamento básico, como abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos urbanos. 

 

No entanto, o município de Pareci Novo não dispõe de um cadastro da rede de 

drenagem. 

 

 

3.2.4 Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

 

 

Neste item será abordada a situação do manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana 

do município de Pareci Novo, contemplando indicadores operacionais, financeiros e de 

planejamento, deficiências e problemas encontrados na prestação do serviço. 

 

São realizadas ações de coleta e destinação de resíduos de diversas classes, varrição 

urbana e implantação de lixeiras em espaços públicos. A Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente, Secretaria de Obras e Viação por meio do Departamento de Meio ambiente, visa 

garantir a limpeza urbana, sanitização de espaços públicos e destinação adequada dos resíduos 

gerados no território municipal por seus cidadãos, órgãos públicos e privados.  
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O município de Pareci Novo possui Plano Municipal simplificado de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), sendo que o mesmo foi elaborado em 

concomitância com a elaboração deste Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).  

 

Conforme listagem constante do Art. 13 da Lei nº 12.305/2010, os tipos de resíduos 

gerados no âmbito do município e abordados no presente PMSB são:  

 

 Resíduos Sólidos Domiciliares;  

 Resíduos de limpeza pública e de podas;  

 Resíduos de Construção e Demolição (RCD);  

 Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS);  

 Resíduos Perigosos e da Logística Reversa;  

 Resíduos Industriais e de Prestação de Serviços;  

 Resíduos Agrossilvopastoris;  

 Resíduos da Mineração. 

 

Os resíduos sólidos domiciliares são provenientes das residências, sendo que em 

50% desse resíduo gerado é de composição orgânica, ou seja, restos de alimentos (cascas de 

frutas, verduras e sobras, etc.). Os outros 50%, em geral são embalagens de papel e/ou 

plástico, jornais e revistas, garrafas, latas, vidros, papel higiênico, fraldas descartáveis, e uma 

grande variedade de outros itens. 

 

A taxa média diária de geração de resíduos domiciliares por habitante nas áreas 

urbanas é de 0,5 a 1 Kg/hab.dia, dependendo do poder aquisitivo da população, nível 

educacional, hábitos e costumes.  

 

O serviço de coleta e destinação dos resíduos sólidos domiciliares é de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal, a qual terceirizou, por meio de contrato de 

prestação de serviços com a empresa Ecotrat Transporte de Resíduos Ltda, sendo objeto do 

contrato, a coleta seletiva, a triagem, o transporte e a destinação final dos resíduos 

domiciliares, urbano e rural do Município de Pareci Novo.  
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A sede da empresa Ecotrat Transporte de Resíduos Ltda está localizada na Estrada 

Catupi, nº 333, Rodovia TF 420, Bairro Coxilha Velha, no município de Triunfo/RS, inscrita 

no CNPJ/MF nº 04.294.825/0001-17. A empresa está com a Licença de Operação em vigor 

junto à FEPAM, sob nº 00640/2019, e com validade até 31/01/2023, para o objeto “central de 

triagem de resíduo sólido urbano com estação de transbordo”.  

 

Para a realização da coleta a equipe da empresa Ecotrat Ltda utiliza um caminhão 

coletor de lixo do tipo traseiro, guiado por um motorista e auxiliado por dois profissionais 

coletores de lixo. A equipe que realiza a coleta segue cronograma semanal, tanto no perímetro 

urbano quanto para a zona rural, conforme Tabela 162 a seguir.  

 

Tabela 4 - Cronograma da coleta de resíduos sólidos 
 

Dias de coleta Periodicidade Localidade 

Terças-feiras Semanal Centro 

Sextas-feiras Semanal Centro 

Quartas-feiras 
2ª quarta-feira do mês e última 

quarta-feira do mês 

Interior, todas as localidades 

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

 

Quanto às coletas não há uma rota fixa a ser percorrida, esta varia de acordo com o 

motorista, porém, o roteiro a ser percorrido pela equipe coletora segue o itinerário conforme 

contrato de prestação de serviços n° 037/2018, Pregão Presencial n° 011/2018 e Processo 

Administrativo n° 033/2018. 

 

Em média são recolhidos no Município de Pareci Novo, aproximadamente 26 

toneladas de resíduos ao mês, reciclados em torno de 3 toneladas ao mês e enviados para 

aterro sanitário uma média mensal de 22 toneladas. Os dados acima são com base no ano de 

2021. A tabela 02 apresenta o quantitativo mensal de resíduos coletados, reciclados e 

enviados para destinação final ambientalmente adequada com base no ano de 2021. 
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Quadro 1 – Quantidade de resíduos coletados em 2021. 
 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

 

Além da coleta de resíduos sólidos domiciliares, o Município também conta com o 

projeto Bota-fora, uma alternativa para os munícipes destinarem de forma correta materiais 

que não podem ser recolhidos pela coleta de resíduos convencional, como resíduos 

volumosos: eletrodomésticos, móveis velhos e quebrados, sofás, vidro, madeira, entre outros.  

 

O Bota-fora é realizado duas vezes ao ano, sempre nos meses de Março e Setembro, 

sendo que o projeto teve início no ano de 2020. A tabela a seguir apresenta a quantidade de 

resíduos coletados no Município de Pareci Novo, desde o início do projeto. 

 

Quadro 2 - Bota-Fora - Quantidade coletada em 2020 e 2021. 
 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

MESES
VOLUME 

COLETADO
RECICLADO ATERRO

JANEIRO 31.600 4.740 26.860

FEVEREIRO 28.600 4.290 24.310

MARÇO 31.910 4.787 27.124

ABRIL 14.000 2.100 11.900

MAIO 14.670 2.201 12.470

JUNHO 28.350 4.253 24.098

JULHO 22.630 3.395 19.236

AGOSTO 25.040 3.756 21.284

SETEMBRO 32.530 4.880 27.651

OUTUBRO 28.600 4.290 24.310

NOVEMBRO 30.120 4.518 25.602

DEZEMBRO 29.450 4.418 25.033

TOTAL 317500 47625 269875

Média 

mensal
26.458 3.969 22.490

2020 2021

Centro 1530 1740

Interior 2430 2610

Centro 1810 2560

Interior 4020 1520

9790 8430

Março

Setembro

Bota Fora

TOTAL
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Após a coleta os resíduos são encaminhados para a Central de Triagem da própria 

empresa Coletora. Os resíduos são recebidos e encaminhados para a esteira, onde ocorre a 

separação manual pelos colaboradores da empresa.  

 

As etapas realizadas na Central de Triagem podem ser observadas nas figuras a 

seguir. 

 

Figura 20 - Coleta de resíduos sólidos na zona urbana. 
 

 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 21 - Central de Triagem da Empresa Ecotrat. 
 

 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 2021. 
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Figura 22 - Colocação dos resíduos na esteira de separação. 
 

 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 2021. 

 

 

Figura 23 - Triagem dos resíduos na esteira de separação. 
 

 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 2021. 
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Figura 24 - Resíduos prontos para comercialização. 
 

 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 2021. 

 

Os resíduos orgânicos e rejeitos são encaminhados para o aterro sanitário pertencente 

à Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos - CRVR, esta localizada no 

município de Minas do Leão/RS. O aterro possui Licença de Operação em vigor junto à 

FEPAM, nº 02155/2020, com vigência até 13/09/2022. 

 

Quanto aos resíduos recicláveis estes são armazenados na Central até destinação 

final. 

 

No município não há atuação de cooperativas nem associações de catadores de 

resíduos também inexistem pessoas que sobrevivam exclusivamente da atividade de catação 

de resíduos sólidos recicláveis. 

 

Os resíduos gerados nas atividades de limpeza urbana consistem basicamente em 

resíduos provenientes de podas realizadas em árvores de espaços públicos da zona urbana e de 

roçadas e em menor montante, resíduos de podas em residências e empresas privadas.  
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Em Pareci Novo esses resíduos são recolhidos pela Secretaria de Obras e Viação e 

encaminhados para disposição em áreas particulares onde é realizado aterro, conforme 

solicitado. A Prefeitura não tem uma área fixa para dispor esses resíduos, e o destino é 

conforme a viabilidade.  

 

Segundo a Secretaria de Obras e Viação, responsável pela limpeza pública, a 

frequência da coleta é realizada semanal, porém não há registros de quantidades recolhidas. 

 

O Município de Pareci Novo não possui o Plano de Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição (PGRCD) nos termos do que dispõe a Resolução CONAMA 

307/2002.  

 

Com relação aos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) a responsabilidade da 

destinação correta destes fica a cargo dos próprios geradores, normalmente este tipo de 

resíduo é disposto em aterro de construções ou fica sob responsabilidade da empresa 

contratada para recolhimento e destinação dos entulhos pelos munícipes. Não há um sistema 

de controle operacional e, consequentemente, não são registrados dados de volumes de 

resíduos gerados para esta classe.  

 

Não é cobrado o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil por parte 

dos órgãos públicos municipais tampouco é exigido comprovante e destinação dos mesmos. 

Em casos de denúncias de disposição indevida de RCD os fiscais municipais visitam o local, 

analisam o caso e orientam quanto à correção bem como prazo para cumpri-lo. Para a 

solicitação do Alvará é exigido pelo Setor de Engenharia um projeto hidrossanitário 

juntamente com o projeto arquitetônico, não há exigências quanto à destinação de RCD.  

 

Por tratar-se de um município pequeno, a gestão deste tipo de resíduo não traz 

grandes impactos no território municipal. 

 

Boa parte dos RDC são recolhidos pela Secretaria Municipal de Obras e Viação, 

mediante protocolo. Este material, em sua maior parte formado por materiais inertes, serve de 
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aterro em locais que são solicitados a Prefeitura. Demais materiais, são devidamente 

encaminhados para reciclagem ou outra destinação final ambientalmente adequada. 

 

Os resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nas Unidades Básicas de Saúde de Pareci 

Novo são coletados e transportados pela empresa Telemonte Coleta e Transporte Ltda., 

inscrita no CNPJ sob nº 04.247.514.0001-05, localizada na Estrada Maurício Cardoso, nº 

8351, no município de Montenegro. A empresa realiza a atividade de transporte rodoviário de 

produtos e/ou resíduos perigosos, com Licença Ambiental junta à FEPAM, LO 2281/2018, 

válida até 26/04/2023.  

 

Conforme o contrato de prestação de serviços nº 79/2019, Pregão Presencial n° 014/2019 e 

Processo Administrativo 053/2019, consiste na prestação de serviços de coleta, transporte, 

tratamento e destino final dos resíduos de serviço de saúde e resíduos químicos, 

medicamentos vencidos, revelador e fixador de imagem produzidos na Secretaria Municipal 

de Saúde, tais como:  

 

 Resíduos Classe I – Perigoso;  

 Grupo A – Patogênico;  

 Grupo E – Perfuro cortantes e todo resíduo de vidros procedentes de vacinas;  

 Grupo B – Químicos, medicamentos vencidos e insumos vencidos de farmácia de 

manipulação.  

 

Conforme prevê o contrato, os serviços devem ser prestados semanalmente e o valor 

da prestação de serviços é de R$ 1.400,00 mensais, ficando os custos a cargo da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

O acondicionamento utilizado para armazenar os Resíduos Sólidos de Saúde 

permanece na área externa da Unidade Básica de Saúde, sendo colocados em uma bombona, 

devidamente identificada e com acesso restrito. 
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Quanto à geração de RSS em empreendimentos privados tais como farmácias, 

clínicas médias, odontológicas e veterinárias, a responsabilidade de destinação cabe aos 

mesmos, não havendo fiscalização ou cobrança por parte do poder público. Também não há 

licenciamento ambiental municipal para esses empreendimentos privados. 

 

Os resíduos perigosos aqui abordados compreendem os resíduos enquadrados como 

resíduos que devem ser tratados pelos preceitos da logística reversa conforme Art. 33 da Lei 

Federal nº 12.305/2010.  

 

As embalagens de agrotóxicos são recolhidas pelas próprias empresas fornecedoras 

dos produtos. Ocorrem campanhas anuais para que os agricultores entreguem as embalagens 

que possuem armazenadas no local determinado, com a ampla divulgação através dos meios 

disponíveis. Anualmente a Agropecuária Pareci realiza esta campanha, disponibilizando um 

ponto de coleta em cada bairro do Município. Somente no ano de 2021 foram recolhidas mais 

de 3 (três) mil embalagens de agrotóxicos, sendo destinadas para empresa com licenciamento 

ambiental. Abaixo registro fotográfico da ação realizada. 

 

 

Figura 25 - Ponto de coleta de embalagens vazias de agrotóxicos. 
 

 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 2021. 
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Figura 26 - Local armazenamento das embalagens até o recolhimento. 
 

 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 2021. 

 

O município de Pareci Novo apresenta programas específicos para a coleta de 

eletroeletrônicos, pilhas, baterias, sendo este em parceria com a empresa Essencis, de Capela 

de Santana/RS, encarregada de dar o descarte correto aos eletrônicos.  

 

No ano de 2021 foram realizadas campanhas de recolhimento de eletrônicos em 

frente à Prefeitura e também disponibilizados Ecopontos para coleta destes materiais nas 

Escolas Municipais do Município, sendo coletado mais de uma tonelada e meia de materiais. 

A seguir registro fotográfico das ações de recolhimento de materiais eletrônicos. 

 

Figura 27 - Campanha de descarte de produtos eletrônicos. 
 

 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 2021. 
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Além de campanhas para recolhimento e descarte correto de eletrônicos e 

embalagens vazias de agrotóxicos, a Prefeitura disponibiliza Ecoponto para recolhimento de 

vidro, lâmpadas e óleo de cozinha usado. 

 

O Ecoponto para descarte de vidro foi instalado na Prefeitura no final do ano de 

dezembro, e coletou até janeiro meia tonelada de vidros, que foram destinados para 

reciclagem na empresa Vidrofix de São José do Hortêncio/RS. A seguir registro fotográfico 

do Ecoponto localizado junto a Prefeitura Municipal. 

 

Figura 28 - Espaço coletor de vidro. 
 

 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 2021. 

 

Abaixo registro fotográfico do Ecoponto disponibilizado para coleta de lâmpadas e 

óleo de cozinha. Só no ano de 2021 foram recolhidas e destinadas mais de 700 (setecentas) 

lâmpadas para a empresa Recilux, responsável pela reciclagem do material. Já o óleo de 

cozinha usado, é destinado à empresa Montepel de Montenegro. 

 

Todas as ações elencadas acima contribuem de forma significativa para a logística 

reversa dos materiais, o que antes era descartado em qualquer lugar ou tinha como destino 

final aterro sanitário, agora é direcionado para a reciclagem, voltando ao ciclo produtivo 

novamente. 
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Figura 29 - Espaço coletor de lâmpadas, óleo de cozinha e material eletrônico. 
 

 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 2021. 

 

As empresas são responsáveis por segregar, identificar, classificar e acondicionar os 

resíduos sólidos gerados, observando as NBR 12.235 e NBR 11.174, da ABNT, em 

conformidade com o tipo de resíduo até posterior destinação final dos mesmos. Sempre que o 

empreendimento destinar os resíduos gerados no seu processo produtivo a terceiros, a mesma 

deverá verificar o respectivo licenciamento ambiental do destinatário para os quais seus 

resíduos estão sendo encaminhados.  

 

Os empreendimentos industriais e de prestação de serviços deverão manter à 

disposição da fiscalização municipal os comprovantes de destinação de todos os resíduos que 

forem vendidos e comprovante de recebimento por terceiros de todos os resíduos que forem 

doados, com as respectivas quantidades, por um período mínimo de 02 (dois) anos.  

 

Além disso, o Departamento Municipal de Meio Ambiente, por meio da fiscalização 

ambiental, realiza anualmente fiscalizações nas empresas para verificação do 

acondicionamento e destinação dos resíduos gerados.  

 

Os principais problemas associados aos gerenciamento inadequado dos resíduos 

agrossilvopastoris são a poluição hídrica, poluição do solo e mau cheiro. 
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Conforme informações da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente de 

Pareci Novo os resíduos orgânicos – dejetos, gerados nas atividades de bovinocultura, 

aviários e pocilgas contam com tratamento através de composteira, sendo esta projetada 

proporcionalmente à atender as demandas de geração de resíduos.  

 

As pocilgas contam ainda com esterqueiras para depósito temporário dos resíduos 

orgânicos gerados. Este material deve permanecer na esterqueira por um período mínimo de 

120 (cento e vinte) dias de maturação, para posteriormente ser aplicado em áreas de pomares 

do município. A aplicação do material deve obedecer as normas estipuladas pela Fepam, de 

acordo com o manual de critérios técnicos para o licenciamento ambiental de novos 

empreendimentos destinados à suinocultura. 

 

A compostagem é benéfica pois o resíduo pode ser utilizado como adubo orgânico 

em lavoura, sendo uma alternativa econômica e ambientalmente viável.  

 

Essas atividades são licenciáveis e portanto há uma fiscalização por parte do poder 

público municipal, devendo a atividade e o tratamento e gerenciamento dos resíduos líquidos 

e sólidos estar em conformidade para a emissão da Licença Ambiental.  

 

As Licenças Ambientais municipais para as atividades geradores de resíduos 

agrossilvopastoris tem caráter orientativo quanto ao manejo dos dejetos, seja na criação de 

aves, suínos ou bovinos. Os relatórios da geração de resíduos são exigidos na solicitação da 

Licença de Operação junto aos projetos técnicos. Quanto às vistorias nas propriedades essas 

são feitas antes de emitir a Licença de Operação, quando existir denúncia e uma vez ao ano.  

 

 Quanto à criação de suínos, as propriedades devem possuir composteira para 

animais mortos e esterqueira coberta para dejetos. As orientações principais do setor 

ambiental municipal são as seguintes:  

 

 Realizar a limpeza periódica das esterqueiras com remoção da vegetação que a 

encobre e da crosta das paredes internas;  
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 Evitar quaisquer tipos de vazamentos de dejetos na esterqueira;  

 É proibida a disposição de resíduos de criações próximos a fontes d'água ou corpos 

hídricos superficiais;  

 Os dejetos deverão permanecer nas esterqueiras, permitindo a fermentação e 

estabilização por no mínimo 120 dias, antes de sua aplicação homogênea no solo da própria 

propriedade, conforme declaração respectiva, com imediata incorporação;  

 Operar sempre as esterqueiras com folga técnica volumétrica de 20%;  

 Vistoriar periodicamente as esterqueiras e efetuar os consertos necessários para 

evitar vazamentos dos dejetos.  

 

A criação de aves em grande escala é sempre gerida por uma empresa integradora. 

Para o gerenciamento dos resíduos cada propriedade deve possuir uma composteira para os 

animais mortos, e sistema de cama de maravalha ou cama de arroz, estas são substituídas por 

períodos (de até 2 anos) dependendo da integradora. Quando a cama de maravalha ou arroz é 

substituída todo esse material é usado para aplicação em solo agrícola pelo próprio produtor 

na sua propriedade ou cedida a outro produtor mediante declaração atestada na licença.  

 

Para os resíduos gerados na criação de aves a Licença de Operação da atividade 

recomenda o seguinte:  

 

 Os resíduos produzidos serão dispostos sobre camada de maravalha; 

 Deverá ser utilizada composteira para destinação dos animais mortos, conforme 

modelo da integradora;  

 A empresa integradora é corresponsável pelo correto manejo e destinação final dos 

resíduos gerados na atividade, visto que os animais alojados no galpão são de propriedade da 

empresa;  

 É proibido o uso do fogo para eliminação de qualquer tipo de resíduo gerado na 

propriedade, devendo os mesmos serem segregados e destinados a coleta pública municipal 

ou a compostagem na propriedade;  
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 É proibida a disposição de resíduos de criações em fontes d'água ou corpos hídricos 

superficiais.  

 

A Prefeitura Municipal de Pareci Novo, através da Secretaria de Obras e Viação, 

vem exercendo algumas atividades de mineração, sendo que o material extraído é utilizado na 

recuperação e manutenção das estradas do município e obras em geral.  

 

Quanto aos volumes de resíduos gerados oriundos da mineração não há registros de 

quantidades. No licenciamento ambiental consta a orientação para a destinação correta dos 

resíduos gerados e os estabelecimentos estão sujeitos a vistorias 
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3.3 Análise dos Objetivos, Metas e Ações definidas no PMSB 

 

A revisão do PMSB do município de Pareci Novo foi elaborada tendo como objetivo 

básico a universalização dos serviços de saneamento básico, ou seja, possibilitar a toda sua 

população acesso aos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos urbanos e, por fim, aos serviços de drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas. 

 

Foi verificado que o Plano Municipal de Saneamento Básico tem os seguintes 

objetivos determinantes: 

 

 a sustentabilidade ambiental da prestação dos serviços, expressa no uso 

racional dos recursos hídricos e da energia; na proteção e preservação dos mananciais, das 

várzeas e canais dos cursos d’água e das áreas legalmente protegidas; e na não disposição de 

quaisquer rejeitos sem os necessários cuidados e tratamentos requeridos para não impactar o 

meio ambiente; 

 

 a qualidade, regularidade e eficiência da prestação dos serviços, expressa 

na qualidade da água distribuída, dos esgotos dispostos e dos serviços prestados;  na 

regularidade dos serviços de abastecimento de água, coleta de esgotos, limpeza urbana e 

coleta de resíduos sólidos, sem descontinuidades comprometedoras da qualidade de vida e 

bem estar da população; e na eficiência da operadora relativamente aos serviços prestados e 

ao atendimento oferecido à população nos seus reclamos; 

 

 a modicidade das tarifas praticadas, expressa na otimização das instalações 

existentes e das intervenções programadas; na adoção de metas progressivas e graduais de 

universalização do acesso aos serviços; e na utilização de recursos e soluções disponíveis 

localmente 
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A equipe que elaborou o PMSBO levou em conta que para o estabelecimento dos 

objetivos levou em consideração o direcionamento das ações do Plano e a avaliação periódica 

das ações necessárias para atingir os objetivos determinantes. 

 

Para tanto, foram definidos os objetivos gerais para os 04 (quatro) eixos do 

Saneamento Básico, que são: 

 

a) Promoção da salubridade ambiental e da saúde coletiva; 

b) Proteção dos recursos hídricos e controle da poluição; 

c) Abastecimento de água à população e às atividades econômicas; 

d) Proteção da natureza; 

e) Proteção contra situações hidrológicas extremas e acidentes de poluição; 

f) Valorização social e econômica dos recursos ambientais; 

g) Ordenamento do território; 

h) Melhoria nos quadros normativo e institucional. 

 

 

3.3.1 Abastecimentos de Água Potável 

 

Para o eixo “abastecimento de água potável”, foram definidos na fase de diagnóstico, 

03 (três) principais objetivos, que são: 

 

 Regularização e melhoria das condições das estruturas utilizadas no sistema de 

abastecimento de água, no que tange o atendimento d as normas técnicas construtivas e 

manuais de saneamento; 

 Regularização juntos aos órgãos competentes (DRH, FEPAM, etc) das 

estruturas de captação de água para abastecimento público; 

 Melhoria na gestão operacional do sistema de abastecimento de água. 
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3.3.2 Esgotamento Sanitário 

 

No que tange ao eixo “esgotamento sanitário", foram definidos na fase de 

diagnóstico, os seguintes objetivos principais: 

 

 Garantir a universalização do acesso ao tratamento de esgoto sanitário no 

município; 

 Regularização e melhoria nas condições das estruturas utilizadas no siste-

ma de esgotamento sanitário, no que tange o atendimento das normas técnicas, construtivas e 

manuais de saneamento; 

 Melhoria na gestão operacional do sistema de esgotamento sanitário. 

 

3.3.3 Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

 

 No tocante ao eixo “drenagem urbana e manejo de águas pluviais”, os objetivos 

principais definidos na fase de diagnóstico do PMSB foram: 

 

 Prevenção no sentido de evitar o aparecimento de pontos críticos de 

alagamento; 

 Melhorar a gestão dos serviços de drenagem urbana; 

 Promover ações voltadas às interfaces drenagem urbana/esgotamento sanitário 

e drenagem urbana/resíduos sólidos; 

 Regulamentar e articular as políticas de drenagem com as do planejamento 

urbano, englobando elementos tais como, ocupações irregulares de fundo de vales, margens 

de cursos d‘água e encostas íngremes, construção de redes e pavimentação de ruas. 

 

3.3.4 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

 

Quanto ao eixo “limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos”, foram definidas na 

fase de diagnóstico do PMSB, os seguintes objetivos principais: 
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 Promover ações de gestão dos resíduos sólidos com base em princípios sociais; 

 Promover a prestação de serviços com produtividade e qualidade. 

 Aplicar recursos financeiros de modo a promover o desenvolvimento 

sustentável, a eficiência e eficácia;  

 Adotar indicadores e parâmetros ambientais, sanitários, epidemiológicos e 

socioeconômicos para o planejamento, a execução e a avaliação das ações; 

 Buscar a adoção de tecnologias apropriadas à gestão de cada tipologia de 

resíduo; 

 Apoiar as iniciativas de organizações e sociedade civil na proteção e controle 

ambiental. 

 Garantir meios adequados para o atendimento da população rural na prestação 

dos serviços relativos aos resíduos sólidos 

 Respeitar as legislações relacionadas à proteção ambiental e à saúde pública no 

planejamento e na execução de ações e em obras e serviços, cabendo aos órgãos e às 

entidades por elas responsáveis, seu licenciamento, sua fiscalização e seu controle nos termos 

de sua competência legal. 

 

3.3.5 Metas e ações estabelecidas no PMSB 

 

As metas e ações definidas para cada eixo no Plano Municipal de Saneamento Básico 

foram quase que em sua totalidade concluídas, e, na primeira revisão do Plano, foram revistas 

e propostas novas metas e ações, às quais analisamos quanto à execução temporal nas tabelas 

que virão na sequencia. 
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TABELA 7. ANÁLISE DAS METAS PARA O QUADRIÊNIO 2021 - 2024 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

Item Descrição das Metas e Ações Categoria de ação 

Previsão para o 

quadriênio (2021 - 

2024) 

Meta anual 
Executado 

2021 
2021 2022 2023 2024 

1 
Recadastro comercial do sistema de abastecimento de água e da 

solução de esgotamento sanitário utilizada 
Emergêncial (3 anos) 100% 100% 100%         

2 
Levantamento de dados sobre doenças relacionadas a falhas no 

sistema de saneamento 
Curto prazo (4 à 8 anos) 100% 100% 100%         

3 Cadastro técnico-operacional Emergêncial (3 anos) 100% 100% 100%         

4 
Regularização junto ao DRH dos poços tubulares profundos 

utilizados na captação (17 poços perfurados - 11 outorgados) 
Emergêncial (3 anos) 6 poços 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

5 
Educação Ambiental: Importância da redução do consumo de 

água 
Curto prazo (4 à 8 anos) 

Palestras em 4 

escolas 
1 0 1 1 1 1 

6 Plano de adequação e manutenção das estruturas do sistema Curto prazo (4 à 8 anos) 100% 100% 100%         

7 
Substituição dos hidrômetros com mais de 5 anos de funciona-

mento 
Médio prazo (9 à 12 anos) 100% 100% 100%         

8 Estudo de demandas futuras do sistema de captação Médio prazo (9 à 12 anos) 100% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

9 
Adequação das estruturas utilizadas no sistema de captação de 

água no município 
Emergêncial (3 anos) 100% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

10 Ampliação da capacidade de reservação Curto prazo (4 à 8 anos) 100% 25% 50% 25% 25% 25% 25% 

11 
Adequação das estruturas utilizadas no sistema de reservação de 

água 
Curto prazo (4 à 8 anos) 100% 100% 100%         

12 
Manutenção do acesso universalizado ao sistema de abasteci-

mento de água em toda a zona urbana 
Curto prazo (4 à 8 anos) 100% 100% 100%         

13 Instalação de macromedidores nos poços tubulares profundos Médio prazo (9 à 12 anos) 100% 100% 100%         
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14 
Instituir a regulação e a fiscalização do sistema de Saneamento 

Básico 
Emergêncial (3 anos) 100% 100% 100%         

15 
Programa Municipal de melhoria da gestão operacional do 

abastecimento de água 
Emergêncial (3 anos) 100% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

16 
Programa Municipal de viabilização Técnica-Econômica-

operacional do sistema 
Emergêncial (3 anos) 100% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

17 
Programa Municipal de recuperação da qualidade Hídrica, 

ambiental e sanitária 
Emergêncial (3 anos) 100% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico 
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TABELA 8. ANÁLISE DAS METAS E AÇÕES PARA O QUADRIÊNIO 2021 - 2024 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Item Descrição das Metas e Ações Categoria de ação 

Previsão para o 

quadriênio (2021 - 

2024) 

Meta anual Executado 2021 2021 2022 2023 2024 

1 
Recadastro comercial do sistema de abastecimento de água e da solu-

ção de esgotamento sanitário utilizada 
Emergêncial (3 anos) 100% 100% 100%         

2 
Capacitação para multiplicadores de educação e conscientização ambi-

ental 
Curto prazo (4 à 8 anos) 100% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

3 
Levantamento de dados sobre doenças relacionadas as deficiencias do 

saneamento básico 
Emergêncial (3 anos) 100% 100% 100%         

4 Controle e fiscalização da limpeza das fossas séptica Médio prazo (9 à 12 anos) 100% 100% 100%         

5 
Lei estabelecendo sanções aos proprietários de lotes não ligados a rede 

coletora de esgotos e implantação de política tarifária 
Médio prazo (9 à 12 anos) 100% 100% 100%         

6 
Planejamento da implantação de sistema adequado de esgotamento 

sanitário 
Curto prazo (4 à 8 anos) 100% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

7 Implantação de sistema adequado de esgotamento sanitário Médio prazo (9 à 12 anos) 100% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

8 Instituir a regulação e a fiscalização do sistema de saneamento básico Emergêncial (3 anos) 100% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

9 
Programa municipal de implementação, universalização, e manutenção 

do sistema de esgotamento sanitário 
Emergêncial (3 anos) 100% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico 
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TABELA 9. ANÁLISE DAS METAS E AÇÕES PARA O QUADRIÊNIO 2021 - 2024 – DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Item Descrição das Metas e Ações Categoria de ação 

Previsão para 

o quadriênio 

(2021 - 2024) 

Meta anual 
Executado 

2021 
2021 2022 2023 2024 

1 
Capacitação para multiplicadores de educação e conscientização ambien-

tal 
Curto prazo (4 à 8 anos) 100% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

2 
Levantamento de dados sobre doenças relacionadas as deficiencias do 

saneamento básico 
Emergêncial (3 anos) 100% 100% 100%         

3 
Elaboração de um cadastro completo georreferenciado do sistema de 

drenagem urbana 
Emergêncial (3 anos) 100% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

4 
Elaboração de um plano de manutenção e limpeza periódica do sistema 

de drenagem 
Médio prazo (9 à 12 anos) 100% 100% 100%         

5 Revisão do zoneamento ambiental do município Curto prazo (4 à 8 anos) 100% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

6 Elaboração de um zoneamento de áreas unundáveis Emergêncial (3 anos) 100% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

7 Monitoramento Quali-quantitativo de água nos corpos hídricos Médio prazo (9 à 12 anos) 100% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

8 
Elaboração de um plano de reassentamento de moradias situadas em área 

de risco 
Médio prazo (9 à 12 anos) 100% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

9 Elaboração de um projeto de recomposição de matas ciliares Médio prazo (9 à 12 anos) 100% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

10 
Complementação do sistema viário com sistema de escoamento de águas 

pluviais 
Curto prazo (4 à 8 anos) 100% 100% 100%         

11 Implantação do projeto de recomposição de matas ciliares 
Longo prazo (13 à 20 

anos) 
100% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

12 Programa Municipal de gerenciamento da dremagem urbana Médio prazo (9 à 12 anos) 100% 100% 100%         

13 
Programa Municipal de recuperação da qualidade Hídrica, ambiental e 

sanitária 
Médio prazo (9 à 12 anos) 100% 100% 100%         

     Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico 
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TABELA 10. ANÁLISE DAS METAS E AÇÕES PARA O QUADRIÊNIO 2021 - 2024 – LIMPEZA URBANA E RESÍDUOS SÓLIDOS 

Item Descrição das Metas e Ações Categoria de ação 

Previsão para o 

quadriênio (2021 - 

2024) 

Meta anual 
Executado 

2021 
2021 2022 2023 2024 

1 Designação de entidade reguladora e fiscalizadora Emergêncial (3 anos) 100% 100% 100%         

2 Elaboração de normas regulatórias Emergêncial (3 anos) 100% 100% 100%         

3 
Promover a universalização do acesso aos serviços, reavaliando as alternati-

vas tecnológicas, econômicas, ambientais e sociais praticadas 
Emergêncial (3 anos) 100% 100% 100%         

4 
Reavaliação das ações de responsabilidade do gerador em todo o ciclo de 

vida. 
Médio prazo (9 à 12 anos) 100% 100% 100%         

5 

Planejar e incentivar, via acordos setoriais e termos de compromisso entre o 

setor público e o setor empresarial, a estruturação de sistemas de logística 

reversa por parte dos fabricantes, importadores, distribuidores e comercian-

tes 

Médio prazo (9 à 12 anos) 100% 100% 100%         

6 

Incentivar e fomentar a elaboração Planos de Gestão e Gerenciamento dos 

Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) para/com todos os estabelecimentos 

(públicos e privados) 

Médio prazo (9 à 12 anos) 1 PGRSS 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

7 
Incentivar e fomentar a elaboração de Planos de Gerenciamento dos Resí-

duos da Construção Civil por parte dos geradores 
Médio prazo (9 à 12 anos) 1 PGRCC 25% 0% 25% 25% 25% 25% 

8 Promover a educação ambiental como medida de controle social Curto prazo (4 à 8 anos) 100% 100% 100%         

9 

Fomentar programas e campanhas de educação ambiental, em parceria com 
o setor empresarial, que sensibilizem o consumidor quanto à importância da 

devolução após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e 

das embalagens contempladas na Logística Reversa 

Curto prazo (4 à 8 anos) 100% 100% 100%         
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10 
Fomentar a realização das atividades necessárias para a melhoria da quali-

dade de vida das comunidades em vulnerabilidade social 
Curto prazo (4 à 8 anos) 100% 100% 100%         

11 Alimentação do Sistema de Informações Curto prazo (4 à 8 anos) 100% 100% 100%         

12 Comunicação entre os setores da Administração Pública Médio prazo (9 à 12 anos) 100% 100% 100%         

13 Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico Médio prazo (9 à 12 anos) 100% 100% 100%         

14 Promoção do acesso à informação Médio prazo (9 à 12 anos) 100% 100% 100%         

15 Apresentação do Cronograma para as Metas Médio prazo (9 à 12 anos) 100% 100% 100%         

Fonte: Plano Municipal de Saneamento 
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3.3.6 Análise do cumprimento das Metas do PMSB 

 

De acordo com os programas, ações e metas constantes no PMSB-2014, 

representados aqui graficamente nas Tabelas 7, 8, 9 e 10, que serviram de base para a revisão 

deste plano, conforme vemos nos Quadros 3, 4, 5 e 6: 

 

Quadro 3 - Resultado das ações, metas e programas abastecimento de água potável. 

 

Abastecimento de água potável 

Meta, Programa ou Ação Resultado Prazo 

A1 - Recadastro comercial do sistema de 

abastecimento de água e da solução de 

esgotamento sanitário utilizada 

Última atualização ocorreu em 2021, 

com ação periódica de 3 em 3 anos. Emergencial. 

A2 - Levantamento de dados sobre doenças 

relacionadas a falhas no sistema de saneamento 

Item atendido, com ação continuada. 
Curto prazo. 

A3 - Cadastro técnico-operacional 
Município utiliza sistema informatizado 

de terceiros. 
Emergencial. 

A4 - Regularização junto ao DRH dos poços 

tubulares profundos utilizados na captação 

Inicialmente existiam 14 poços, sendo 

que 11 estão com processo de outorga 

concluído. Foram perfurado mais 3 

poços que estão em processo de outorga, 

juntamente com os 3 restantes. 

Emergencial. 

A5 - Educação ambiental: importância da 

redução do consumo de água 

São realizadas atividades nas escolas 

para conscientização da importância do 

consumo racional dos recursos hídricos. 

Também são realizadas campanhas 

envolvendo a comunidade. Divulgação e 

conscientização através de campanhas 

publicitárias. Ação continuada, com 

revisão anual. 

Curto prazo. 

A6 - Plano de adequação e manutenção das 

estruturas do sistema 

Os reservatórios metálicos foram 

substituídos por fibra e/ou polietileno. 

Ainda falta realizar o cercamento de 

alguns poços, bem como, a colocação 

das placas de identificação de cada 

artesiano. 

Curto prazo. 

A7 - Substituição dos hidrômetros com mais 

de 05 anos de funcionamento 

Até o final de 2020, foram substituídos 

todos os hidrômetros com mais de cinco 

anos de funcionamento. Ação contínua, 

com revisão anual. 

Médio prazo. 

A8 - Estudo de demandas futuras do sistema de 

captação 

A Secretaria de Obras busca sempre 

aperfeiçoar o abastecimento de água 

como um todo. Novas demandas sempre 

Médio prazo. 
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acontecem devido a criação de novos 

núcleos urbanos. Ação continuada, com 

revisão anual. 

A9 - Adequação das estruturas utilizadas no 

sistema de captação de água do município 

Todas as estruturas utilizadas no 

abastecimento de água potável estão de 

acordo com as especificações técnicas 

exigidas para a execução dos serviços. 

Emergencial. 

A10 - Ampliação da capacidade de reservação 

Foram trocados os reservatórios dos 

poços que tinham necessidade, por 

reservatórios de 20 mil litros. Também 

foram implantados reservatórios em 

pontos elevados da rede, para melhor 

distribuição por gravidade. 

Curto prazo. 

A11 - Adequação das estruturas utilizadas no 

sistema de reservação de água 

Reservatórios metálicos foram 

substituídos por reservatórios de fibra de 

vidro e/ou polietileno. 

Curto prazo. 

A12 - Manutenção do acesso universalizado ao 

sistema de abastecimento de água em toda a 

zona urbana. 

100% das residências da área urbana 

contam com o abastecimento de água 

potável da rede pública. Para os novos 

loteamentos está sendo exigida junto 

com a estrutura urbana necessária, a 

implantação de rede de abastecimento 

completa, com poço, reservatório e 

ligações domiciliares. 

Curto prazo. 

A13 - Instalação de macromedidores nos poços 

tubulares profundos 

Não existem macromedidores instalados 

na rede, havendo a necessidade de 

instalação de macromedidores na saída 

de cada um dos poços tubulares 

profundos utilizados no sistema de 

abastecimento do município. 

Médio prazo. 

A14 - Instituir a regulação e a fiscalização do 

sistema de saneamento básico 

Atendido, o município já instituiu a 

regulação do sistema de abastecimento 

de água potável por meio de lei 

municipal, cabendo a fiscalização pela 

Secretaria de Obras e Viação. 

Emergencial. 

P1 - Programa municipal de melhoria da 

gestão operacional do abastecimento de água 

Programa de ação continuada, tendo a 

necessidade de implantação de ações 

para a melhoria de perdas no sistema de 

captação e distribuição de água potável. 

Médio prazo. 

P2 - Programa municipal de viabilização 

técnica-econômica - operacional do sistema 

As ações envolvidas neste programa tem 

como objetivo diminuir as demandas, 

otimizar as ações de adequação das 

estruturas para garantir o atendimento 

das demandas, e melhorar a arrecadação 

do sistema. Pretende-se, com estas 

ações, tornar o sistema viável 

economicamente, e otimizado do ponto 

de vista técnico e operacional. 

Médio prazo. 

P3 - Programa municipal de acesso universal à 

água com garantias de potabilidade 

Já atendido, garantia de potabilidade 

atendida devida a captação de água ser 

de poços tubulares profundos. Cada 

Médio prazo. 
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poço possui um sistema simplificado de 

tratamento por cloração, garantindo a 

qualidade da água distribuída. Programa 

de ação contínua.  

P4 - Programa municipal de recuperação da 

qualidade hídrica, ambiental e sanitária 

É realizada a ligação programada das 

bombas por determinado período para 

que o poço tenha um tempo de descanso, 

garantindo a recuperação hídrica.  

Médio prazo. 

Fonte: PMSB- 2014 e 1ª Revisão (2018) 

 

Quadro 4 - Resultado ações, metas e programas de esgotamento sanitário. 

 

Esgotamento sanitário 

Meta, Programa ou Ação Resultado Prazo 

A1 - Recadastro comercial do sistema de 

abastecimento de água e da solução de 

esgotamento sanitário utilizada. 

Atualização ocorreu em 2021, com ação 

periódica de 3 em 3 anos. Quanto à 

solução do esgotamento sanitário o 

município utiliza o sistema individual de 

tratamento de esgoto doméstico, seguido 

por Fossa Séptica, filtro anaeróbico e 

sumidouro. 

Emergencial. 

A2 – Capacitação para multiplicadores de 

educação e conscientização ambiental. 

Já atendido, com ação continuada de 

capacitação e consequente 

conscientização ambiental. 

Curto prazo, com 

estabelecimento 

contínuo das 

atividades ao longo 

dos tempos. 

A3 - Levantamento de dados sobre doenças 

relacionadas às deficiências do saneamento 

básico. 

Já atendido com ação continuada. Emergencial, com 

atualização contínua 

dos dados. 

A4 - Controle e fiscalização da limpeza das 

fossas séptica. 

Já atendido. A fiscalização do município 

realiza fiscalizações periódicas com o 

objetivo de orientar a limpeza das fossas 

sépticas, bem como atendimento a 

denúncias de locais com a falta de 

sistema individual de tratamento de 

esgoto doméstico. 

Médio prazo, com 

estabelecimento 

contínuo das 

atividades ao longo 

dos tempos. 

A5 - Lei estabelecendo sanções aos 

proprietários de lotes não ligados a rede 

coletora de esgotos e implantação de política 

tarifária. 

Já atendido. Município instituiu a lei 

municipal n° 1.141/2004 estabelecendo 

sanções aos proprietários com ligações 

irregulares ou lançamento indevido de 

esgoto doméstico. 

Médio prazo. 

A6 – Planejamento da implantação de sistema 

adequado de esgotamento sanitário 

Atualmente não existe solução pública e 

coletiva para o esgotamento sanitário no 

município. Propõe-se a realização de 

estudos e projetos que possibilitem a 

futura implantação de um sistema 

adequado de esgotamento sanitário. Para 

os novos loteamentos e os que estão em 

fase de implantação já está sendo 

Emergencial, curto, 

médio e longo 

prazo. 
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exigido soluções coletivas. 

A7 - Implantação de sistema adequado de 

esgotamento sanitário 

Atualmente, não existe solução pública e 

coletiva para o esgotamento sanitário no 

município. Propõe-se a busca de 

alternativas viáveis e financiamento para 

a implantação de sistemas individuais de 

tratamento e destinação dos esgotos 

sanitários da área rural e a implantação 

de redes coletoras de esgotos sanitários 

na área urbana, com destinação à futura 

Estação de Tratamento de Efluentes. 

longo prazo. 

A8 - Instituir a regulação e a fiscalização do 

sistema de saneamento básico 

o órgão regulador é a própria Prefeitura 

Municipal e a fiscalização é executada 

pelo Setor de Fiscalização, 

compreendendo a Fiscalização de Obras, 

Meio Ambiente e Posturas e Saúde. 

Regulação definida na Lei Municipal nº 

1.170/2005. 

Longo Prazo. 

P1 - Programa municipal de implementação, 

universalização e manutenção do sistema de 

esgotamento sanitário 

Devido as dificuldades financeira, é 

muito difícil o Município sozinho 

implantar um programa municipal de 

universalização e manutenção do 

sistema de esgotamento sanitário. É 

necessária a ajuda do Estado e da União 

para isso. Muito já se avançou com a 

aprovação do Marco Legal para o 

Saneamento Básico e com a aprovação 

do Plano Estadual de Saneamento do 

Rio Grande do Sul – PLANESAN-RS, 

no qual Pareci Novo está incluído junto 

à Região Hidrográfica do Guaíba. Já 

houve reuniões, inclusive vistoria por 

parte da CORSAN, que ao final não 

mostrou interesse em assumir o 

saneamento no Município. 

Longo Prazo. 

Fonte: PMSB- 2014 e 1ª Revisão (2018). 

 

Quadro 5 - Resultado ações, metas e programas limpeza urbana e drenagem de águas 

pluviais. 
 

Limpeza urbana e drenagem pluvial 

Meta, Programa ou Ação Resultado Prazo 

A1 – Capacitação para multiplicadores de 

educação e conscientização ambiental 

Já atendido, com ação continuada de 

capacitação e consequente 

conscientização ambiental. 

Curto prazo, com 

estabelecimento 

contínuo das atividades 

ao longo dos tempos. 

A2 - Levantamento de dados sobre doenças 

relacionadas às deficiências do saneamento 

básico 

Já atendido com ação continuada. Emergencial, com 

atualização contínua 

dos dados. 
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A3 - Elaboração de um cadastro completo 

georeferenciado do sistema de drenagem 

urbana 

Em processo de implantação. O 

município já contratou uma empresa 

de topografia para elaboração de 

mapas georeferenciados, incluindo as 

cotas de inundação e outras 

informações necessárias para compor 

um cadastro atualizado do sistema de 

drenagem urbana. 

Emergencial. 

A4 - Elaboração de um plano de manutenção e 

limpeza periódica do sistema de drenagem 

Já atendido. A secretaria municipal de 

Obras e Viação realiza mensalmente 

manutenções de caráter corretivo e 

preventivo na limpeza do sistema de 

drenagem urbana, bem como em 

áreas próximas zona urbana e 

desobstrução de arroios. Mantendo 

assim, o sistema de drenagem livre de 

possíveis problemas de qualquer 

natureza que possam prejudicar o 

bem estar da população. 

Médio prazo. 

A5 – Revisão do zoneamento ambiental do 

município 

O município está em fase de estudo e 

elaboração do projeto de Zoneamento 

Ambiental. O zoneamento ambiental 

estabelece os locais favoráveis à 

expansão urbana no município, o que 

se torna particularmente importante 

sob o ponto de vista da alocação das 

unidades residenciais ao longo do 

horizonte do PMSB.   

Curto prazo. 

A6 - Elaboração de um zoneamento de áreas 

inundáveis 

Já atendido. O Município de Pareci 

Novo dispõem de mapas elaborados 

pela Metroplan com estudo das cheias 

do Rio Caí e com mapas das áreas de 

inundações. Além disso, com a 

implantação do Zoneamento 

Ambiental pretende realizar novo 

estudo das áreas alagáveis. 

Emergencial. 

A7 - Monitoramento quali-quantitativo de água 

nos corpos hídricos 

O Município não realizou ainda 

nenhum estudo ou monitoramento da 

qualidade da água do Rio Caí ou 

afluentes em seu território. No 

entanto, realiza diversas ações de 

limpeza do Rio Caí e Arroio Maratá, 

bem como fiscaliza o lançamento 

irregular de esgoto no curso hídrico. 

O monitoramento quali-quantitativo 

está em fase de estudo e análise 

técnica. 

O monitoramento deve 

ser realizado ao longo 

de todo o horizonte de 

plano a partir da sua 

implantação. 

Recomenda-se a 

implantação em curto 

prazo e primeiramente 

no Rio Caí e 

posteriormente nos 

demais arroios. 

A8 - Elaboração de um plano de 

reassentamento de moradias situadas em áreas 

de risco 

Estava previsto no PMSB-2014 a 

seguinte medida: “Sugere-se a 

elaboração de um Plano de 

Reassentamento de Moradias, o qual 

deverá estabelecer as condicionantes 

básicas para efetivar o realocação de 

Médio prazo. 
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moradias, as pautas políticas de 

atenção à população a ser deslocada, 

bem como as diretrizes e premissas 

que nortearão o atendimento social 

destas”. No entanto, pela alta 

complexidade do objetivo, levando 

em consideração a quantidade de 

famílias ribeirinhas, o investimento 

necessário e novas áreas de terra para 

realização da realocação, este 

objetivo deverá ser analisado pela 

administração atual, decidindo 

conforme estudo técnico, elaborado 

por profissionais habilitados da área 

para reassentamento ou justificando a 

permanência das famílias no local. 

A9 - Elaboração de um projeto de 

recomposição de matas ciliares 

Não há uma identificação 

(mapeamento) dos pontos de 

ocorrência de erosão nos corpos 

hídricos receptores de águas pluviais, 

para elaboração de um projeto de 

recomposição de matas ciliares. As 

matas ciliares são elementos 

importantes no manejo e conservação 

de uma bacia hidrográfica, 

especialmente sob a ótica da 

manutenção ou melhoria dos aspectos 

qualitativos e quantitativos dos 

recursos hídricos a que estão 

associadas. Estão relacionadas à 

proteção de mananciais pela 

estabilização de ribanceiras, 

prevenção de enchentes e contenção 

do carreamento de sedimentos e 

poluentes para os cursos d‘água. 

Desta forma, o município pretende 

realizar ações com agricultores as 

margens do Rio Caí para 

recomposição da mata ciliar.  

Médio prazo. 

A10 - Complementação do sistema viário com 

sistema de escoamento de águas pluviais 

As ações de ampliação da cobertura 

de pavimentação e sistema de 

microdrenagem são realizadas ao 

longo de todo o horizonte do PMSB, 

de acordo com o planejamento dos 

serviços de pavimentação das vias. 

Médio prazo. 

A11 - Implantação do projeto de recomposição 

de matas ciliares 

O Município ainda não realizou o 

planejamento da recomposição da 

mata ciliar conforme estabelecido na 

meta A9. Com tudo, o município irá 

assinar termo de cooperação com o 

Ministério Público responsável pela 

Bacia Hidrográfica do Rio Caí, ainda 

no ano de 2022, objetivando 

recuperação da mata ciliar em toda a 

Longo prazo. 
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extensão do Rio Caí. 

P1 - Programa municipal de gerenciamento da 

drenagem urbana 

 

O Município busca evitar o 

surgimento futuro de pontos de 

alagamento no município, e 

minimizar os existentes. Além disso, 

objetiva-se a ampliação da cobertura 

do sistema de drenagem para as áreas 

carentes desta infraestrutura, bem 

como o atendimento da demanda 

futura em função da expansão urbana 

e surgimento de novos loteamentos. 

Longo Prazo 

P2 - Programa municipal de recuperação da 

qualidade hídrica, ambiental e sanitária 

 

A falta de cuidado da população e do 

poder público com as consequências 

de suas ações para o meio ambiente 

gera efeitos mais ou menos severos 

sobre a qualidade ambiental. 

Particularmente quanto aos corpos 

hídricos, estes são intensamente 

afetados pelo lançamento de efluentes 

sanitários e industriais, pelo arraste de 

resíduos sólidos indevidamente 

dispostos, pela presença de moradias 

nas proximidades dos corpos hídricos, 

e pela retirada da mata ciliar. A 

sinergia resultante da qualidade 

deteriorada dos cursos d'água e das 

inundações frequentes oferecem 

danos paisagísticos e à saúde das 

pessoas, o que requisita ações 

remediadoras imediatas e de 

mobilização dos mais diversos setores 

do poder público. 

Longo Prazo 

Fonte: PMSB- 2014 e 1ª Revisão (2018) 

 

 

Quadro 6 - Resultado das ações, metas e programas resíduos sólidos. 

 

Resíduos sólidos 

Meta, Programa ou Ação Resultado Prazo 

Meta 1 – Instituir a regulação e a fiscalização 

do sistema de saneamento básico.  

A regulação ainda não foi instituída por 

norma legal, utilizando-se de base à 

legislação estadual e federal pertinente. 

Esta ação deverá ser realizada em curto 

prazo. 

 

A fiscalização já foi instituída por meio 

dos setores de Fiscalização de Obras, 

Posturas e Meio Ambiente. Que ficam 

responsáveis pela fiscalização dos serviços 

prestados pelas empresas terceirizadas, 

Ação de curto 

prazo: entre 4 a 8 

anos 
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bem como por descarte irregular de lixo. 

 

Taxa de lixo implementada na Lei 

1.248/2005 - Código Tributário do 

Município em 2017. 

Meta 2 – Promover a coleta e disposição 

adequada dos resíduos sólidos gerados pelas 

populações urbana e rural (universalização). 

Município atende 100% da área urbana e 

rural com coleta de lixo, ou seja, o serviço 

encontra-se universalizado. 

 

Município encaminha os rejeitos/lixo para 

disposição em local ambientalmente 

adequado e licenciado de acordo com as 

normas ambientais. 

Ação imediata ou 

emergencial: até 

3 anos 

Meta 3 – Estimular a adoção de medidas de 

controle e gestão dos resíduos sólidos com 

características diversas aos 

urbanos/domiciliares. 

Município adota anualmente ações para 

melhoria da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos 

resíduos, incentivando e realizando ações 

para recolhimento de embalagens vazias de 

Agrotóxicos, pilhas e baterias, óleo de 

cozinha usado, lâmpadas e vidro. 

Ação de curto 

prazo: entre 4 a 8 

anos 

Meta 4 – Promover atividades de educação 

sanitária e ambiental. 

Município de Pareci Novo por meio do 

Departamento de Meio Ambiente realiza 

anualmente diversas campanhas ambientais 

nas escolas para incentivar a reciclagem e 

conscientizar a população com o objetivo 

de uma comunidade mais sustentável. 

 

Além de palestras ambientais nas escolas o 

Departamento de Meio Ambiente realiza 

diversas ações de Educação ambiental 

como: Limpeza da ERS 124 em toda a sua 

extensão (coleta de lixo), diponibiliza um 

Ecoponto para descarte correto de vidro, 

disponibiliza ecoponto em todas as escolas 

para descarte correto de materiais 

eletrônicos, ações de limpeza do Rio Caí e 

Arroio Maratá, entre outras. 

Ação imediata ou 

emergencial: até 

3 anos 

Meta 5 – Produzir dados/informações sobre os 

resíduos sólidos. 

Município já realiza acompanhamento e 

levantamento de dados referente a 

quantidade de resíduos coletados e 

resíduos reciclados. Bem como realiza 

divulgação dos dados por meio das redes 

sociais da Prefeitura. 

Ação imediata ou 

emergencial: até 

3 anos 

Meta 6 – Criar instâncias de participação e 

controle social para o planejamento, 

acompanhamento e avaliação da política e das 

ações em saneamento básico. 

 

  

Município vai instituir por meio de lei a 

criação do Conselho Municipal de 

Saneamento Básico. 

 

Este conselho será responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da revisão 

do PMSB . 

Ação imediata ou 

emergencial: até 

3 anos 

Fonte: PMSB- 2014 e 1ª Revisão (2018) 
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4. PROGNÓSTICO, OBJETIVOS E METAS 

 

Com base nas ações previstas nas dimensões temporais estabelecidas no Plano 

Municipal de Saneamento aprovado em 2014, foram fixadas metas e ações para os quatro 

eixos do saneamento básico de Pareci Novo, com vistas ao alcance do cenário futuro, que 

serão revistas a cada período programado para a revisão do plano municipal de saneamento, 

levando-se em consideração os seguintes fatores: 

 

a) Evolução histórica dos indicadores; 

b) Situação atual com base na análise situacional do déficit; 

c) Estimativas para os casos onde não se dispõe de indicadores devido à carência 

dos dados atuais, que poderão sofrer mudanças nas revisões do plano. 

 

Conforme o plano, as ações necessárias para o atendimento das demandas de 

saneamento básico podem ser divididas em ações estruturais (obras e intervenções físicas 

relevantes) e não estruturais (acarretam repercussões sobretudo no planejamento futuro), 

tendo sua aplicação em determinado espaço temporal. (Quadro 7). 

 

Quadro 7 - Plano de Ações e Metas o PMSB. 
 

Hierarquia Metas Relevância 

Imediatas ou Emergenciais Até 03 anos 2022 à 2025 Institucional - Legal 

Curto Prazo 04 a 08 anos; 2026 à 2030 Elevada 

Médio Prazo 09 a 12 anos; 2031 à 2034 Significativa 

Longo Prazo 13 a 20 anos. 2035 à 2042 Moderada 

Fonte: PMSB Pareci Novo 

 

Dessa forma, pretende-se a partir deste capítulo, propor os objetivos, metas e ações 

para espaço temporal de quatro anos, ou seja, até a próxima revisão, a partir do diagnóstico, 

considerando-se a proposições em imediatas ou emergenciais, ou que deverão ser alcançadas 

em um período de tempo maior. 
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O Quadro 8 apresenta as ações e metas estabelecidas nesta revisão do PMSB que 

deverão ser alcançadas pelo Município de Pareci Novo para o eixo Abastecimento de Água. 

 

Quadro 8 - Plano de ações, metas e programas PMSB para Abastecimento de Água 

Potável: 
 

Abastecimento de água potável 

Item Objetivos, programas, metas e ações: Categoria de ação: 

1 

Adequação, melhoria e manutenção do serviço atual de 

abastecimento de água potável, buscando sempre a melhoria 

contínua dos serviços prestados. 

Emergencial (3 anos) 

2 Educação Ambiental: Importância da redução do consumo de água. Curto prazo (4 a 8 anos) 

3 
Regularização junto ao DRH dos poços tubulares profundos 

utilizados na captação (17 poços perfurados - 11 outorgados). 
Emergencial (3 anos) 

4 Plano de adequação e manutenção das estruturas do sistema. Curto prazo (4 a 8 anos) 

5 
Adequação das estruturas utilizadas no sistema de captação de água 

no município. 
Emergencial (3 anos) 

6 Ampliação da capacidade de reservação de água potável. Curto prazo (4 a 8 anos) 

7 Ampliação da extensão da rede de abastecimento de água potável 
Médio prazo (9 a 12 

anos) 

8 Instalação de macromedidores nos poços tubulares profundos. 
Médio prazo (9 a 12 

anos) 

9 

Estudo de demandas futuras do sistema de captação e 

abastecimento de água potável (Manter o sistema municipalizado – 

construção de Estação de Tratamento de Água - ETA) 

Médio prazo (9 a 12 

anos) 

10 Universalização dos serviços de abastecimento de água potável 
Médio prazo (9 a 12 

anos) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

O Quadro 9 apresenta as ações e metas estabelecidas para o eixo Esgotamento 

Sanitário, que deverão ser alcançadas pelo Município de Pareci Novo. 
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Quadro 9 - Plano de ações, metas e programas PMSB para Esgotamento Sanitário. 
 

Esgotamento sanitário 

Item Objetivos, programas, metas e ações: Categoria de ação: 

1 

Adequação, melhoria e manutenção do sistema de esgotamento 

sanitário atual, buscando sempre a melhoria contínua dos serviços 

prestados. 

Emergencial (3 anos) 

2 

Promover a Educação Ambiental para conscientização da 

população quanto ao sistema adequado de tratamento de esgoto 

sanitário e da limpeza anual da fossa séptica. 

Curto prazo (4 à 8 anos) 

3 
Controle e fiscalização da limpeza do sistema individual de 

tratamento de esgoto doméstico. 

Médio prazo (9 à 12 

anos) 

4 

Fiscalizar ligações irregulares de esgoto sanitário na rede pluvial do 

município ou outras formas irregulares de lançamento do efluente 

no Meio Ambiente. 

Médio prazo (9 à 12 

anos) 

5 
Planejamento e estudo futuro do sistema adequado de tratamento de 

esgoto sanitário adaptado à realidade do município. 

Médio prazo (9 à 12 

anos) 

6 Universalização dos serviços de esgotamento sanitário. 
Médio prazo (9 à 12 

anos) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O Quadro 10 apresenta as ações e metas estabelecidas nesta revisão do PMSB que 

deverão ser alcançadas pelo Município de Pareci Novo para o eixo Drenagem e Manejo das 

Águas Pluviais. 

 

Quadro 10 - Plano de Ações e Metas para Drenagem e Manejo das Águas Pluviais. 
 

Drenagem e manejo das águas pluviais 

Item Objetivos, programas, metas e ações: Categoria de ação: 

1 

Adequação, melhoria e manutenção do sistema de drenagem e 

manejo de águas pluviais, buscando sempre a melhoria contínua 

dos serviços prestados. 

Emergencial (3 anos) 

2 

Promover a Educação Ambiental para conscientização da 

população quanto aos cuidados com o lixo e com a drenagem 

urbana 

Curto prazo (4 à 8 anos) 

3 

Realizar manutenção e limpeza periódica do sistema de drenagem 

urbana (limpeza de bocas de lobo e substituição de tampas de 

bueiros quebrados). 

Médio prazo (9 à 12 anos) 

4 Elaboração de um zoneamento de áreas inundáveis. Emergencial (3 anos) 

5 Fiscalizar ligações clandestinas de esgoto sanitário na rede pluvial Emergencial (3 anos) 

6 

Universalização dos serviços de drenagem e manejo das águas 

pluviais (aumento progressivo do serviço em locais em que a rede 

de drenagem pluvial ainda não atende totalmente à demanda de 

escoamento superficial). 

Médio prazo (9 à 12 anos) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O Quadro 11 apresenta as ações e metas estabelecidas nesta revisão do PMSB que 

deverão ser alcançadas pelo Município de Pareci Novo para Resíduos Sólidos. 

 

 

Quadro 11 - Plano de Ações e Metas para Resíduos Sólidos. 
 

Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos urbanos 

Item Objetivos, programas, metas e ações: Categoria de ação 

1 
Adequação, melhoria e manutenção da limpeza urbana e coleta de 

resíduos sólidos, mantendo a cobertura da coleta convencional.  
Emergencial (3 anos) 

2 
Instituir a coleta seletiva de materiais recicláveis na área urbana e 

ampliação da coleta de lixo na área rural. 
Curto prazo (4 à 8 anos) 

3 
Instituir a coleta conteinerizada – Instalação progressiva de 

conteiners na área urbana do Município. 
Curto prazo (4 à 8 anos) 

4 

Planejar e incentivar via acordos setoriais e termos de compromisso 

entre o setor público e o setor empresarial, a estruturação de 

sistemas de logística reversa por parte dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de pneus usados, 

pilhas, baterias, lâmpadas, óleo lubrificante, materiais eletrônicos, 

vidros e embalagens vazias de agrotóxicos. 

Médio prazo (9 à 12 anos) 

5 

Incentivar e fomentar a elaboração Planos de Gestão e 

Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) 

para/com todos os estabelecimentos (públicos e privados) e 

elaboração do Plano Municipal de Resíduos da construção Cívil 

(PMRCC). 

Médio prazo (9 à 12 anos) 

6 
Promover a educação ambiental como medida de controle social 

nas escolas e empresas do município. 
Curto prazo (4 à 8 anos) 

7 
Fomentar a realização das atividades necessárias para a melhoria da 

qualidade de vida das comunidades em vulnerabilidade social. 
Curto prazo (4 à 8 anos) 

8 Criar sistema de acesso à informação sobre os resíduos sólidos. Curto prazo (4 à 8 anos) 

9 
Universalização dos serviços de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos urbanos. 
Médio prazo (9 à 12 anos) 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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5. SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

PROGRAMADAS 

 

 

5.1 Parâmetros de sustentabilidade 

 

Os princípios para controle da prestação de serviços públicos estão descritos na Lei 

nº 11.445/2007, e estão centrados na designação de uma entidade reguladora, além disso, 

devem ser prestados utilizando-se técnicas de engenharia. 

 

A entidade reguladora será responsável pelas funções técnico-profissionais e, 

também, pelas que permitirão o monitoramento e avaliação da prestação dos serviços. 

 

No caso de Pareci Novo, não há entidade prestadora, sendo o próprio Município 

quem presta o serviço, faz a regulação, fiscalização e monitoramento das ações programadas, 

o que pressupõe a coleta, o processamento dos dados, a produção e análise das informações 

para subsidiar as tomadas de decisão. 

 

 

5.2 Sustentabilidade econômico-financeira 

 

De acordo com as diretrizes da Lei nº 11.445/2007, a prestação dos serviços de 

saneamento básico deve estar vinculada aos princípios de eficiência e sustentabilidade 

econômico-financeira. 

 

Na busca da sustentabilidade econômico-financeira, os preços públicos e taxas para a 

prestação dos serviços públicos observará as seguintes diretrizes: 

 

a) Prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde 

pública; 

b) Ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; 
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c) Geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, 

objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço; 

d) Inibição de obras supérfluas e do desperdício de recursos; 

e) Recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de 

eficiência; 

f) Estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os 

níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços. 

 

 

5.3 Sustentabilidade técnica 

 

Quanto aos aspectos técnicos, a prestação dos serviços deverá atender aos requisitos 

mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos 

produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições operacionais e de 

manutenção dos sistemas. 

 

Deverá ser estabelecido um sistema de informações que contemple o controle de 

dados com base nos indicadores estabelecidos para os quatro eixos do saneamento básico. 

 

 

5.4 Parâmetros de qualidade 

 

A qualidade na prestação dos serviços de saneamento básico implica diretamente na 

saúde da população. 

 

 

A implantação de sistemas adequados de abastecimento de água e de destino dos 

dejetos, contribui para a diminuição de doenças transmissíveis pelo consumo de água e pela 

exposição à agentes nocivos decorrentes do lançamento de resíduos em locais inadequados. 
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Em Pareci Novo, o abastecimento de água na área urbana tem seu manancial 

garantido, porém, a quantidade disponibilizada deverá ser ampliada com melhorias no 

sistema. 

 

Como medidas gerais de proteção para evitar doenças de veiculação hídrica, é 

possível destacar a proteção dos mananciais e controle da poluição das águas, sistema de 

distribuição bem projetado, construído, operado e mantido o controle permanente da 

qualidade bacteriológica e química da água na rede de distribuição, dentre outras medidas. 

 

 

5.4.1 Água Potável 

 

A água potável para consumo humano deve obedecer os requisitos de higidez e 

palatibilidadade, ou seja, não estar contaminada, nem conter substâncias tóxicas ou 

quantidades excessivas de substâncias minerais ou orgânicas, bem como,  não deve possuir 

sabor e odor e apresentar-se em temperatura agradável. 

 

É necessária a adoção de parâmetros de qualidade, que estão indicados na Portaria 

GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

  

Tabela 5 - Padrão bacteriológico da água para consumo humano 
 

Formas de abastecimento Parâmetro VMP(1) 

SAI Escherichia coli(2) Ausência em 100 mL 

SAA 

e 

SAC 

Na saída do tratamen-

to 
Coliformes totais(3) Ausência em 100 mL 

  

Sistema de distribui-

ção e pontos de con-

sumo 

Escherichia coli(2) Ausência em 100 mL 

    
Coliformes 

totais(4) 

Sistemas ou soluções 

alternativas coletivas que 

abastecem menos de 

20.000 habitantes 

Apenas uma amostra, entre as amostras exa-

minadas no mês pelo responsável pelo siste-

ma ou por solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água, poderá apresentar 

resultado positivo 
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Sistemas ou soluções 

alternativas coletivas que 

abastecem a partir de 

20.000 habitantes 

Ausência em 100 mL em 95% das amostras 

examinadas no mês pelo responsável pelo 

sistema ou por solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água. 

Fonte: Anexo 11 da Portaria GM/MS nº 888/2021 

 

5.4.2 Esgotamento Sanitário 

 

Os esgotos domésticos apresentam características físicas, químicas e biológicas que 

devem ser monitoradas e avaliadas periodicamente, através da análise de material orgânico 

presente nos esgotos e a medição do consumo de oxigênio (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio – DBO, Demanda Última de Oxigênio – DBOu, Demanda Química de Oxigênio – 

DQO), ou medição do carbono orgânico. 

 

Quadro 12 - Características físicas, químicas e biológicas dos esgotos sanitários. 
 

Características Físicas 

Matéria sólida 

Os esgotos domésticos contém aproximadamente 99,9% de água, e apenas 0,1% 

de sólidos, e devido a esse percentual de 0,1% de sólidos que ocorrem os 

problemas de poluição das águas, trazendo a necessidade de se tratar os esgotos 

Temperatura 

A temperatura do esgoto é, em geral, pouco superior à das águas de 

abastecimento. A velocidade de decomposição do esgoto È proporcional ao 

aumento da temperatura 

Odor 

Os odores característicos do esgoto são causados pelos gases formados no 

processo de decomposição, assim o odor de mofo, típico do esgoto fresco é 

razoavelmente suportável e o odor de ovo podre, insuportável, É típico do esgoto 

velho ou séptico, em virtude da presença de gás sulfídrico 

Cor e turbidez 

A cor e turbidez indicam de imediato o estado de decomposição do esgoto. A 

tonalidade acinzentada acompanhada de alguma turbidez é típica do esgoto fresco 

e a cor preta é típica do esgoto velho 

Variação de vazão 

a variação de vazão do efluente de um sistema de esgoto doméstico é em função 

dos costumes dos habitantes. A vazão doméstica do esgoto È calculada em função 

do consumo médio diário de água de um indivíduo. Estima-se que para cada 100 

litros de água consumida, são  lançados aproximadamente 80 litros de esgoto na 

rede coletora, ou seja 80% 

Características Químicas 

Matéria Orgânica 

Cerca de 70% dos sólidos no esgoto são de origem orgânica, geralmente esses 

compostos orgânicos são uma combinação de carbono, hidrogênio e oxigênio, e 

algumas vezes com nitrogênio. 

Matéria Inorgânica Formada principalmente por areia e outras substâncias minerais dissolvidas 

Características Biológicas 

Microorganismos de águas 

residuais 

São as bactérias, os fungos, os protozoários, os vírus e as algas. 

Indicadores de poluição São diversos organismos, dentre eles, os coliformes 

Fonte: Esgotamento Sanitário. BVMS 
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5.4.3 Limpeza Urbana e Águas Pluviais 

 

As águas pluviais apresentam poluentes que podem ser potencializados de acordo 

com as características das construções que a recebem, condições atmosféricas e com os 

eventos que ocorrem ao redor da precipitação. Mas é a contaminação microbiológica que 

apresenta maiores riscos à saúde, pois podem atuar como patógenos oportunistas, sendo 

nocivos principalmente para indivíduos imunologicamente debilitados. 

 

Nos casos de reuso das águas pluviais, a presença de bactérias, metais pesados e 

produtos químicos em telhados e calhas podem conferir contaminantes à água que implicam 

nos padrões de potabilidade. 

 

 

5.4.4 Resíduos Sólidos 

 

A contaminação por resíduos produzidos que são lançados diretamente no solo, 

deteriorando-se com o tempo, e produzindo odores desagradáveis e vetores transmissores de 

doenças.   

 

 

5.5 Indicadores de desempenho do sistema 

 

Os indicadores de desempenho do SNIS são instrumentos que possibilitam uma 

criteriosa avaliação técnica da operação dos sistemas e também um acompanhamento por 

parte da população e do Conselho Municipal de Saneamento, haja vista que são 

disponibilizados à população em geral. Portanto, a manutenção do cadastro municipal junto a 

este sistema de informações e a disponibilização dos dados devidamente coletados - e 

consistidos - é de suma importância para a avaliação, seja por parte dos agentes de 

saneamento seja por parte dos habitantes, da eficiência destes serviços. 
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Na 1ª Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (2018), foi utilizado os 

indicadores do Sistema Nacional de Informações de Saneamento – SNIS como mecanismo de 

aferição dos serviços públicos de saneamento, que devem ser preenchidos pelos operadores do 

sistema anualmente e avaliados pelo Conselho e/ou servidor designado para tal. 

 

5.6 Regulação e Fiscalização 

 

O art. 2º do Decreto Federal nº 7.217/2010, define os conceitos de regulação, 

fiscalização e entidade de regulação como sendo: 

 
“II - regulação: todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado serviço 

público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto 

socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua 

oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços públicos, 

para atingir os objetivos do art. 27; 
 

III - fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou 

avaliação, no sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos 

editados pelo poder público e a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público; 
 

IV - entidade de regulação: entidade reguladora ou regulador: agência reguladora, 

consórcio público de regulação, autoridade regulatória, ente regulador, ou 

qualquer outro órgão ou entidade de direito público que possua competências 

próprias de natureza regulatória, independência decisória e não acumule funções 

de prestador dos serviços regulados.” 
 

 

A Lei Municipal nº 1.075, de 13 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o 

fornecimento de água potável no Município, a fixação de tarifas, arrecadação e dá outras 

providências, traz em seu corpo, a regulação do serviço de abastecimento de água do 

Município de Pareci Novo.  

 

Já os setores de Meio Ambiente, de Vigilância Sanitária, de Controle Interno e 

Fiscalização da Secretaria de Obras e Viação, realizam a fiscalização dos serviços de 

saneamento, utilizando as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento como embasamento 

de suas ações. 
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A informação de que se aplica subsidiariamente para regulação e fiscalização, além 

das normas municipais, a legislação estadual e federal. 

 

 

5.7 Periodicidade da avaliação do desempenho 

 

A avaliação de desempenho dos serviços prestados deverá ser no máximo anual. 
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6. PLANO DE AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

 

O Plano de Ações de Emergência e Contingência busca caracterizar as estruturas 

disponíveis e estabelecer as formas de atuação, tanto em caráter preventivo como corretivo, 

procurando elevar o grau de segurança e a continuidade operacional das instalações 

relacionadas aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas do Município de 

Pareci Novo. 

 

Caso ocorram situações atípicas que extrapolem a capacidade de atendimento local, 

deve-se dispor de uma estrutura de apoio com mão-de-obra, materiais e equipamentos para 

correção dessas ocorrências, visando a segurança e a continuidade diminuídas ou paralisadas. 

 

O objetivo de um plano de emergência e contingência é para assegurar a 

continuidade dos procedimentos, evitando impactos relacionados ao meio ambiente e, 

principalmente à saúde pública. 

 

O Plano de emergência e contingência estabelecido no Plano Municipal de 

Saneamento Básico (2014) e revisto em 2018 condiz com a atual estrutura dos sistemas de 

saneamento verificados, portanto, indicamos a manutenção do mesmo, conforme última 

revisão em 2018. 
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7. VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

O sistema de tarifas, taxas e preços públicos são as fontes primárias para o 

financiamento das ações do saneamento básico, devendo recuperar os custos operacionais e 

gerar recursos para investimentos, quer sejam diretos (recursos próprios) e/ou com 

financiamentos. 

 

Para haver equilíbrio financeiro, é necessário que hajam reajustes nos preços dos 

serviços públicos, sendo eles periódicos (anual) ou extraordinários (quando se verificar a 

ocorrência de fato não previstos). 

 

Dentre as metas e programas previstos anteriormente no PMSB-2014, o Município 

implantou a cobrança aos usuários pela prestação de serviços de saneamento básico. 

 

A Lei Complementar nº 2.404, de 29 de setembro de 2017, incluiu no Código 

Tributário Municipal (Lei nº 1.248/2005), a previsão de cobrança de taxa de lixo, tendo como 

fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de coleta de lixo prestados pelo 

Município, definindo-se também, a base de cálculo, as alíquotas e a forma de lançamento, 

tanto para zona urbana, quanto para a zona rural, conforme Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Receitas na prestação de serviços de saneamento 
 

Descrição Receita 2021 (R$) 

Taxa de coleta de lixo rural R$ 37.381,84 

Taxa de coleta de lixo urbano R$ 51.109,50 

TOTAL R$ 88.491,34 

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda 

 

A Lei nº 1.075, de 13 de dezembro de 2004, dispõe sobre o fornecimento de água 

potável, fixa tarifas, define os tipos de usuários, suas categorias e regula o serviço, para 

usuários localizados na zona urbana e rural do Município.  
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Tabela 7 - Dados financeiros do abastecimento de água – ano de 2021 

 

Arrecadação bruta 

(R$/mês) 

Despesa total 

(R$/mês) 

Despesa com 

perdas (%) 

Despesa com 

perdas (R$/mês) 

Arrecadação 

líquida (R$/mês) 

79.401,29 30.106,10 19,3 5.810,48 1.830,36 

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda. 

 

 

Os custos com limpeza pública e coleta de resíduos de serviços da saúde (RSS) estão 

previstos no orçamento municipal, os quais são demonstrados na Tabela 6. 

 

Tabela 8 - Custos com manejo dos resíduos e limpeza urbana 
 

Descrição Custeio – 2021 (R$) 

Coleta, transporte e destinação de RSU R$ 496.753,84 

Coleta, transporte e destinação RSS R$ 16.800,00 

Coleta, transporte e destinação Bota-fora R$ 14.400,00 

TOTAL R$ 527.953,84 

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda 

 

 

A Lei Municipal nº 2.647, de 04 de outubro de 2021, sancionou o Plano Plurianual 

de Pareci Novo para o quadriênio 2022-2025, constando neste, os investimentos destinados 

ao saneamento básico para os quatro eixos, conforme vemos nas Tabelas 9 e 10: 

 

Tabela 9 - Orçamento para Saneamento Básico (PPA 2022-2025) 
 

Código 
Programas de Apoio 

Administrativo 2022 2023 2024 2025 

0114 
Manutenção das Atividades da 

Distribuição de Água e Esgoto  1.000.000,00   1.080.000,00   1.160.000,00   1.250.000,00  

 
Programas de Apoio 

Finalístico     

0132 
Preservação e Consciência 

Ambiental  580.000,00   626.400,00   676.512,00   730.631,00  

0136 
Implantação e Manutenção 

Redes de Água e Esgoto  1.515.000,00   1.636.000,00   1.767.096,00   1.908.461,00  
Fonte: Anexo II e III da Lei Municipal nº 2.647, de 04/10/2021 - PPA Quadriênio 2022-2025  
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8. MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

 

 

No âmbito da política de saneamento básico, o controle social pode ser entendido 

como um conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 

representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas públicas, de 

planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico.  

 

Para possibilitar o exercício do controle social, o município deve contar com uma 

instância colegiada com função deliberativa e consultiva para desempenhar, de forma efetiva 

e eficaz, o controle social sobre os serviços de saneamento básico, sem prejuízo de criar e, 

mais do que isso, fomentar a participação da população por intermédio de outros instrumentos 

e mecanismos de controle social, tais como: 

 

 Debates e audiências públicas; 

 Consultas públicas; 

 Conferências das cidades; ou, 

 Participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da 

política de saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação. 

 

Dessa forma, deverá ser implantado o Conselho Municipal de Saneamento Básico, 

para atender aos pressupostos legais da Lei Federal n.º 11.445/2007 e pelo Decreto n.º 

7.217/2010. Pretende-se fazer a implantação do Conselho ainda no ano de 2022. 

 

A equipe técnica de revisão do PMSB definiu que a participação social se dará por 

meio da Consulta Pública e Audiência Pública, conforme apresentado no item a seguir. 
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8.1 Percepção e Participação social 

 

Quanto à percepção e participação social, foi realizada Consulta Pública por meio da 

abertura de um questionário no Google Forms e disponibilizado Link para toda a população 

do Município de Pareci Novo participar de forma voluntária, dando contribuições, sugestões 

de melhorias, elogios, críticas e avaliação do serviço de Saneamento Básico oferecido pelo 

Município. 

 

A Consulta Pública ficou disponibilizada para a população participar no período de 

13/04/2022 à 30/04/2022, por um período total de 17 (dezessete) dias. O Link e as 

informações da Consulta Pública foram amplamente divulgados nas mídias do Município, 

como: Facebook, Instagram, Status do WhatsApp, site da Prefeitura Municipal de Pareci 

Novo e ainda por jornal de grande circulação na região, o Primeira Hora – PH e o Jornal Ibiá. 

 

Figura 30 – Arte da divulgação da Consulta Pública. 
 

 
Fonte: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 2022. 
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Figura 31 – Reportagem de Divulgação da Consulta Pública pelo PH. 
 

 
Fonte: Jornal Primeira Hora, 2022. 

 

 

Figura 32 – Reportagem publicada no site da Prefeitura Municipal. 

 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Pareci Novo, 2022. 
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O formulário da Consulta Pública disponibilizado foi respondido por 

aproximadamente 57 (cinquenta e sete) munícipes de Pareci Novo. 

 

No formulário da Consulta Pública havia perguntas de assinalar e descritivas, sendo 

elas: 

 Nome completo (descritiva - obrigatória); 

 Representa alguma Entidade, associação ou Universidade, sim ou não 

(assinalar – obrigatória); 

 Em relação ao abastecimento de água potável, descreva sugestões de 

melhoria e críticas (descritiva – não obrigatória); 

 Em relação à coleta de lixo e limpeza urbana, descreva sugestões de melhoria 

e críticas (descritiva – não obrigatória); 

 Em relação à drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, descreva 

sugestões de melhoria e críticas (descritiva – não obrigatória); 

 Em relação ao esgotamento sanitário (tratamento do esgoto sanitário), 

descreva sugestões de melhorias e críticas (descritiva – não obrigatória); 

 Avalie os serviços de saneamento básico prestados pela Prefeitura Municipal, 

opção de assinalar: Excelente, Bom, Regular e Ruim (assinalar – obrigatória); 

 

Figura 33 – Vista do cabeçalho da Consulta Pública – Google Forms. 

 

 
Fonte: Google Forms, 2022. 
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Após o período aberto para a Consulta Pública, mecanismo este, em que a população 

pode participar dando suas contribuições para a melhoria do Saneamento Básico do 

Município, foi realizado Audiência Pública no dia 05 (cinco) de Maio de 2022, às 18 (dezoito) 

horas na Casa do Produtor Rural, junto a Praça dos Imigrantes. 

 

Figura 34 – Arte de divulgação da Audiência Pública. 
 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Pareci Novo, 2022. 
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8.2 Resultados da Consulta Pública 

 

A Consulta Pública ficou disponibilizada para a população participar no período de 

13/04/2022 à 30/04/2022, por um período total de 17 (dezessete) dias. Ao todo, 57 (cinquenta 

e sete) munícipes responderam o questionário, tendo como resultados as seguintes 

informações: 

 

10,5 % da população que responderam o questionário informaram que representam 

uma entidade, associação ou universidade e 89,5 %, caracterizando como a população em 

geral. 

Figura 35 – Respostas do formulário - Representa ou não alguma entidade. 
 

 

Fonte: Google Forms, 2022. 

 

Quanto à avaliação geral dos serviços públicos de saneamento básicos prestados pelo 

Município de Pareci Novo, obteve-se resultados considerados satisfatórios, uma vez que, mais 

de 82% da população avaliou os serviços como Excelente e Bom, apenas 1,8% da população 

avaliou o serviço como ruim. 
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A avaliação dos serviços prestados pelo Município em relação ao abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário, manejo e drenagem das águas pluviais, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos ficou da seguinte forma: 19,3 % Excelente, 63,2% Bom, 15,8% 

Regular e apenas 1,8% Ruim. 

 

Figura 36 – Respostas do formulário – Avaliação do serviço prestado. 
 

 

Fonte: Google Forms, 2022. 

 

Quanto à avaliação dos eixos que compõe o saneamento básico do Município, 

apresentaremos a seguir, iniciando pelo Abastecimento de Água Potável. 

 

Foram inseridas no formulário de consulta pública 46 (quarenta e seis) contribuições, 

críticas e sugestões relativas ao estudo da REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO – PMSB, sendo elas: 

1. Onde eu moro,encontra-se mangueira, acho que deveria colocar encamento 

pois no verão fica sempre estourando as mangueiras pretas. 

2. O abastecimento de água no município é de otima qualidade, a agua é de óti-

ma qualidade a prestação de serviços de reparo e instalação são rápida e efici-

ente  

3. De repente, quanto à manutenção dos poços (periodicidade). 

4. Sem sugestões. 
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5. Manter o sistema municipalizado  

6. Serviço ótimo 

7. Melhorias nas redes de abastecimento 

8. Perfuração de mais poços e melhorias na rede de água. 

9. Para receber o habite-se as pessoas deveriam ter caixa de água instalada. 

10. A água distribuída pelo município é de excelente qualidade, no meu ponto de 

vista não se faz necessário a adição de cloro, mas sei que por lei é obrigatório 

tratar com cloro. 

11. Gostaria que a população fosse informada periodicamente sobre o resultado 

da análise da água. 

12. A cor da água está algumas vezes muito esbranquiçada não sei se é muito clo-

ro ou muita pressão.  

13. Melhorias em redes mais antigas. 

14. Aumentar a oferta e a qualidade da água no verão, quando a demanda é mai-

or. 

15. Água com gosto forte de cloro.  

16. A água as vezes vem branca e com muito gosto de cloro, acho importante re-

ver os procedimentos  

17. Nada a comentar  

18. SOBRE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ACHO IMPORTANTE TER UMA 

MESMA PESSOA PARA RECEBER TODO TIPO DE SUGESTÃO, RE-

CLAMAÇÃO OU DE AVISO. NÃO QUEM RESOLVE SOBRE ROMPI-

MENTO DE CANOS E SERVIÇOS, MAS ALGUÉM DA ADMINISTRA-

ÇÃO PARA ESTAR SEMPRE ATENTO SE O SERVIÇO FOI RESOLVI-

DO RAPIDAMENTE.  

19. Não utilizo esse serviço, pois tenho água de poço artesiano em minha resi-

dência, mas acompanho alguns movimentos que acontecem no verão devido a 

falta d'agua. isso ocorre em vários municípios vizinhos, ms se tiver a possibi-

lidade de haver um reservatório preparado extra, para essa época do ano. Ca-

be colocar que o atendimento desse serviço melhorou muito nos últimos anos. 

Parabéns! 

20. Existência de estação de tratamento de efluentes  

21. Pensar em soluções para casas que são final de rede.  

22. Esta bom 

23. UTILIZO POÇO ARTESIANO - SATISFATÓRIO 

24. É boa 

25. Acho que está bom, a um tempo atrás a água estava com um gosto diferente 

mas agora normalizou. 

26. Criação de uma eta  

27. Melhorar o abastecimento de água na UBS Centro.  

28. Ao meu ver esta tudo adequado 

29. Não faltar água  

30. convencer as pessoas colocar caixa de água.  

31. Melhoria e modernização da rede 

32. Está bom. 
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33. O serviço tem uma qualidade ótima, mas vale analisar a quantidade de quími-

cos adicionados na água, pois muitas vezes tem um gosto péssimo de cloro, 

junto de um cheiro de químicos.  

34. Criação de Lei de obrigatoriedade de construções novas terem caixa de água, 

para que assim se tenha a diminuição de munícipes com falta de água. 

35. cheiro de cloro muito forte 

36. Melhorias nas instalações antigas. 

37. Extensão de redes  

38. Algumas vezes a água apresenta gosto estranho. 

39. Conscientizar a população a reduzir de forma consciente o consumo de água. 

40. Na minha casa a água é ótima, tomo sem nenhum problema. Mas na minha 

escola isso não é possível, pois tem gosto ruim e sempre está esbranquiçada.  

41. Troca e melhoria do encanamento que já tem bastante problemas e mais de-

pósitos para os períodos de estiagem.  

42. Fazer um projeto de troca/expansão da rede atual para uma definitiva/futura 

para que se faça um investimento forte a começar pelo centro e se expandindo 

para loteamentos e posteriormente para as áreas de expansão. A cidade cres-

ceu mas a rede de abastecimento não acompanhou o crescimento. 

43. Padronizar o encanamento. 

44. Qualidade muito boa de água potável.  

45. A disponibilidade de água deve melhorar em dias de verão. Uma estação de 

tratamento de água seria interessante. 

46. Precisa de investimentos em redes de água novas substituindo algumas anti-

gas 

 

Após a avaliação das sugestões acima elencadas pela população, chegou-se a 

conclusão das principais deficiências do abastecimento de água potável, conforme quadro 

apresentado a seguir. 

 

Quadro 13 – Principais deficiências do abastecimento de água potável. 
 

DEFICIÊNCIAS 
DESCRIÇÃO DA PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO 

AO ABASTECIMENO DE ÁGUA POTÁVEL 

 
 
 
 
Percepção dos moradores – 
principais reclamações: 
 
 
 
 

Manter o serviço municipalizado, troca das mangueiras 

pretas por mangueiras de melhor qualidade, manutenções 

mais frequentes nos poços tubulares profundos, melhorias 

na rede de abastecimento de água potável, perfuração de 

mais poços tubulares profundos, para receber o habite-se as 

pessoas deveriam ter caixa de água instalada, população ser 

informada periodicamente sobre o resultado da análise da 

água, água com muito cloro, aumentar a reservação de água 

principalmente no verão, ter uma pessoa exclusivamente 
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Percepção dos moradores – 
principais reclamações: 

para trabalhar na água (sugestão, reclamação, alguém para 

estar atento se o serviço foi resolvido rapidamente), criação 

de uma Estação de tratamento de água – ETA, não faltar 

água, campanhas para a população colocar caixas d’água, 

modernização e investimentos na melhoria da rede de 

abastecimento de água potável, elaboração de lei municipal 

para novas construções serem obrigadas a possuírem caixas 

d’água, extensão de redes em áreas sem abastecimento de 

água potável, campanhas de conscientização da população 

para reduzir o consumo de água, padronização do 

encanamento da rede de abastecimento de água e fazer 

uma cisterna na Praça para aproveitar a água da chuva para 

rega das plantas. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

 

Quanto ao eixo de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, foram inseridas no 

formulário de consulta pública 44 (quarenta e quatro) contribuições, críticas e sugestões 

relativas ao estudo da 2ª - REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO – PMSB, sendo elas: 

1. Está ótimo 

2. Ok 

3. Nao tem o que reclamar em relação a isso.  

4. Deveria existir no município a coleta seletiva (úmido e seco), para que a po-

pulação possa separar e descartar corretamente seus resíduos, no que pode ser 

reciclado ou não. 

5. Organizar campanhas de conscientizacao da separação do lixo. 

6. Multas mais pesadas para infratores que jogam lixo em lugares impróprios. 

7. Deveria ter coleta seletiva no centro, coleta separada do lixo seco e orgânico 

8. Implantar coleta seletiva do lixo. 

9. Ótimo  

10. Na minha opinião poderia passar no interior duas vezes por semana. 

11. Acredito que o município deveria ter coleta seletiva do lixo. Quanto a limpe-

za urbana, deveria ser mais frequente na Rua da Praia por exemplo, onde não 

há sequer pintura dos meio-fios ou placas com nomes das ruas, como em ou-

tras localidades (que receberam melhorias!) 

12. Na minha rua tá passando semanal limpeza urbana pode-se melhorar mais.  

13. A coleta de lixo deveria ser semanal no interior.  

14. Em torno da praça municipal tudo perfeito. Mas ruas secundárias merecem 

mais atenção no quesito limpeza urbano. Sou contra a mulher que recicla o 

lixo ter seu depósito na beira do rio, muita sujeira e fedor. Fora os bichos que 
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se criam. Merecia estar num lugar afastado do rio e um lugar mais adequado 

pra ela trabalhar de forma mais digna. 

15. Está ok 

16. Não temos problemas. O que mais preocupa é o volume gerado e a consciên-

cia da população  

17. A COLETA É BOA. PENSO QUE PODEMOS TER CAMPANHA DE 

CONSCIENTIZALÇÃO E PALESTRA NAS LOCALIDADES SOBRE O 

ECOPILA. SE O CIDADÃO ENTENDER QUE PODE REVERTER LIXO 

EM DINHEIRO, OS PROBLEMAS DE RECLAMAÇÃO DE COLETA 

VÃO DIMINUIR. 

18. Está ótima a organziação. 

19. Poderia ter mais divulgação do dia de coleta seletiva do lixo 

20. Fazer coleta seletiva  

21. Esta bom 

22. COLETA SELETIVA SERIA MINHA SUGESTÃO, LIMPEZA URBANA 

SATISFATÓRIA 

23. Muito boa 

24. Acho que está bom 

25. Criação de rotas alternativas  

26. Ao meu ver esta tudo adequado 

27. Gostaria de coleta 2 vezes no mês no coqueiral  

28. roçar mais seguido principalmente nas entradas da cidade.  

29. Coleta de lixo no interior deveria ser feita semanalmente. 

30. No interior deveria ser feita semanalmente a coleta de lixo. 

31. Nada a declarar. 

32. Continuidade no serviço de notificação a munícipes para que mantenham 

seus respectivos terrenos 'limpos". 

33. Limpeza das bocas de lobo 

34. Sem críticas, porém existem lugares que a coleta é feita com menos frequên-

cia, ver da possibilidade de ser feita com maior frequência. 

35. Maior cobertura nos roteiros e mais dias de coleta. Programa de educação so-

bre destinação e separação do lixo, educação ambiental nas escolas. Central 

de depósito e compostagem de lixo orgânico incluindo restos de podas e lim-

peza urbana. 

36. Não sei qual é o dia do resíduo reciclável na minha rua. Celso Emílio Muller 

Montenegro 

37. Concientizar a população da importância da separação do lixo orgânico, seco 

e principalmente o contaminado, tipo pilhas, eletrônicos, etc 

38. Não temos problemas. 

39. Colocar mais lixeiras,para as pessoas se conscientizar. Que lixo e no lixo. 

40. Cidade muito limpa. 

41. Deve melhorar o serviço de roçada e capina. 

42. Coleta de lixo semanal no interior. Limpeza urbana semanal; 
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Após a avaliação das sugestões acima elencadas pela população, chegou-se a 

conclusão das principais deficiências da limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, 

conforme quadro apresentado a seguir. 

 

Quadro 14 – Principais deficiências da limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. 
 

DEFICIÊNCIAS 

DESCRIÇÃO DA PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

Percepção dos moradores – 
principais reclamações: 

Coleta seletiva - Coleta separada do lixo seco e orgânico na 

área rural e urbana (coleta separada do lixo reciclável e não 

reciclável), campanhas de Educação Ambiental para 

separação do lixo, multas mais pesadas para infratores que 

jogam lixo em lugares impróprios, maior frequência de 

coleta de lixo no interior (semanal), maior frequência de 

limpeza urbana nas ruas secundárias, campanhas de 

educação ambiental nas escolas sobre a separação do lixo e 

o Eco Pila, mais roçadas na entrada do Município (Porto 

Maratá e Matiel), continuidade de notificações a munícipes 

para que mantenham seus terrenos limpos, aquisição de 

local para reciclagem e catadores de materiais recicláveis, 

central de depósito de lixo orgânico incluindo podas, 

instalação de mais lixeiras públicas e campanhas para 

descarte de pilhas, eletrônicos e resíduos contaminados. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

 

Quanto à drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, foram inseridas no 

formulário de consulta pública 38 (trinta e oito) contribuições, críticas e sugestões relativas ao 

estudo da 2ª - REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB, 

sendo elas: 

1. Ok 

2. Um cuidado maior quanto a proteção e preservação dos recursos hídricos. 

Planejamento de mecanismos e formas de melhorias dentro do município re-

ferente as águas.  

3. Não vejo problema neste quesito. 

4. Incentivar os munícipes na construção de estruturas de reservação.  

5. Muito bom 

6. Nada a acrescentar.  
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7. Sem reclamações  

8. Irei falar do meu bairro, Vila progresso: a questão é que terminaram um tre-

cho de asfalto aqui e não concluíram as canaletas laterais para escoamento da 

água pluvial, podendo danificar o trecho de asfalto concluído. 

9. Bocas de lobo, tampas de bueiro precisam ser substituídas, por estarem que-

bradas. O que pode ocasionar acidentes também...  

10. Fazer algumas cisternas para aproveitar a águas das chuva para molhar as 

plantas da praça e avenida das flores.  

11. Tudo ok 

12. Poderiam verificar os boeiros se estão com as tampas adequadas, se não tem 

alguma quebrada. Se não tem lixo dentro que impeça as águas de fluirem. 

Rua da Praia ou antiga Dep. Antônio José Campani um trecho não tem rede 

pluvial, merece uma atenção especial  

13. Está ok 

14. Acho que em alguns pontos poderia haver dimensão maior das tubulações  

15. NÃO TENHO INFORMAÇÃO DE COMO É NO MOMENTO. 

16. Como moro no interior, não vejo problemas a esse respeito  

17. Ete e eta  

18. Não tenho sugestões  

19. não vejo necessidade de mudança 

20. SEM SUGESTÕES 

21. Criação de uma ete  

22. Ao meu ver esta tudo adequado  

23. Nao sei 

24. quando construir loteamentos primeiro lugar drenagem.  

25. Muito boa 

26. Nada a declarar. 

27. Sem!!!! 

28. Canalização para reservatórios e açudes, colaborando com produtores na es-

cassez dos períodos de seca. 

29. Sem sugestão 

30. Investimento em projetos adequados  

31. Tem muitas comunidades que não tem saneamento  

32. Não temos problemas. 

33. Instalação e melhorias em alguns pontos 

34. Fazer um projeto de troca/expansão da rede atual para uma definitiva/futura 

para que se faça um investimento forte a começar pelo centro e se expandindo 

para loteamentos e posteriormente para as áreas de expansão. A cidade cres-

ceu mas a rede de abastecimento/ drenagem não acompanhou o crescimento. 

35. Temos muito a fazer na cidade ainda. 

36. Construir redes pluviais onde ainda não existem. 

 

Após a avaliação das sugestões acima elencadas pela população, chegou-se a 

conclusão das principais deficiências da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, 

conforme quadro apresentado a seguir. 
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Quadro 15 – Principais deficiências da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 
 

DEFICIÊNCIAS 

DESCRIÇÃO DA PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO EM 

RELAÇÃO DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

URBANAS 

Percepção dos moradores – 
principais reclamações: 

Preservação e proteção dos recursos hídricos, melhoria e 

planejamento da drenagem das águas pluviais, trocar com 

frequência tampas de bueiros quebradas e manutenções 

e limpezas nas bocas de lobo, concluir as obras de 

drenagem pluvial (canaletas laterais) para escoamento da 

água pluvial na rua asfaltada (Vila Progresso), Trecho da 

Rua da Praia sem rede pluvial, realizar inspeção nos 

bueiros para verificação das tampas e lixo dentro que 

impeça as águas de fluírem, Alguns pontos da cidade 

poderia haver tubulações maiores, cobrança da drenagem 

pluvial nos loteamentos. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

 

Quanto ao esgotamento sanitário, foram inseridas no formulário de consulta pública 

31 (trinta e uma) contribuições, críticas e sugestões relativas ao estudo da 2ª - REVISÃO DO 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB, sendo elas: 

1. Ok 

2. Criação de uma ete  

3. Não existe tratamento próprio no município, as residências precisam ter por 

obrigação, fossa, filtro e sumidouro.  

4. Não vejo problema neste quesito. 

5. Implantação tratamento esgoto.  

6. Sem reclamações na área onde resido. As residências deveriam contar com 

fossa, filtro e sumidouro para que os resíduos possam ser ligados à rede de 

esgoto e onde não houver rede disponível o Município deveria providenciar. 

7. A questão é que não temos uma ETE no município, a sugestão é, faça uma e 

trate seus DEGEITOS. 

8. Deve se pensar em construir uma estação de tratamento sanitário no municí-

pio.  

9. Tudo ok 

10. Não temos esgoto sanitário  

11. Não estou por dentro, não posso opinar  

12. Deve ser pensado a curto e médio prazo  

13. COMO NOSSSSA CIDADE É PEQUENA, ACHO INTERESSANTE BUS-

CAR UM PROJETO DE TRATAMENTO POR ZONA DE RAÍZES, COM 

PLANTAS, NO PRRÓPRIO TERRENO, NÃO NECESSITSANDO DE 

REDE DE DRENAGEM QUE ACABA POLUINDO O RIO. SE BUS-

CARMOS RECURSO FEDERAL COM ESSE FIM, DANDO UMA AJUDA 
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INICIAL PARA IMPLANTAR O SISTEMA, PODEMOS SER UM EXEM-

PLO DE CIDADE. 

14. Não utilizo esse serviço. 

15. Planejar uma estação de tratamento a nível da Amvarc  

16. não vejo necessidade de mudança 

17. SEM SUGESTÕES 

18. É boa 

19. Ao meu ver esta tudo adequado  

20. Não sei  

21. Fiscalização 

22. Talvez seja necessário criar um sistema de tratamento do rio e riachos.  

23. Central de tratamento de efluentes antes do desague no Rio e arroios 

24. Bom 

25. Investimento em projetos adequados  

26. Tbm acho que está dentro dos conformes. 

27. Precisa ser feito um trabalho de conscientização com e fiscalização no muni-

cípio.  

28. Instalar uma ETE na cidade. 

29. Exigir rigorosamente fossa, filtro e sumidouro nas construções e pensar em 

um serviço de limpeza periódico. 

 

Após a avaliação das sugestões acima elencadas pela população, chegou-se a 

conclusão das principais deficiências do esgotamento sanitário, conforme quadro apresentado 

a seguir. 

 

Quadro 16 – Principais deficiências do esgotamento sanitário. 
 

DEFICIÊNCIAS 
DESCRIÇÃO DA PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO EM 

RELAÇÃO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Percepção dos moradores – 
principais reclamações: 

Implantação de uma Estação de Tratamento de Efluentes 

– ETE, instituir a obrigatoriedade do tratamento de esgoto 

pelas residências como fossa séptica, filtro aeróbio e 

sumidouro, providenciar rede de esgoto para ligação das 

residências, planejar uma ETE junto com a Amvarc, pensar 

em outras soluções para o tratamento de efluentes como 

buscar um projeto de tratamento por zona de raízes e 

plantas, trabalhar a educação ambiental com a população 

e maior fiscalização das residências. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

 

A participação da população foi de fundamental importância para a Revisão do 

PMSB, uma vez que, apresentou as principais deficiências de cada eixo, onde o Município 
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pode dedicar-se pelos próximos anos para estabelecer suas metas, programas e ações de 

melhoria, buscando sempre a universalização dos serviços de Saneamento Básico. 

 

Os quadros 13, 14, 15 e 16 serviram como base para a elaboração dos objetivos do 

PMSB, conforme apresentado no Capítulo 4: Prognóstico, objetivos e metas.  

 

8.3 Resultados da Audiência Pública 

 

Após o período de realização da Consulta Pública, foi realizado Audiência Pública 

no dia 05 (cinco) de Maio de 2022, às 18 (dezoito) horas na Casa do Produtor Rural, junto a 

Praça dos Imigrantes. 

 

Estiveram presentes na Audiência Pública representantes da Câmara de Vereadores 

do Município, Sr. Presidente da Câmara de Vereadores Fábio Adalício Diemer e demais 

vereadores Augusto Kappes, Antônio Gelcí de Mello, Paulo Eduardo da Silva, Luis Ricardo 

Cappra e o vereador Luciano Hensel. Também participaram da reunião representantes da 

Sociedade Cívil e os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

 

A Audiência Pública teve como principal objetivo realizar a apresentação dos 

resultados da Consulta Pública a população em geral e presente na reunião.  Inicialmente, o 

Prefeito Municipal Paulo Alexandre Barth fez a abertura da reunião falando sobre a 

importância do Saneamento Básico, a seguir fez uso da palavra o Secretário de Agricultura e 

Meio Ambiente Fábio Schneider, saudando a todos os presentes e passando a palavra aos 

técnicos da prefeitura para apresentação em slides sobre o tema. 

 

Foi apresentada a metodologia que foi adotada para a revisão do PMSB pela equipe 

técnica da Prefeitura e os objetivos, ações e metas para os próximos 20 (vinte anos). Ao final 

da apresentação, foi aberta a palavra para os presentes na reunião realizarem perguntas e um 

momento de debate. Foi solicitado aos membros presentes do Conselho de Meio Ambiente a 

aprovação da Revisão do Plano de Saneamento Básico, que por unanimidade todos os 
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membros aprovaram. Ao final da reunião, agradeceu-se aos presentes pela participação e foi 

encerrada a Audiência Pública. 

 

Figura 37 – registro fotográfico da audiência pública. 
 

 

 

 

Figura 38 – Registro fotográfico da Audiência Pública. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PMSB do Município de Pareci Novo foi elaborado no ano de 2014, por meio do 

Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí CIS/Caí e instituído pelo Decreto Municipal n° 

1.301/A de 30 de setembro de 2014. 

 

O plano teve a sua primeira revisão realizada no ano de 2018, pela empresa La Clé 

Arquitetura e Sustentabilidade. 

 

Desde então, o Município de Pareci Novo não mediu esforços para o alcance dos 

objetivos, programas, metas e ações estabelecidos pelo PMSB, realizando diversos 

investimentos nas áreas de saneamento básico, principalmente no abastecimento de água 

potável, drenagem urbana e manejo de águas pluviais e limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos. 

 

Desde a elaboração do plano, em 2014 e até os dias de hoje, muito foi à evolução do 

município na universalização dos serviços prestados no saneamento básico. Atendendo 100% 

da população na área urbana e rural com coleta, tratamento e disposição final do lixo e 

abastecimento de água potável. Também foram realizados grandes investimentos em novas 

obras de drenagem e manejo das águas pluviais na área urbana. 

 

No entanto, foram estabelecidos diversos objetivos, metas, programas e ações que 

são inviáveis para que o município possa alcançar resultados desejáveis. 

 

Desta forma, nesta revisão buscou-se uma análise aprofundada destes objetivos, 

visando estabelecer novas metas que sejam viáveis para o município alcançar e que estejam 

de acordo com a realidade atual dos sistemas de saneamento básico encontrados. 

 

Inicialmente foi realizado o diagnóstico dos quatro eixos do saneamento básico no 

Município, através de um levantamento quantitativo e qualitativo dos serviços prestados e a 



 
 
 
Plano Municipal de Saneamento Básico – Abastecimento de Água 
 

Página | 96  
 

aplicação das metas e ações propostas no Plano Municipal de Saneamento Básico, verificando 

a sua efetividade e as deficiências de cada área. 

 

Ao final da avaliação do sistema atual, resultou um prognóstico, no qual foram 

atualizados os objetivos, metas, programas e ações do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, retirando as metas e ações já concluídas, mantendo as metas viáveis e possíveis do 

Município alcançar e estabelecendo-se outras novas para que o sistema esteja em constante 

melhoria e modernização. 

 

Após elaboração do plano pela equipe técnica da Prefeitura de Pareci Novo, o PMSB 

passou ainda pelo controle social, composto pela Consulta Pública e pela Audiência Pública, 

sendo por unanimidade aprovado. 

 

Diante disso, chegamos a nossa versão final do Plano Municipal de Saneamento 

Básico de Pareci Novo. 
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ATA Nº 02/2022 – CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

 

Aos cinco dias do mês de Maio de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas da tarde, foi realizada 

reunião presencial, na casa do Produtor Rural, localizada junto a Praça dos Imigrantes – Centro 

de Pareci Novo, reuniram-se membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e convidados, 

Senhor Prefeito Paulo Alexandre Barth, Vice-Prefeito e Secretário de Agricultura e Meio 

Ambiente Fábio Schneider, o Agente Administrativo Jefferson Luis dos Santos Gonçalves, a 

Bióloga Florence Polking Lenhardt e autoridades da Câmara Municipal de Vereadores, Sr. 

Presidente da Câmara de Vereadores Fábio Adalício Diemer e demais vereadores Augusto 

Kappes, Antônio Gelcí de Mello, Paulo Eduardo da Silva, Luis Ricardo Cappra e o vereador 

Luciano Hensel. O Prefeito Paulo Alexandre Barth e Fábio Schneider fizeram uso da palavra, 

realizando a abertura oficial da reunião do Conselho de Meio Ambiente e da audiência pública 

para debater a 2ª Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Pareci Novo. Na 

sequência foi realizada apresentação em formado Power Point (apresentação de slides) pelo 

Alisson Schons e pela Bióloga Florence Polking Lenhardt. A apresentação teve como objetivo 

apresentar os resultados da Consulta Pública aberta aos moradores de Pareci Novo no período de 

13/04 à 30/04/2022 para levantamento de sugestões, críticas e ideias a respeito da revisão do 

plano, envolvendo os quatro eixos: abastecimento de água potável, limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos, esgotamento sanitário e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Além 

disso, foi explicada a necessidade da realização da revisão do plano a cada quatro anos de acordo 

com a Lei Federal n° 11.445/2007, foi apresentada a metodologia que foi adotada para a revisão 

do plano pela equipe técnica da Prefeitura e os objetivos, ações e metas para os próximos vinte 

anos. Ao final da apresentação, foi aberta a palavra para os presentes na reunião realizarem 

perguntas e um momento de debate. Foi solicitado aos membros presentes do Conselho de Meio 

Ambiente a aprovação da Revisão do Plano de Saneamento Básico, que por unanimidade todos 

os membros aprovaram. Ao final da reunião, agradeceu-se aos presentes pela participação e foi 

encerrada a Audiência Pública. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ATA, sendo 

encaminhada ao grupo de WhatsApp do Conselho de Meio Ambiente para manifestação e 

aprovação, pelos membros presentes na reunião conformo livro de presença (ATA). 

 




