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Leis

MUNICÍPIO DE UNA
Estado da Bahia
Gabinete do Prefeito
LEI MUNICIPAL Nº 1.014, de 29 de Outubro de 2021.

“Dispõe sobre o fornecimento de
Transporte Escolar Gratuito aos Estudantes
Universitários, pelo Poder Executivo, no
âmbito do Município de Una - Bahia e dá
outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições infraconstitucionais e constitucionais, em especial do art. 187, da Lei
Orgânica do Município de Una – Bahia;
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores votou, aprovou
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, sob a gestão da Secretaria Municipal da
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o serviço de transporte escolar gratuito aos
estudantes universitários, no âmbito do Município de Una - Bahia.
Art. 2º O serviço de transporte universitário gratuito atenderá somente
alunos residentes no Município de Una e que estejam regularmente matriculados em
Instituição de Ensino Superior, pública ou privada, localizada fora da sede municipal.
Art. 3º O serviço de transporte universitário municipal gratuito
compreende o deslocamento de ida e volta de alunos, partindo da sede do
Município de Una – Bahia, para a instituição de ensino superior, devendo ser
estabelecido horário e um ponto comum onde ocorrerão embarque e desembarque
dos estudantes até a unidade de ensino superior onde estiver matriculado.
Art. 4º O transporte será feito, por motorista habilitado para a
realização de transporte de passageiros, através de ônibus ou outros veículos, que
atendam critérios mínimos de segurança e higiene, desde que compatível com o
número de estudantes e atenda à legislação brasileira de trânsito e licenciamentos
válidos pelo Órgão competente.
Art. 5º As informações acerca da data e horário, para fins de inscrição
pelos estudantes interessados no serviço de transporte universitário gratuito, bem
como a divulgação do número de vagas, serão disponibilizadas por meio de Edital,
pela Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que trará com
precisão as condições de inscrição, habilitação, prazos, documentos exigíveis,
deveres e demais solenidades especiais.
Art. 6º Os interessados, além da observância ao quanto disposto no
Edital, deverão cumprir as exigências previstas nesta Lei.
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Parágrafo único. O interessado que não efetuar requerimento junto à
Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, somente terá direito ao
benefício do transporte de que trata esta Lei, se houver vaga na quantidade de
assentos dos veículos disponibilizados.
Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias devidamente aprovadas em Lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 29 de Outubro de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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LEI MUNICIPAL Nº 1.015, de 29 de Outubro de 2021.

“Dispõe sobre o Serviço de Inspeção
Sanitária e Industrial de Produtos de
Origem Animal e Vegetal no Município
de Una, e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e lastreado na Constituição
Federal de 1988,
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores votou, aprovou
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei regula a obrigatoriedade de prévia inspeção e
fiscalização dos produtos de origem animal e vegetal, produzidos no Município de
Una, e destinados ao consumo, com fundamento no art. 23, inciso II, combinado com
o art. 24, incisos V, VIII e XII da Constituição Federal, e em consonância com o disposto
nas Leis Federais nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e nº 7.889, de 23 de novembro
de 1989, cria o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e dá outras providências.
§ 1º A inspeção e fiscalização de que trata esta Lei abrange os
aspectos industrial e sanitário dos produtos de origem animal e vegetal, comestíveis
ou não, através da inspeção ante e post mortem dos animais destinados ao abate,
bem como o recebimento, manipulação, fracionamento, transformação,
elaboração, conservação, acondicionamento, armazenamento, embalagem,
depósito, rotulagem e trânsito de produtos de origem animal e vegetal no âmbito do
Município de Una.
§ 2º O Coordenador do Serviço de Inspeção Municipal deverá ser,
obrigatoriamente, Médico Veterinário.
Art. 2° É de uso ordinário do Serviço de Inspeção Municipal,
legislações específicas especialmente as publicadas pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Parágrafo único. Entende-se por legislações específicas os atos
publicados ou disponibilizados pelo poder legislativo ou executivo, do âmbito federal
ou estadual baiano, ou por outras entidades oficiais, contendo regras, normas
complementares ou descrições relacionadas com o conteúdo desta Lei.
Art. 3º Ficam sujeitos à inspeção, reinspeção e fiscalização previstas
nesta Lei:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

os animais destinados ao abate, seus produtos, subprodutos e matérias-primas;
o pescado e seus derivados;
o leite e seus derivados;
os ovos e seus derivados;
os produtos das abelhas e seus respectivos derivados;
as frutas e seus derivados;
os cereais e seus derivados;
os tubérculos e seus derivados;
as hortaliças e seus derivados.

Art. 4º No exercício de suas atividades, o Serviço de Inspeção
Municipal deverá notificar ao Serviço de Defesa Sanitária da Bahia, sobre as
enfermidades passíveis de aplicação de medidas sanitárias.
Art. 5º As regras estabelecidas nesta Lei têm por objetivo garantir a
proteção da saúde da população, a identidade, qualidade e segurança higiênicosanitária dos produtos de origem animal e vegetal destinados aos consumidores.
§ 1º Os produtores rurais, industriais, distribuidores, cooperativas e
associações, industriais e agroindustriais, e quaisquer outros operadores do
agronegócio são responsáveis pela garantia de que a inocuidade e a qualidade dos
produtos de origem animal e vegetal não sejam comprometidos.
§ 2º Os produtores rurais e os demais integrantes das cadeias
produtivas cooperarão com as autoridades competentes para assegurar maior
efetividade dos controles oficiais e a melhoria da inocuidade dos produtos de origem
animal e vegetal.
Art. 6º A fiscalização e a inspeção de produtos de origem animal e
vegetal têm por objetivos:
I.
II.
III.

incentivar a melhoria da qualidade desses produtos;
proteger a saúde do consumidor;
promover o desenvolvimento do setor agropecuário.

Art. 7° A Secretaria Municipal competente do Município de Una,
poderá estabelecer parceria e cooperação técnica com municípios, Estado da
Bahia e a União, poderá participar de Consórcio de municípios para facilitar o
desenvolvimento de atividades e para a execução do Serviço de Inspeção sanitária
em conjunto com outros municípios, bem como poderá solicitar a adesão ao SUASA
(Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária) ou outro que porventura
venha substituí-lo.
Art. 8º O Serviço de Inspeção Sanitária de que trata esta Lei
envolverá:
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II.
III.
IV.

a elaboração, gestão, planejamento e auditoria de programas de interesse à
Saúde Pública;
o suporte e apoio aos programas de Defesa Sanitária Animal;
a divulgação de informações de interesse dos consumidores desses produtos;
o incentivo à educação sanitária, através dos seguintes mecanismos:

a) divulgação da legislação específica;
b) divulgação, no âmbito dos órgãos envolvidos, das ações relativas à inspeção
e fiscalização de alimentos;
c) fomento da educação sanitária no ensino fundamental e médio;
d) desenvolvimento de programas permanentes, com a participação de
entidades privadas, para conscientizar o consumidor da necessidade da
qualidade e segurança dos produtos alimentícios de origem animal e vegetal.
Art. 9º A inspeção e a fiscalização serão realizadas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

nas propriedades rurais fornecedoras de matérias-primas destinadas à
manipulação ou ao processamento de produtos de origem animal;
nos estabelecimentos que recebem as diferentes espécies de animais para
abate ou industrialização;
nos estabelecimentos que recebem o pescado para manipulação ou
industrialização;
nos estabelecimentos que produzem e recebem ovos em natureza para
expedição ou para industrialização;
nos estabelecimentos que recebem o leite e seus derivados para
beneficiamento ou industrialização;
nos estabelecimentos que extraem ou recebem o mel, a cera de abelha e os
outros produtos das abelhas para beneficiamento ou industrialização;
nos estabelecimentos que recebem, manipulem, armazenem, conservem,
acondicionem ou expedem matérias-primas e produtos de origem animal e
vegetal comestíveis, procedentes de estabelecimentos registrados;
nos estabelecimentos que recebem, industrializam e distribuem produtos de
origem animal não comestíveis.

Art. 10. É da competência do Serviço de Inspeção Municipal do
Município de Una a inspeção e fiscalização nos estabelecimentos previstos nos incisos
I a VIII, do art. 9º, que façam comércio:
I.
II.

municipal;
intermunicipal, enquanto reconhecida a equivalência dos seus serviços de
inspeção aos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através
da adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal e
vegetal - SISBI, do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária –
SUASA ou outros que venham substituí-los.

Art. 11. Nas casas atacadistas e nos estabelecimentos varejistas
destinados ao comércio de produtos de origem animal e vegetal, a Secretaria da
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Saúde do Município, bem como a Secretaria de Saúde do Estado nos limites de suas
atribuições, procederão às ações de vigilância sanitária.
Parágrafo único. O Serviço de Inspeção Municipal poderá celebrar
convênio com os órgãos mencionados no caput deste artigo, para estabelecer
ações conjuntas na inspeção e na fiscalização dos aspectos higiênico-sanitários dos
produtos de origem animal e vegetal no segmento varejista.
Art. 12. Os estabelecimentos que industrializem produtos de origem
animal e vegetal, seus derivados e subprodutos, deverão ser registrados junto ao
Serviço de Inspeção competente.
Art. 13. O SIM poderá também celebrar convênios com municípios,
órgãos e entidades visando estabelecer ação conjunta para a realização das
atividades do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal e vegetal do
Estado da Bahia.
Parágrafo único. As ações conjuntas poderão englobar aquelas
relacionadas aos aspectos higiênico-sanitários, à proteção e defesa do consumidor,
à saúde, ao abastecimento e à promoção do desenvolvimento do setor
agropecuário.
Art. 14. O Chefe do Poder Executivo do Município regulamentará a
presente Lei, dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data
de sua publicação.
Parágrafo único. A regulamentação de que trata este dispositivo
abrangerá:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

a classificação dos estabelecimentos;
as condições e exigências para registro, como também para as respectivas
transferências de propriedade;
as condições higiênico-sanitárias e tecnológicas dos estabelecimentos;
as condições gerais das instalações, equipamentos e práticas operacionais de
estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte, denominado
agroindústria familiar, observados os princípios básicos de higiene dos
alimentos, tendo como objetivo a garantia da inocuidade dos produtos de
origem animal e vegetal;
os deveres dos proprietários, responsáveis ou seus prepostos;
a inspeção ante e post mortem dos animais destinados ao abate;
as questões referentes ao abate humanitário, que garantam o bem-estar dos
animais desde a recepção até a operação de sangria;
a inspeção e reinspeção de todos os produtos, subprodutos e matérias-primas
de origem animal e vegetal durante as diferentes fases da industrialização e
transporte;
a aprovação e fixação dos padrões de identidade e qualidade dos produtos
de origem animal e vegetal;
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X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

o registro de rótulos, marcas e processos tecnológicos;
a aplicação das penalidades e medidas administrativas por infrações a esta
Lei;
as análises laboratoriais;
o trânsito de matérias primas, produtos e subprodutos de origem animal e
vegetal;
o caráter da fiscalização e da inspeção segundo as necessidades do Serviço
de Inspeção;
quaisquer outras instruções que se tornarem necessárias para maior eficiência
dos trabalhos de fiscalização sanitária.

Art. 15. Ao infrator das disposições desta Lei serão aplicadas, isolada
ou cumulativamente, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal cabíveis, as
seguintes penalidades e medidas administrativas:
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.

advertência, quando o infrator for primário e não se verificar circunstância
agravante;
multa, no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais) a R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil
Reais);
apreensão da matéria-prima, produto, subproduto e derivados de origem
animal e vegetal, quando houver indícios de que não apresentam condições
higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se destinam ou forem
adulteradas;
condenação e inutilização da matéria-prima ou do produto, do subproduto
ou do derivado de produto de origem animal e vegetal, quando não
apresentem condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se
destinam ou forem adulteradas;
suspensão da atividade que cause risco ou ameaça à saúde, constatação de
fraude ou no caso de embaraço à ação fiscalizadora;
interdição total ou parcial do estabelecimento, quando a infração consistir na
adulteração ou falsificação habitual do produto, ou se verificar, mediante
inspeção técnica realizada pela autoridade competente, a inexistência de
condições higiênico-sanitárias adequadas.

§ 1º O não recolhimento da multa implicará inscrição do débito na
dívida ativa, sujeitando o infrator à cobrança judicial, nos termos da legislação
pertinente.
§ 2º Na aplicação das multas levar-se-á em conta a ocorrência de
circunstância agravante, na forma estabelecida em regulamento.
§ 3º A interdição e a suspensão poderão ser revogadas após o
atendimento das exigências que motivaram a sanção.
§ 4º Se a interdição ultrapassar 12 (doze) meses será cancelado o
registro do estabelecimento ou do produto junto ao órgão de inspeção e fiscalização
de produtos de origem animal e vegetal.
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§ 5º Ocorrendo a apreensão mencionada no inciso III do caput deste
artigo, o proprietário ou responsável pelos produtos será o fiel depositário do produto,
cabendo-lhe a obrigação de zelar pela conservação adequada do material
apreendido.
Art. 16. As despesas decorrentes da apreensão, da interdição e da
inutilização de produtos e subprodutos agropecuários ou agroindustriais serão
custeadas pelo proprietário.
Art. 17. As infrações administrativas serão apuradas em processo
administrativo próprio, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório,
observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento.
Parágrafo único. O regulamento desta Lei definirá o processo
administrativo de que trata o caput deste artigo, inclusive os prazos de defesa e
recurso, indicando ainda os casos que exijam ação ou omissão imediata do infrator.
Art. 18. São autoridades competentes para lavrar auto de infração os
servidores do SIM designados para as atividades de inspeção e fiscalização de
produtos de origem animal e vegetal.
§ 1º O auto de infração conterá os seguintes elementos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

o nome e a qualificação do autuado;
o local, data e hora da sua lavratura;
a descrição do fato;
o dispositivo legal ou regulamentar infringido;
o prazo de defesa;
a assinatura e identificação do técnico ou agente de inspeção e fiscalização;
a assinatura do autuado ou, em caso de recusa ou impossibilidade, de
testemunhas da autuação.

§ 2º O auto de infração não poderá conter emendas, rasuras ou
omissões, sob pena de invalidade.
Art. 19. Os produtos apreendidos nos termos desta Lei e perdidos em
favor do Município que, apesar das adulterações que resultaram em sua apreensão,
apresentarem condições apropriadas ao consumo humano, serão destinados,
prioritariamente, aos programas de segurança alimentar e combate à fome.
§ 1º Cabe ao Serviço de Inspeção Municipal, vinculada à Secretaria
de Agricultura Municipal, dispor sobre a destinação dos produtos apreendidos ou
condenados na forma desta Lei.
§ 2º A destinação dos produtos apreendidos deverá ser feita em
articulação com os órgãos e Secretarias municipais que atuem nos programas a que
se refere o caput deste artigo.
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Art. 20. Os casos omissos ou de dúvidas que surgirem na execução da
presente Lei, bem como a sua regulamentação, serão resolvidos através de
resoluções e decretos baixados pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente do Município de Una.
Art. 21. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a ajustar,
anualmente, os valores das multas, previstos no inciso II, do art. 13 desta Lei, até o
limite da variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 29 de Outubro de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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Decretos

MUNICÍPIO DE UNA
Estado da Bahia
Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 309, de 28 de Outubro de 2021.

“Aprova o Plano Municipal de Saneamento
Básico: Vertentes Abastecimento de Água e
Esgotamento
Sanitário
e
dá
outras
providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelo inciso VI, do Artigo 77 da Lei Orgânica do
Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º A aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico:
Vertentes Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, nos termos do Anexo
Único, destinado a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos,
econômicos e financeiros para a gestão e execução dos serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, em todo o território do Município,
em conformidade com o estabelecido na Lei Federal nº 11.445/2007 e na Lei
Estadual nº 11.172/2008.
Parágrafo único. O Executivo Municipal, bem como os responsáveis
listados no Plano Municipal de Saneamento Básico deverão cumprir com suas
responsabilidades e atender ao planejamento estabelecido conforme metas de
curto, médio e longo prazo para universalização dos serviços públicos de
saneamento básico.
Art. 2º O Plano Municipal de Saneamento Básico instituído por este
Decreto, será avaliado anualmente e revisado no mínimo a cada quatro anos,
sempre anteriormente à elaboração do Plano Plurianual.
Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a
proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico à Câmara
Municipal de Vereadores, devendo constar as alterações, caso necessárias, à
atualização e à consolidação do plano anteriormente vigente, podendo, para
tanto, realizar Consulta / Audiência Pública, na forma de lei.
Art. 3º A proposta de revisão O Plano Municipal de Saneamento
Básico, deverá ser elaborada em articulação com as prestadoras dos serviços
públicos e estar em compatibilidade com as diretrizes, metas e objetivos:
I. das Políticas Estaduais de Saneamento Básico, de Saúde Pública e
de Meio Ambiente;
II. dos Planos Estaduais de Saneamento Básico e de Recursos Hídricos.
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MUNICÍPIO DE UNA
Estado da Bahia
Gabinete do Prefeito
§ 1º A revisão do O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá
estar em compatibilidade com as diretrizes dos planos das bacias hidrográficas em
que estiver inserido;
§ 2º O Poder Executivo Municipal, na realização do estabelecido
neste artigo, poderá solicitar cooperação técnica do Estado da Bahia e União.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 28 de Outubro de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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COMITÊ DE COORDENAÇÃO E COMITÊ EXECUTIVO

Comitê de Coordenação:
Representante da Embasa:
Cosmiro Oliveira dos Santos
Representante da Secretaria Municipal de Saúde:
Carlos Oliveira dos Santos
Representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:
Mateus Endringer Caliman
Ronaldo dos Reis Santos
Representante da Secretaria de Governo, Administração e Planejamento:
Osmar Calazans Berbert
Representante do Gabinete do Prefeito:
Alison de Oliveira Lemos
Representante da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer:
Rogério Martins Borges
Representante do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social:
Clodomir Vicente Brioschi
Representante da Câmara Municipal de Vereadores:
Natan Mendes da silva
Representante da Sociedade Civil:
Osvanildo Souza Paixão
Representante da FUNASA:
Aline Linhares Loureiro
João Alberto Jorge Nogueira
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Comitê Executivo:
Engenheiro Civil:
Adebaldo Rodrigues dos Santos
Economista:
Irene Silva Santos Céo
Assistente Social:
Geislane Santos Andrade
Arquiteta e Urbanista:
Silvia Kimo Costa
Representante do Jurídico:
Itallo Assunção Calvalcante
Representante da Secretaria Municipal de Saúde
Eriene Gonzaga dos Santos
Representantes de Conselhos Municipais:
Paulo Roberto Souza Barreto
Simone Santos Prates
Representante da Sociedade Civil:
Tássio Oliveira Rios
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Considerações Iniciais

A Prefeitura Municipal de Una, por meio do seu corpo técnico de suas Secretarias
Municipais, elaborou o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, envolvendo as vertentes
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, contendo o diagnóstico situacional dos
aspectos jurídico institucionais, administrativos, econômicos e sociais da prestação desses
serviços, aspectos estruturais, operacionais e de planejamento, bem como a elaboração dos
prognósticos e análise de alternativas para a melhoria da gestão dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitários, incluindo a definição das diretrizes, dos objetivos e das metas
para a universalização destes serviços no Município.
As discussões acerca da implantação de políticas de saneamento básico no Brasil se
remetem ao início do século XX, quando a frente do movimento eugênico brasileiro, que era
considerado símbolo de modernidade e uma ferramenta científica capaz de colocar o Brasil no
trilho do progresso, trouxeram as primeiras preocupações com a educação higiênica e sanitária.
Com as transformações oriundas da revolução industrial por meio da formação ocorreu a
ocupação das regiões periféricas das cidades, sem o mínimo de estrutura sanitária, que
resultaram em diversos problemas de salubridade.
O saneamento dessa forma pode ser compreendido como o conjunto de condutas
destinadas a melhorar as condições de salubridade ambiental, responsáveis por contemplar
diversas ações voltadas à melhoria da qualidade da água, tratamento e disposição de resíduos,
drenagem de águas pluviais, controle de vetores, ações estas que promovam a cidadania, saúde
e bem-estar da população.
O PLANO MUNICIPAL contempla de forma segregada os componentes de abastecimento
de água e esgotamento sanitário, ficando para estudo posterior os trabalhos de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, e, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Respeita-se,
assim, a Lei Nacional de Saneamento Básico – LNSB que permite sua elaboração em separado.
Importante mencionar que as informações e os dados apresentados no PLANO
MUNICIPAL deverão constar no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) a ser elaborado
pelo Município, e que envolverá os quatro componentes do saneamento básico, promovendo-se
assim a consolidação e compatibilização desses dois planos setoriais.
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O Plano municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário foi elaborado pelo
município individualmente e essa responsabilidade não foi delegada. O processo de elaboração
desse PLANO MUNICIPAL contou com a participação da comunidade, fator considerado
imprescindível para a sua consecução, e por técnicos do Município.
O presente Plano municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário doravante
denominado PLANO MUNICIPAL, elaborado com base em estudos e informações fornecidas pela
concessionária, órgãos municipais e estaduais, é oferecido para discussão e aprovação pelo
Município, conforme previsto na Lei Federal n° 11.445/07, artigo 19, que estabelece as diretrizes a
serem seguidas no planejamento.
O PLANO MUNICIPAL tem por objetivo estabelecer o planejamento de ações e projetos de
saneamento de maneira a que esteja em concordância com os princípios norteadores da política
nacional e estadual de saneamento, assegurando recursos que garanta a expansão gradual e
progressiva do acesso aos serviços públicos de água e dos serviços de esgotamento sanitário,
contribuindo para a promoção da saúde e o desenvolvimento do município.

Os principais estudos utilizados para a elaboração do PLANO MUNICIPAL foram:
a) Levantamento de informações fornecidas pela EMBASA juntamente com o Município;
b) Plano de contingência elaborado exclusivamente para o PLANO MUNICIPAL,
considerando a continuidade dos serviços de água e esgotamento sanitário por
prestador no município;
c) Dados municipais: IBGE, Comitês de Bacias Hidrográficas regionais, Território de
Identidade, EMBASA, Prefeitura Municipal;
d) Dados da População censo 2010, com estimativas 2018: IBGE;
e) Qualidade da água fornecida para a população: dados da EMBASA relativa à portaria de
Consolidação nº 05 de 28/09/2017, do Ministério da Saúde;
f) Projeção de População e Domicílios.

O PLANO MUNICIPAL será utilizado pelo município para:
a) Acompanhar o Contrato de Prestação de Serviços;
b) Integrar o Plano de Bacias;
c) Elaborar Leis, Decretos, Portarias e Normas relativas aos serviços de água e esgotos.

O PLANO MUNICIPAL deverá ser atualizado a cada 04 (quatro) anos, ou, quando houver
alteração do Plano Diretor Municipal, na implementação de novos sistemas produtores de água ou
na implementação de novas estações de tratamento dos esgotos.
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1.

Diagnóstico do Município

1.1. Dados Gerais
O município de Una está situado na microrregião cacaueira e na zona fisiográfica
denominada Costa do Descobrimento, no sul do Estado da Bahia e faz parte do território de
identidade Litoral Sul. Seu território abrange uma área de cerca de 1.160 km² e faz limite ao norte
com os municípios de Ilhéus, Buerarema, ao sul com Canavieiras e Santa Luzia, a oeste com
Arataca e São José da Vitória, a leste com o Oceano Atlântico, e dista cerca de 500 Km da capital
Salvador, e à 64 Km de Ilhéus.
Una apresenta uma extensa área rural onde estão os distritos de Pedras de Una,
Comandatuba, Vila Brasil e Colônia; os povoados de Outeiro, Lençóis, Cariua e Vila São João. A
sede do município é formada pelos bairros: Centro, Sucupira, Urbis, Marcel Ganem, Bairro Novo e
Santa Rita.
Una possui uma área litorânea de mais de 50 km de praias, com imenso potencial turístico,
que tem se revelado como uma importante atividade econômica. O bioma predominante é a Mata
Atlântica, com clima quente e úmido e temperaturas que variam entre 17° a 37°; geograficamente
é montanhosa no interior, com a cordilheira de Itaraca, onde está situada a IIha de Comandatuba,
a península de Itapororoca e a enseada de Una Mirim; tendo um território plano no litoral
(ODM,2011 e UNA, 2010).
O acesso ao município pode ser realizado pelas rodovias BA-676 e BA-001. Saindo dos
municípios de Buerarema, São José da Vitória, Arataca e Santa Luzia chega-se a Una através da
BA-676. Já os municípios de Ilhéus e Canavieiras são interligados a Una pela BA-001. Saindo da
capital do estado, Salvador, chega-se em Una através da BA - 001.

História
Os primeiros desbravadores do território que atualmente integra o município de Una foram
D. Maria Clementina Henriqueta e seus familiares que ocuparam as terras no ano de 1770,
requerendo a sesmaria a D. Rodrigues José de Menezes, então governador e Capitão Geral da
Província da Bahia. Em 26 de julho de 1787, a sesmaria foi-lhes concedida pela rainha de
Portugal, com três léguas de frente e uma de fundo, situada na confluência dos rios Una e
Cachoeira (atual Sapucaeira).
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A fazenda recebeu o nome de São José e em 18 de setembro de 1809, as terras foram
arrematadas por Manuel Vasconcelos de Souza, em virtude de execução imperial.
Logo depois, foram chegando colonos alemães, austríacos, poloneses, teuto-russos, que
formaram nova povoação na embocadura do Rio Maruim, afluente do Rio Una pela margem
esquerda e próximo à foz. Em virtude das águas escuras do rio, o povoado recebeu a
denominação de Una, nome de origem tupi-guarani.
Tempos depois, a área foi tragada pelo mar, obrigando seus habitantes a recuarem para 4
milhas em direção ao interior, conservando a mesma denominação, por força da Resolução
Provincial nº 842, em 21 de julho de 1860.
Cabe a Manoel Pereira de Almeida o título de desbravador, pois lutou duramente pela
emancipação política e levou agricultura pelo interior do município, doando terras, não só para a
área da cidade, como também para a instalação da Estação Experimental de Una.
O município possui colônia de japoneses que vieram em busca de riquezas e trouxeram
técnicas modernas de agricultura, com ela o cultivo do mangostin (década de 1950), fruto de
origem asiática, introduzido na América em 1880. Considerada a rainha das frutas, título dado
pela Rainha Vitória (1819-1901), tem um alto valor de comercialização, sendo Una o maior
produtor do Brasil.
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Figura 1 – Fotos Históricas do Município de Una

Igreja Matriz de São José

Fazenda São José

Centro Administrativo Luiz Elias

Banco do Brasil S/A

Fonte: IBGE Cidades.

Formação Administrativa
Em 2 de agosto de 1890, foi desmembrada de Canavieiras. Sua sede ficou num lugar
denominado Pedras, começando a funcionar no mesmo mês e ano. Como o ato não lhe
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delimitava a área territorial, foi reanexado ao município de Canavieiras pela Lei Estadual nº 1326,
de 23 de agosto de 1923, com o nome de Cachoeirinha.
Todavia, em 2 de agosto de 1924, a Lei Estadual 1718, restaurou o município. O convênio
de limites foi assinado pelos intendentes Francisco Muniz Barreto e Antônio de Melo, em 9 de
novembro de 1926 e publicado no Diário Oficial de Canavieiras de 11 de dezembro de 1926.
Em 1º de janeiro de 1939, a Vila de Cachoeirinha foi elevada à categoria de cidade, com a
denominação de Una, pelo Decreto Lei Federal 311, ratificada pelo Decreto Estadual 11.087. A
sede da cidade ficou localizada na Fazenda São José, de propriedade de Manoel Pereira de
Almeida e irmãos, que fizeram doação de 5.600 m2.

1.2.

Localização
Figura 2: Localização Município de Una – Território Identidade

Fonte: SEI/BA
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1.3. Aspectos geográficos
O Município de Una está situado a 63 metros de altitude nas coordenadas geográficas de
15°16’11” latitude sul e 39°4’10” longitude oeste.

1.3.1

Bacia Hidrográfica

O município de Una está localizado na bacia hidrográfica do rio Una/Aliança inserida na
bacia do leste da Bahia, situa-se nas coordenadas 15º 03’-15º 25’ latitude sul e 39º 29’ longitude
oeste, apresentando os seguintes limites: ao norte: Bacia do rio Cachoeira, ao sul: Bacia do rio
Pardo, a oeste: Bacia do rio Cachoeira e o rio Pardo, a leste: Oceano Atlântico.
O rio Una/Aliança recebe esta denominação a partir da confluência dos braços norte e sul,
o que se dá nas imediações do Núcleo Colônia de Una. A nascente encontra-se na região de
Anuri no município de Arataca.
Banhando áreas dos municípios de Una, Canavieiras, São José da Vitória e Santa Luzia a
superfície é de 1.695 km2 com uma densidade de drenagem 0,59 km/km2 e um índice de
capacidade igual a 1,05. Sua rede de drenagem é composta dos seguintes tributários:
a)

Afluentes do Aliança ou Braço sul do Una: Rio Branco, Ribeirão Teimoso, Ribeirão

do Prata, Ribeirão das Lontras, Ribeirão do Longe, Ribeirão Santo Antônio, Ribeirão do Jaú,
Ribeirão da Pancada, Ribeirão dos Olhos D’água, Ribeirão dos Lençóis, Ribeirão dos Mongóis e
Ribeirão da Muça.
b)

Afluentes do Braço Norte do Una: Ribeirão da Sepultura, Ribeirão do Tingui,

Ribeirão das Caveiras e Ribeirão do Batista.
c)

Afluentes do Una: Rio São Pedro e Ribeirão das Pedras.

d)

Afluentes do São Pedro – Ribeirão Salobro, Córrego do Hospital, Ribeirão

Piabanha, Ribeirão Tiririca, Ribeirão Beija Flor, Ribeirão Vermelho, Ribeirão Sapucaeira, Ribeirão
das Navalhas, Córrego Preto e Ribeirão das Varas.
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Figura 3: Bacia Hidrográfica Una

Fonte: Mello Maria Luiza de. Desenvolvimento Econômico e Impacto Ambiental

1.4. Indicadores Socioeconômicos
1.4.1 Renda.
Os valores da renda per capita mensal registrados, em 2000 e 2010, evidenciam que
houve crescimento da renda no município - Una - entre os anos mencionados. A renda per capita
mensal no município era de R$ 161,71, em 2000, e de R$ 303,78, em 2010, a preços de agosto
de 2010. Aumento de 87,85% da renda no período entre 2000 a 2010. (Atlas do Desenvolvimento
Humano)
1.4.2 Pobreza
No Atlas do Desenvolvimento Humano, são consideradas extremamente pobres, pobres e
vulneráveis à pobreza as pessoas com renda domiciliar per capita mensal inferior a R$70,00,
R$140,00 e R$255,00 (valores a preços de 01 de agosto de 2010), respectivamente. Dessa forma,
em 2000, 36,21% da população do município eram extremamente pobres, 67,46% eram pobres e
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85,78% eram vulneráveis à pobreza; em 2010, essas proporções eram, respectivamente, de
17,45%, 34,41% e 65,21%.
Analisando as informações do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, a
proporção de pessoas extremamente pobres (com renda familiar per capita mensal inferior a R$
70,00) inscritas no CadÚnico, após o recebimento do Bolsa Família passou de 50,49%, em 2014,
para 46,81%, em 2017. Já a proporção de pessoas pobres (com renda familiar per capita mensal
inferior a R$ 140,00), inscritas no cadastro, após o recebimento do Bolsa Família, era de 74,31%,
em 2014, e 79,20%, em 2017. Por fim, a proporção de pessoas vulneráveis à pobreza (com renda
familiar per capita mensal inferior a R$ 255.00), também inscritas no cadastro, após o recebimento
do Bolsa Família, era de 79,66%, em 2014, e 89,00%, em 2017.
Figura 4 – Pobreza (CadÚnico 2014-2017) Município de Uma.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano.

1.4.3. Desigualdade e Renda.
O índice de Gini é uma das medidas de desigualdade de renda constantes do Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil. Seu valor pode variar entre 0 e 1 e, quanto maior, maior a
desigualdade de renda existente.
O período analisado índice de Gini no município de Una passou de 0,54, em 2000, para 0,52,
em 2010, indicando, portanto, houve redução na desigualdade de renda.
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1.4.4 IDHM
Como evidenciado anteriormente, o IDHM do município - Una - apresentou aumento entre
os anos de 2000 e 2010, enquanto o IDHM da UF - Bahia - passou de 0,512 para 0,660. Neste
período, a evolução do índice foi de 53,01% no município, e 28,91% na UF.
Ao considerar as dimensões que compõem o IDHM, também entre 2000 e 2010, verifica-se
que o IDHM Longevidade apresentou alteração 12,52%, o IDHM Educação apresentou alteração
163,35% e IDHM Renda apresentou alteração 20,91%
O gráfico abaixo permite acompanhar a evolução do IDHM e suas três dimensões para o
município - Una - e para a UF - Bahia - nos anos de 1991, 2000 e 2010.
Gráfico 1 - Índice de Desenvolvimento Humano IDH do município de Una, BA

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil.

Em 2010, o IDHM do município - Una - ocupava a 5049ª posição entre os 5.565 municípios
brasileiros e a 334ª posição entre os municípios de seu estado (UF).
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1.5. Indicadores de Saúde
Houve um decréscimo de casos entre o ano de 2010 e 2012 das doenças relacionadas ao
saneamento notificadas – dengue, leptospirose, esquistossomose e hepatites virais, conforme
pode ser observado no Quadro 15. A doença com maior número de casos foi à dengue, chegando
a ter 169 casos em 2009, sendo diagnosticados pela Vigilância Epidemiológica, conforme
verificamos do quadro abaixo. Apesar do decréscimo de casos de dengue entre 2009 e 2012, de
169 para 80 casos respectivamente, fica claro que tal número de ocorrências ainda é significativo,
apontando para um descuido no controle dos mosquitos na região. Não houve notificação de
casos de febre amarela ou cólera. O hospital foi o setor de notificação que apresentou maior
número de casos para a dengue; a região do Centro de Saúde de Una (CSU) foi o setor de
notificação que apresentou maior número de casos para esquistossomose, já a Vigilância
Epidemiológica (VE) foi o setor de notificação que apresentou maior número de casos para
leptospirose e hepatites virais. Assim, a análise da incidência de doenças ligadas ao saneamento
em cada distrito ou povoado de Una, pode indicar uma maior vulnerabilidade de sua população a
estas doenças, bem como a uma maior necessidade de investimento no setor de saneamento das
localidades, ou mesmo que existe uma maior capacidade de notificação do setor de notificação
respectivo.
Com relação à análise laboratorial da ocorrência de doenças relacionadas ao saneamento,
o Laboratório de Análises Clínicas do Município de Una – LACM-UNA -realizou no ano de 2011
um total de 2.754 exames coproparisitológicos, constatando que em 2.219 destes, ou seja, em
80,6% dos exames foi observada a presença de alguma espécie de protozoário ou helminto,
dentre eles, em alta intensidade – 23,9% – os helmintos A. lumbricoides e T. trichiura. A presença
de tais helmintos em alta frequência é indicativa de que as condições sanitárias no Município de
Una estão precárias, haja vista a alta propagação destas doenças. A população infantil é uma das
mais afetadas, juntamente com a população idosa.
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Tabela 2 - Casos notificados de doenças relacionadas ao saneamento-Município de Una

DENGUE
COLÔNIA
VILA
CSU
SUCUPIRA
DE UNA BRASIL
13
3
6
4
1
6
1
1
0
4
1
0
2
0
5
1
1
7
1

ANO
2007
2008
2009
2010
2011
2012

BAIRRO
NOVO

PEDRAS
DE UNA

5
5
5
2
1

MARCEL
GANEM

HOSPITAL
1
58
103
75
56

10
3
7
3

VE

COMANDATUBA

4
9
79
10
6
11

0

2
9
7
5

TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS

TOTAL
20
28
169
133
103
80

533

ESQUISTOSSOMOSE
ANO
2007
2008
2009
2010
2011
2012

COLÔNIA
VILA
CSU
DE UNA BRASIL
6
1
11
3
4
12
5
10
3
5
1

SUCUPIRA

BAIRRO
NOVO

1
2
2
3

PEDRAS
DE UNA

HOSPITAL

MARCEL
GANEM

VE

2
2

7
1
5
5

1
1

2

COMANDATUBA

2
1
2

TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS

TOTAL
7
15
17
20
25
16

100

LEPTOSPIROSE
ANO

CSU

COLÔNIA
DE UNA

VILA
BRASIL

SUCUPIRA

BAIRRO
NOVO

PEDRAS
DE UNA

HOSPITAL

MARCEL
GANEM

2007
2008
2009
2010
2011
2012

VE

COMANDATUBA

1

TOTAL

2

3

1

1

TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS

4

HEPATITES VIRAIS
ANO
2007
2008
2009
2010
2011
2012

COLÔNIA
VILA
CSU
SUCUPIRA
DE UNA BRASIL
2
6
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1

BAIRRO
NOVO

PEDRAS
MARCEL
HOSPITAL
DE UNA
GANEM
1
1
1
1
5
1
2
2

VE

COMANDATUBA

3
4
1
9
3

1
1
2
1
1

TOTAL
13
6
11
10
13
8

TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS
61
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Una, 2013
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1.6. Qualidade da Água Distribuída para a População
A qualidade da Água Distribuída para a População deve atender a legislação específica
estabelecida pela União e pelo Estado da Bahia referente à qualidade da água que trata e distribui
à população, citadas a seguir:
x Portaria de Consolidada nº 05 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde.
x Decreto Federal 5440, de 04 de Maio de 2005;
Em atendimento a Legislação Federal, decreto 5440, anualmente a Embasa elabora e
divulga em seu site relatórios sobre a qualidade da água e mensalmente informa na conta de água
dos clientes, dados referentes à qualidade da água.
Além das informações da conta, são disponibilizadas as informações através do Siságua
(Estadual) e do SNIS (Nacional), além da disponibilização, quando solicitado, ao município,
proporcionando as autoridades municipais o acompanhamento da qualidade do produto
disponibilizado.
A Embasa monitora a qualidade da água em todo sistema de abastecimento, desde os
mananciais até o cavalete do imóvel dos clientes, coletando amostras e realizando análises
diariamente, conforme preconizado na legislação vigente.
O gráfico abaixo apresenta um resumo das análises realizadas em 2018 nas redes
distribuição no município de Una, relacionando a quantidade exigida pelo plano de amostragem, a
quantidade realizada e a quantidade em conformidade, onde são analisados os parâmetros de
cor, turbidez, Escherichia coli, Coliformes Totais, Organismos Heterotróficos e Cloro.
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Figura 05 – Análise Realizada em 2020

Fonte: Embasa

Cabe ressaltar que essas análises acontecem apenas nas redes de distribuição, sendo
que outras análises são realizadas também na estação de tratamento.
O presente Diagnóstico propõe a manutenção do controle da qualidade da água distribuída
atualmente, que deve ser atualizado ao longo do tempo com eventuais alterações nas legislações.

1.7. Características do Sistema de abastecimento de água
O Sistema de Abastecimento de Água que atende a população da sede do município de
Una iniciou a operação em 1975 e atualmente possui um índice de cobertura de 99% na área
urbana. A captação é realizada por manancial de superfície no Rio Aliança, que funciona por
recalque com 05(cinco) adutoras (04 de água tratada e 01 de água bruta) até a Estação de
Tratamento de Água. O tratamento é realizado em ETA tipo Filtro Russo através dos processos
de Coagulação, Floculação, Filtração, Desinfecção e Fluoretação. A vazão nominal é de 135,36 m³/h,
atualmente operando com vazão média de 154,08 m³/h. O sistema de adução e distribuição conta
com quatro reservatórios, sendo todos apoiados com capacidades de 100m³, 150m³ (duas unidades)
e 200m³, 13.020m de adutora DN 100mm e 150mm, além de 26.296m de malha de rede de
distribuição, atendendo a 5.113 ligações domiciliares existentes;
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Toda água tratada nesse sistema é distribuída na sede do Município e na localidade de
Pedras de Una. A Embasa ainda atende as localidades de Comandatuba, Outeiro e Colônia de
Una a partir de sistemas de abastecimento de água independentes.
Figura 6 – Sistema de Abastecimento de Água Município de Una (Sede)

Fonte: Embasa
Figura 7 – ETA Una / Pedras de Una

Fonte: Embasa
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1.7.1. SAA – COMANDATUBA/OUTEIRO
Os Distritos de Comandatuba e Outeiro, com sistema de abastecimento próprio, operado pela
Embasa desde 2006, possui captação direta no Rio Doce, linha de recalque de água bruta com
extensão de 808m em tubulação DN 100mm até a estação de tratamento, três Estações Elevatórias,
sendo uma de água bruta e duas de água tratada. A vazão nominal é de 42,84 m³/h, atualmente
operando com vazão média de 16,09m³/h;O sistema de adução e distribuição conta com um
reservatório apoiado capacidade de 100 m3 e 8.035m de malha de rede de distribuição, atendendo a
511 ligações domiciliares existentes.

Figura 8 – Sistema de Abastecimento de Água Una/Comandatuba

Fonte: Embasa
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Figura 9 – ETA Outeiro/Comandatuba

Fonte: Embasa

1.7.2. SAA – COLÔNIA DE UNA
O Distrito de Colônia de Una, com sistema de abastecimento próprio, operado pela Embasa
desde 1997, possui captação direta no Rio Aliança, linha de recalque de água bruta com extensão de
2.241m em tubulação DN 150mm e DN 200mm até a estação de tratamento, três Estações
Elevatórias, sendo duas de água bruta e uma de água tratada. A vazão nominal é de 60,12 m³/h,
atualmente operando com vazão média de 60,48m³/h;
O sistema de adução e distribuição conta com um reservatório elevado com capacidade de
100m3

e 6.900m de malha de rede de distribuição, atendendo a 1.068 ligações domiciliares

existentes;
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Figura 10 - Sistema de Abastecimento de Água de Una/ Colônia de
Una

Fonte: Embasa.

Figura 11 – Captação e ETA Colônia de Una

Fonte: Embasa.
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1.8. Diagnóstico dos Sistemas de Abastecimento de Água do Distrito de Vila Brasil
e o Povoado de Lençóis.
Além dos sistemas operados pela Embasa, a própria prefeitura de Una opera os sistemas
de abastecimento de água das localidades do Distrito de Vila Brasil e do Povoado de Lençóis.
1.8.1. Distrito de Vila Brasil
Segundo informações obtidas com a Prefeitura Municipal, através do setor de
infraestrutura, o Distrito de Vila Brasil não possui esgoto tratado, água tratada, transporte coletivo
urbano, rede telefônica fixa e móvel. Tendo apenas a avenida Ilhéus pavimentada. Sua população
é de 3.226 habitantes (IBGE, 2010).
O Distrito tem 24.164m2 de área, com as ruas sem pavimentação.
Figura 12 - Planta urbana do Distrito de Vila Brasil

Fonte: Prefeitura Municipal de Una

Figura 13 – Distrito de Vila Brasil
]
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Fonte: prefeitura Municipal de Una

1.8.2. Povoado de Lençóis.
O Povoado de Lençóis situa-se às Margens da BA 001 à 35 Km de Ilhéus. O distrito tem
33.425 m² de área, tendo a avenida Álvaro Vasconcelos pavimentada. Não possui infraestrutura
básica.

Figura 14 - Planta Urbana – Povoado de Lençóis
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Figura 15 – Povoado de Lençóis de Una

Fonte: https://unanews.com.br

1.9. Características do Sistema de Esgotamento Sanitário
O município de Una é atendido em sua sede por Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)
da Embasa cuja sua operação teve início no ano de 2014 (Bairro Marcel Ganem) e 1992 (Urbis).
Este SES possui atualmente 4.648,00 metros de rede coletora, 02 Estações Elevatórias de
Esgoto, 370,00 metros de linha de recalque e duas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE),
uma dotada de 01 UASB e leito de secagem (Bairro Marcel Ganem) e outra dotada de 01 tanque
séptico, 03 filtros anaeróbios e 01 tanque de secagem. Os efluentes tratados são direcionados
através de emissários de 20,00 metros para o Córrego Turim e Rio Una (respectivamente).
O SES de Una tem um percentual de cobertura de esgotamento de 15%, atendendo
apenas os bairros Marcel Ganem e Urbis, correspondente a um total de 697 ligações de imóveis à
rede coletora de esgoto, beneficiando uma população aproximada de 2.300 habitantes.
O Distrito de Comandatuba é atendido por Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da
Embasa e iniciou sua operação no ano de 2008. Este SES possui atualmente 4.821,00 metros de
rede coletora, 02 Estações Elevatórias de Esgoto (EEE), 1.965,00 metros de linha de recalque e
uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), dotada de 01 digestores anaeróbios UASB, 02
lagoas facultativas e 02 de maturação, além de leito de secagem. O efluente tratado é direcionado
através de um emissário de 496,00 metros para o Rio Água Doce.

25

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GBDQHXQ+3B7Z50XB2CJRSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
29 de Outubro de 2021
38 - Ano - Nº 3577

Una

Prefeitura Municipal de Una

O SES de Comandatuba tem um percentual de cobertura de esgotamento de 66%,
correspondente a um total de 204 ligações de imóveis à rede coletora de esgoto, beneficiando
uma população aproximada de 674 pessoas.
Figura 16 – Sistema de Esgotamento Sanitário Bairro Marcel Ganem - Una

Fonte: Embasa.
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Figura 17 – Sistema de Esgotamento Sanitário Bairro Urbis - Una

Fonte: Embasa
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Figura 18 – Sistema de Esgotamento Sanitário Comandatuba – Una

Fonte: Embasa

1.10. Projeção Demográfica
O serviço de saneamento deverá beneficiar a população das áreas caracterizadas urbanas
do Município, visando à expansão gradual e progressiva dos serviços, por meio de sistema
público e de condomínios particulares.
A seguir são apresentadas as projeções da população urbana e dos domicílios elaborados
para os próximos 17 (dezessete) anos.
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Tabela 3 – Dados Populacionais

População Total do
Município

ANO

População Urbana Economias Residenciais
do Município
Existentes

Total
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

18.544
18.111
17.702
17.319
16.964
16.638
16.341
16.076
15.842
15.640
15.471
15.336
15.239
15.181
15.160
15.177
15.233

Urbana
16.068
16.218
16.382
16.564
16.768
16.638
16.341
16.076
15.842
15.640
15.471
15.336
15.239
15.181
15.160
15.177
15.233

Água
6.286
6.237
6.286
6.341
6.404
6.410
6.326
6.267
6.219
6.134
6.062
6.049
6.049
6.023
6.011
6.011
6.025

Esgoto
858
852
865
884
904
917
915
910
907
1.266
2.107
3.075
4.058
4.942
5.362
5.431
5.477

Fonte: Embasa

2.

Objetivos e Metas para Expansão dos Serviços
Objetivando o atendimento das áreas de ocupação regular com sistema de abastecimento

de água e sistema de esgotamento sanitário, priorizando as regiões mais adensadas, ficam
estabelecidas as metas abaixo discriminadas:

2.1. Área de Atendimento
x

Sede Municipal e localidades atualmente atendidas pela prestadora;

x

Não incluirá áreas de ocupação irregular. Entre muitas disfunções possíveis

pode-se citar: a desobediência às normas urbanísticas; o não recebimento oficial das vias
executadas e que devem ser doadas formalmente ao patrimônio público; a falta de titulação
29
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correta da terra; a falta de correspondência entre o projeto apresentado e o executado, entre
outras.
x

Não incluirá áreas de obrigação de fazer de terceiros (loteamento

clandestino ou loteamento irregular ou invasão).

2.2. Abastecimento de Água
Tabela 4 - Cobertura Mínima do Serviço Urbano
Ano
Cobertura
(%)

Atual

5°

10°
96

96

97,3

15°
99,0

20°
99,0

25°

30°

99,0

99,0

Objetivo: Acompanhar a expansão e universalização da prestação do serviço de abastecimento
de água na área urbana do município, de acordo com indicador SNIS IN023
Unidade de medida: Porcentagem

Fórmula de Cálculo:

 =

 çã
.

       Á
 100
    í

Metodologia de obtenção:
População Urbana Atendida com Abastecimento de Água (Código SNIS: AG026):
(IAA - Domicílio x Pop. Urbana Residente do Município do ano de referência).
População Urbana Residente do Município (Código SNIS: GE06a ou POP_URB): População
Urbana do Município do ano de referência.
Sendo,
IAA-domicilio=(Econ.Resid.Habitadas Existentes Água)/(Econ.Resid.Habit.Exist.de Água + Econ.
Resid.Potenc.Habit.água +Econ.Resid.Fac.Habit.água)
Economias = Domicílios e suas frações (apartamento e outros tipos de subdivisões reconhecidos
pela legislação ou regulação vigente).
Econ. Resid. Habitadas Existente água = Considera todas as situações residenciais habitadas, ou
seja, economias ligadas (L), cortadas (C), inativas (I) e suprimidas (S).
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Sendo:

Econ. Resid. Fac. Habit. água = economias residenciais factíveis habitadas de água, ou seja,
economias que ainda não estão interligadas à rede pública de água, porém, a concessionária já
disponibilizou o serviço de abastecimento.
Econ. Resid. Pot. Habit. água = economias residenciais potenciais habitadas de água, ou seja,
aquelas economias que ainda não estão interligadas à rede pública de água, e a concessionária
ainda não disponibilizou o serviço de abastecimento.
Tabela 5 - Programa de Controle de Perdas por Ligação
Ano

Atual

l/ramal/dia 133,7

5°

10°

15°

20°

25°

30°

128,9

116,9

105,9

105,4

104,9

104,3

Objetivo: Acompanhar as perdas de água por ligação na área urbana do município, de acordo
com o indicador SNIS IN051.
Unidade de medida: litros por ramal x dia (L/ramal.dia)
Fórmula de Cálculo:

 =

 +  −  − !
É "#

 1000/365

Metodologia de obtenção de dados:
IPL - Índice de perdas por ligação (Código SNIS – IN051)
VPROD - VOLUME DE ÁGUA PRODUZIDO (Código SNIS - AG006) Volume anual de água
disponível para consumo, compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a água
bruta importada (Código SNIS - AG016), ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do
prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou UTS(s). Inclui também
os volumes de água captada pelo prestador de serviços ou de água bruta importada (Código SNIS
- AG016), que sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) respectiva(s)
entrada(s) do sistema de distribuição. Para prestadores de serviços de abrangência regional ou
microrregional, nos formulários de dados municipais (informações desagregadas), esse campo
deve ser preenchido com os volumes produzidos DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO EM
QUESTÃO. Esse volume pode ter parte dele exportada para outro(s) municípios(s) atendido(s) ou
não pelo mesmo prestador de serviços. Unidade: m³/ano.
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VIMP - VOLUME DE ÁGUA TRATADA IMPORTADO (Código SNIS - AG018) Volume anual de
água potável, previamente tratada (em ETA(s) ou em UTS(s)), recebido de outros agentes
fornecedores. Não deve ser computado nos volumes de água produzido (Código SNIS - AG006),
tratado em ETA(s) (Código SNIS - AG007) ou tratado por simples desinfecção (AG015). Para
prestadores de serviços de abrangência regional e microrregional, nos formulários de dados
municipais (informações desagregadas), o volume de água tratada importado deve corresponder
ao recebimento de água de outro prestador de serviços ou de outro município do próprio
prestador. Unidade: m³/ano.
VCONS - VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO (Código SNIS - AG010) Volume anual de água
consumido por todos os usuários, compreendendo o volume micromedido (Código SNIS AG008),
o volume de consumo estimado para as ligações desprovidas de hidrômetro ou com hidrômetro
parado, acrescido do volume de água tratada exportado (Código SNIS - AG019) para outro
prestador de serviços. Para prestadores de serviços de abrangência regional e microrregional o
volume de água tratada exportado deve corresponder ao envio de água para outro prestador de
serviços ou para outro município do próprio prestador. Unidade: m³/ano.
VOLUME DE ÁGUA MICROMEDIDO (Código SNIS - AG008) Volume anual de água medido
pelos hidrômetros instalados nas ligações ativas de água (Código SNIS - AG002). Não deve ser
confundido com o volume de água consumido, identificado pelo código SNIS AG010, pois nesse
último incluem-se, além dos volumes medidos, também aqueles estimados para os usuários de
ligações não medidas. O volume da informação AG010 deve ser maior ou igual ao volume da
informação AG008. Unidade: m³/ano.
VOLUME DE ÁGUA TRATADA EXPORTADO (Código SNIS - AG019) Volume anual de água
potável, previamente tratada, transferido para outros agentes distribuidores. Deve estar
computado nos volumes de água consumido (Código SNIS - AG010). Para prestadores de
serviços de abrangência regional e microrregional, nos formulários de dados municipais
(informações desagregadas), o volume de água tratada exportado deve corresponder ao envio de
água para outro prestador de serviços ou para outro município do próprio prestador Unidade:
m³/ano.
VSER - VOLUME DE SERVIÇO (Código SNIS - AG024) Valor da soma dos volumes anuais de
água usados para atividades operacionais e especiais, acrescido do volume de água recuperado.
As águas de lavagem das ETA(s) ou UTS(s) não devem ser consideradas. Os volumes para
atividades operacionais compreendem aqueles utilizados como insumo operacional para
desinfecção de adutoras e redes, para testes hidráulicos de estanqueidade e para limpeza de
reservatórios, de forma a assegurar o cumprimento das obrigações estatutárias do operador
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(particularmente aquelas relativas à qualidade da água). São volumes plenamente conhecidos do
operador, que variam em função da natureza do evento e das características da parte do sistema
envolvido. Já os volumes para atividades especiais são aqueles consumidos pelos prédios
próprios do operador, os volumes transportados por caminhões-pipa, os consumidos pelo corpo
de bombeiros, os abastecimentos realizados a título de suprimentos sociais, como para favelas e
chafarizes, por exemplo, os usos para lavagem de ruas e rega de espaços verdes públicos, e os
fornecimentos para obras públicas. De preferência, os usos considerados neste item devem ser
medidos e controlados. Unidade: m³/ano.
QUANTIDADE DE LIGAÇÕES ATIVAS DE ÁGUA (Código SNIS AG002) Quantidade de
ligações ativas de água, providas ou não de hidrômetro, que estavam conectadas à rede de
abastecimento de água e com água disponibilizada pelo prestador no ano de referência. No caso
de municípios com sistemas em colapso no abastecimento de água, para os que iniciaram essa
situação durante o ano de referência, devem-se considerar todas as ligações cadastradas como
ativas antes da ocorrência do colapso, uma vez que todas elas tiveram água disponibilizada em
algum momento durante o ano de referência. Entretanto, os municípios que apresentaram colapso
total durante todo o ano de referência, não terão ligações ativas, uma vez que não houve
funcionamento pleno do sistema em nenhum momento durante o ano. Utiliza-se a média
aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo.
Tabela 6 - Programa de Controle de Perdas na Distribuição
Ano

Atual

5°

10°

15°

20°

25°

30°

(%)

33,3

33,2

29,4

26,4

25,9

25,5

25,0

Objetivo: Acompanhar as perdas na distribuição na área urbana do município, de acordo com o
indicador SNIS IN049.
Unidade de medida: Porcentagem

Fórmula de Cálculo:

 =

 +  −  − !
 100
 +  − !

Metodologia de obtenção de dados:
IPD - Índice de perdas na distribuição (Código SNIS – IN049)
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VPROD - VOLUME DE ÁGUA PRODUZIDO (Código SNIS - AG006) Volume anual de água
disponível para consumo, compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a água
bruta importada (Código SNIS - AG016), ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do
prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou UTS(s). Inclui também
os volumes de água captada pelo prestador de serviços ou de água bruta importada (Código SNIS
- AG016), que sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) respectiva(s)
entrada(s) do sistema de distribuição. Para prestadores de serviços de abrangência regional ou
microrregional, nos formulários de dados municipais (informações desagregadas), esse campo
deve ser preenchido com os volumes produzidos DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO EM
QUESTÃO. Esse volume pode ter parte dele exportada para outro(s) municípios(s) atendido(s) ou
não pelo mesmo prestador de serviços. Unidade: m³/ano.
VIMP - VOLUME DE ÁGUA TRATADA IMPORTADO (Código SNIS - AG018) Volume anual de
água potável, previamente tratada (em ETA(s) ou em UTS(s)), recebido de outros agentes
fornecedores. Não deve ser computado nos volumes de água produzido (Código SNIS - AG006),
tratado em ETA(s) (Código SNIS - AG007) ou tratado por simples desinfecção (AG015). Para
prestadores de serviços de abrangência regional e microrregional, nos formulários de dados
municipais (informações desagregadas), o volume de água tratada importado deve corresponder
ao recebimento de água de outro prestador de serviços ou de outro município do próprio
prestador. Unidade: m³/ano.
VCONS - VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO (Código SNIS - AG010) Volume anual de água
consumido por todos os usuários, compreendendo o volume micromedido (Código SNIS AG008),
o volume de consumo estimado para as ligações desprovidas de hidrômetro ou com hidrômetro
parado, acrescido do volume de água tratada exportado (Código SNIS - AG019) para outro
prestador de serviços. Para prestadores de serviços de abrangência regional e microrregional o
volume de água tratada exportado deve corresponder ao envio de água para outro prestador de
serviços ou para outro município do próprio prestador. Unidade: m³/ano.
VOLUME DE ÁGUA MICROMEDIDO (Código SNIS - AG008) Volume anual de água medido
pelos hidrômetros instalados nas ligações ativas de água (Código SNIS - AG002). Não deve ser
confundido com o volume de água consumido, identificado pelo código SNIS AG010, pois nesse
último incluem-se, além dos volumes medidos, também aqueles estimados para os usuários de
ligações não medidas. O volume da informação AG010 deve ser maior ou igual ao volume da
informação AG008. Unidade: m³/ano.
VOLUME DE ÁGUA TRATADA EXPORTADO (Código SNIS - AG019) Volume anual de água
potável, previamente tratada, transferido para outros agentes distribuidores. Deve estar
computado nos volumes de água consumido (Código SNIS - AG010). Para prestadores de
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serviços de abrangência regional e microrregional, nos formulários de dados municipais
(informações desagregadas), o volume de água tratada exportado deve corresponder ao envio de
água para outro prestador de serviços ou para outro município do próprio prestador Unidade:
m³/ano.
VSER - VOLUME DE SERVIÇO (Código SNIS - AG024) Valor da soma dos volumes anuais de
água usados para atividades operacionais e especiais, acrescido do volume de água recuperado.
As águas de lavagem das ETA(s) ou UTS(s) não devem ser consideradas. Os volumes para
atividades operacionais compreendem aqueles utilizados como insumo operacional para
desinfecção de adutoras e redes, para testes hidráulicos de estanqueidade e para limpeza de
reservatórios, de forma a assegurar o cumprimento das obrigações estatutárias do operador
(particularmente aquelas relativas à qualidade da água). São volumes plenamente conhecidos do
operador, que variam em função da natureza do evento e das características da parte do sistema
envolvido. Já os volumes para atividades especiais são aqueles consumidos pelos prédios
próprios do operador, os volumes transportados por caminhões-pipa, os consumidos pelo corpo
de bombeiros, os abastecimentos realizados a título de suprimentos sociais, como para favelas e
chafarizes, por exemplo, os usos para lavagem de ruas e rega de espaços verdes públicos, e os
fornecimentos para obras públicas. De preferência, os usos considerados neste item devem ser
medidos e controlados. Unidade: m³/ano.

2.3. Sistema de Esgotamento Sanitário
Tabela 7- Cobertura Mínima do Serviço Urbano
Ano
Cobertura
(%)

Atual

5°

10°

15°

20°

25°

30°

15,6

15,6

44,5

90

90

90

90

OBS: A cobertura prevista para o serviço urbano de esgotamento sanitário fica condicionada à captação de
recursos não onerosos pelo município.

Objetivo: Acompanhar a universalização e expansão da prestação do serviço de esgotamento
sanitário na área urbana do município, de acordo com o indicador SNIS IN024.
Unidade de medida: Porcentagem
Fórmula de cálculo:

! =

População Urbana Atendida com Esgot. Sanitário
 100
.
    í
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Metodologia de obtenção de dados:
População Urbana Atendida com Esgot. Sanitário (Código SNIS: ES026):
(IAE Domicílio x Pop. Urbana Residente do Município do ano de referência).
População Urbana Residente do Município (Código SNIS: GE06a ou POP_URB): População
Urbana do Município do ano de referência.
Sendo,
IAE Domicílio=(Econ.Resid.Habitadas Existentes de Esgoto)/(Econ.Resid.Habit.Exist.de Esgoto +
Econ.Resid.Potenc.Habit.esgoto +Econ.Resid.Fac.Habit.esgoto)
Economias = Domicílios e suas frações (apartamento e outros tipos de subdivisões reconhecidos
pela legislação ou regulação vigente).
Econ. Resid. Habitadas Existente esgoto = Considera todas as situações residenciais habitadas,
ou seja, economias ligadas (L), cortadas (C), inativas (I) e suprimidas (S).
Sendo:
Econ. Resid. Fac. Habit. esgoto = economias residenciais factíveis habitadas de esgoto, ou seja,
economias que ainda não estão interligadas à rede pública de esgoto, porém, a concessionária já
disponibilizou o serviço de abastecimento.
Econ. Resid. Pot. Habit. esgoto = economias residenciais potenciais habitadas de esgoto, ou seja,
aquelas economias que ainda não estão interligadas à rede pública de esgoto, e a concessionária
ainda não disponibilizou o serviço de abastecimento.

3. Programas, Projetos e Ações Propostas
Estão previstos diversos programas e ações, em 20 anos projetados, visando à melhoria
dos sistemas de abastecimento de água, sendo intervenções no município na distribuição, uma
vez que o mesmo compõe o sistema integrado. Assim como a implantação do sistema de
esgotamento sanitário.

3.1. Abastecimento de água
Os principais empreendimentos previstos para o sistema de abastecimento de água para o
período de 20 anos são:
x Crescimento vegetativo - rede de distribuição e ligações;
x Expansão da cobertura de atendimento de água;
x Implementação de ações para monitoramento e controle de perdas reais e
aparentes (remanejamento de redes, setorização, geofonamento e reparo de
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vazamentos, instalação de macromedidores, instalação e substituição de
hidrômetro...).

3.2. Sistema de Esgotamento Sanitário
Para que o município alcance a meta de 90% de cobertura para os próximos 20 anos
conforme disposto, será necessário a realização das seguintes etapas:
9 Estudos de Concepção – conjunto de estudos e conclusões referentes ao
estabelecimento de todas as diretrizes, parâmetros e definições necessárias e suficientes
para a caracterização completa do sistema a projetar, tendo como objetivos:
x Identificação e qualificação de todos os fatores intervenientes com o sistema de
esgotos;
x Diagnóstico do sistema existente, considerando a situação atual e futura (caso já
exista);
x Estabelecimento de todos os parâmetros básicos de projeto;
x Pré-dimensionamento

das

unidades

dos

sistemas,

para

as

alternativas

selecionadas; - escolha da alternativa mais adequada mediante a comparação técnica,
econômica e ambiental, entre as alternativas, levantando os impactos negativos e
positivos;
x Estabelecimento das diretrizes gerais de projeto e estimativa das quantidades de
serviços que devem ser executados na fase de projeto;
9 Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, com precisão
adequada, para caracterizar a obra e o serviço, ou o complexo de obras ou serviços objeto
da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da
obra e a definição dos métodos e do prazo de execução;
9 Projeto Executivo – conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT). Resultando no valor total de R$ 876.479,49.
9 Obra – Execução da obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário,
compreendendo: Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, Estações Elevatória de Esgoto
– EEE, Redes Coletoras, Execução de Ligações intradomiciliares e Crescimento
Vegetativo.

9

A execução do projeto de implantação e ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário –
SES no município.
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4. Investimentos
O plano de investimento em obras para adequação e ampliação dos sistemas de água e
implantação do sistema de esgotamento sanitário está baseado em informações disponíveis, não
possuindo as características e detalhamento típico dos projetos de engenharia e meio ambiente.
As reais intervenções que serão realizadas nos sistemas de água e esgoto dependem de estudos
detalhados e projetos específicos e das respectivas aprovações ambientais e dos demais órgãos
de controle, que poderão resultar em ações, soluções e dispêndios diferentes dos previstos.
Para o atendimento de todos os programas e ações dos próximos 20 anos, de forma
qualitativa e quantitativa, nas demandas dos sistemas de água e esgoto de Una, são necessários
investimentos da ordem de aproximadamente R$ 30,3 milhões, em valores presentes.
Tabela 8: Resumo de Investimento em Ações no Município de Una.

AÇÕES PLANEJADAS
PRAZO (ANOS)

RECURSOS

2022 – 2026

2027 – 2031

2032 – 2036
INVESTIMENTOS

ABASTECIMENTO DE
ÁGUA

ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

R$ 1.898.834,35

R$ 3.614.062,40

R$ 5.512.896,75

R$ 662.577,18

R$ 10.000.918,49

R$ 10.663.495,67

R$ 678.166,47

R$ 13.465,658,11

R$ 14.143.824,58

R$ 3.239.578,00

R$ 27.080.639,00

R$ 30.320.217,00

Fonte: Embasa

4.1 Compensação Ambiental
Considerando que a concessionária capta água diretamente da natureza e que se trata de
um recurso potencialmente finito e que é necessário garantir a qualidade e quantidade de água
disponível para abastecimento, garantindo assim a sustentabilidade na oferta deste recurso,
entende-se que há a necessidade de garantir a aplicação de recurso na ordem mínima de 5% do
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valor total disponível neste plano em ações ambientais que colaborem para a garantia da boa
qualidade bem como a quantidade de água necessária para o abastecimento do município de
Una. O referido recurso deverá ser disponibilizado em parcelas iguais anualmente em um fundo
específico para ações ambientais gerido pelo poder público municipal durante o período de
vigência do contrato entre a concessionária e o Município de Una.

5. Fontes de Financiamentos
O PLANO MUNICIPAL foi desenvolvido admitindo que para executar os investimentos, a
Política Nacional de Saneamento, criará possibilidades para equacionamento dos recursos
necessários para atender as metas propostas.
As principais fontes de recursos identificadas, conforme cenário setorial atual, para que
possam ser executadas as ações previstas no planejamento foram:
Geração de recursos tarifários (receitas menos despesas) para:
 Investimentos diretos;
 Contrapartidas de financiamentos;
 Reposição do parque produtivo;
 Garantias financeiras de financiamentos.
 Cobrança pelo Uso da Água;
x FGTS e FAT;
x Recursos privados;
x Expansão Urbana (loteadores, conjuntos habitacionais e loteamentos sociais).
As fontes de recursos identificadas poderão se transformar em investimentos frente ao
previsto no PMSB das seguintes formas:
x Programas com recursos próprios (tarifa);
x Repasse a fundo perdido ou financiamentos (Estadual ou Federal)
x Financiamentos nacionais, BNDES e CEF (FAT e FGTS);
x Financiamentos internacionais (BID, BIRD, JBIC,etc.)
x

Empreendimentos Imobiliários;

x

Orçamento Fiscal (União, Estado e Município).
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6. Conclusão
O presente PLANO MUNICIPAL tem como objetivo apresentar a situação atual dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Una, apontando as
diretrizes para expansão em um horizonte de 20 anos.
Para garantia dos investimentos e obras que se fizerem necessárias, este Plano municipal
deverá servir como referência para a contratação de empresa especializada para a elaboração
dos necessários estudos de alternativas, estudos de concepção que consolidarão a conformação
final dos sistemas de abastecimento água e esgotamento sanitário da cidade, bem como,
permitirão a determinação das obras e ações necessárias para se atingir essa nova conformação.

7. Anexos
7.1 Anexo I - Plano de Contingência
As atividades acima descritas são essenciais para propiciar a operação permanente dos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da cidade. De caráter preventivo, em
sua maioria, buscam conferir grau adequado de segurança aos processos e instalações
operacionais evitando descontinuidades.
Como em qualquer atividade, no entanto, sempre existe a possibilidade de ocorrência de
situações imprevistas. As obras e os serviços de engenharia em geral, e os de saneamento em
particular, são planejados respeitando-se determinados níveis de segurança, resultado de
experiências anteriores e expresso na legislação ou em normas técnicas.
Quanto maior o potencial de causar danos aos seres humanos e ao meio ambiente, maiores
são os níveis de segurança estipulados. Casos limites são, por exemplo, os de usinas atômicas,
grandes usinas hidrelétricas, entre outros.
O estabelecimento de níveis de segurança e, consequentemente, de riscos aceitáveis é
essencial para a viabilidade econômica dos serviços, pois quanto maiores os níveis de segurança
maiores são os custos de implantação e operação.
A adoção sistemática de altíssimos níveis de segurança para todo e qualquer tipo de obra
ou serviço acarretaria um enorme esforço da sociedade para a implantação e operação da
infraestrutura necessária a sua sobrevivência e conforto, atrasando seus benefícios. E o atraso
desses benefícios, por outro lado, também significa prejuízos à sociedade. Trata-se, portanto, de
encontrar um ponto de equilíbrio entre níveis de segurança e custos aceitáveis.
No caso dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, foram
identificados nos quadros 1 e 2 a seguir os principais tipos de ocorrências, as possíveis origens e
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as ações a serem desencadeadas. Conforme acima relatado, a contratada disponibilizará seja na
própria cidade ou através do apoio de suas diversas unidades no Estado, os instrumentos
necessários para o atendimento dessas situações de contingência. Para novos tipos de
ocorrências que porventura venham a surgir, a prestadora promoverá a elaboração de novos
planos de atuação.
Quadro 1- Sistema de abastecimento de água
Ocorrência

Origem

Plano de Contingência

9 Períodos

de

chuvas

com

9

Comunicar

à

população,

ocorrência de inundação, em

hospitais, Unidades Básicas de

geral, das instalações,

Saúde,

comprometendo a qualidade e

autoridades competentes, entre

o

outros, através dos meios de

funcionamento

dos

equipamentos e estruturas.
9 Deslizamento

de

/movimentação
solapamento

de

solo

apoios

9

/
de

1.Falta d’água

fornecimento

generalizada

elétrica

nas

prolongada
de

instalações

9 Vazamentos

de

9

nas

instalações de tratamento de

Adequar o plano de ação às
características da ocorrência.

9

água.

Disponibilizar caminhões pipa
para fornecimento emergencial

9 Contaminação dos mananciais
por

Controlar a água disponível nos
reservatórios.

9
cloro

Implementar de cronograma de
abastecimento por manobras.

de

produção de água.

em

for.

no

energia

atingidas

caráter emergencial se preciso
9

da adução de água bruta.

Contratar obras de reparos das
instalações

estruturas com arrebentamento
9 Interrupção

instituições,

comunicação disponível.

encostas

do

quartéis,

acidentes

como

de água.
9

Comunicar à concessionária de

derramamento de substâncias

energia

tóxicas na bacia a montante,

disponibilização de gerador de

alterando a qualidade da água

emergência na falta continuada

que será captada, tornando-a

de energia.

inadequada ao consumo.
9 Ações de vandalismo.

9

elétrica

para

a

Comunicar à polícia em caso de
vandalismo.
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9

Deficiências

de

água

nos

9

mananciais em períodos de
9

Interrupção
fornecimento

2. Falta d’água

9

temporária
de

no

energia

9

população,

Saúde,

quartéis,

instituições,

autoridades competentes, entre

produção e/ou distribuição de

outros, através dos meios de

água

comunicação disponível.

Danificação de equipamentos

9

Comunicar à polícia em caso de
vandalismo

9

Disponibilizar caminhões pipa

Danificação de estruturas de

para fornecimento emergencial

reservatórios e elevatórias de

de água.

água tratada
9

à

elétrica nas instalações de

água tratada
9

Comunicar

hospitais, Unidades Básicas de

de estações elevatórias de

parcial ou
localizada

características da ocorrência.
9

estiagem

Adequar o plano de ação às

9

Contratar obras de reparos das

Rompimento de redes e linhas

instalações

adutoras de água tratada

caráter emergencial se preciso

Ações de vandalismo

for.
9

atingidas

em

Implementar de cronograma de
abastecimento por manobras.

9

Instalar equipamentos reserva.
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Quadro 2 – Sistema de Esgotos Sanitários
Ocorrência

Origem

Plano de Contingência

Interrupção no fornecimento de

9

Comunicar

à

população,

1. Paralisação

energia elétrica nas instalações de

hospitais, Unidades Básicas de

da estação de

tratamento.

Saúde,

tratamento de

Danificação

esgotos

eletromecânicos/ estruturas.

outros, através dos meios de

Ações de vandalismo.

comunicação disponível.

2. Extravasamentos de
esgotos em
estações
elevatórias

de

equipamentos

Interrupção no fornecimento de

Danificação

9

Comunicar à polícia em caso de
vandalismo

9
de

instituições,

autoridades competentes, entre

energia elétrica nas instalações de
bombeamento.

quartéis,

Comunicar à concessionária de
energia

equipamentos

elétrica

para

a

eletromecânicos/ estruturas

disponibilização de gerador de

Ações de vandalismo.

emergência na falta continuada

3.

Desmoronamento

de

Rompimento

paredes de canais.

de linhas de

Erosões de fundos de vale.

recalque,

Rompimento de travessias.

de energia.

taludes/
9

Comunicar

os

órgãos

de

controle ambiental.

coletores

9

Instalar equipamentos reserva.

9

Contratar obras de reparos das

tronco,

instalações

interceptores e

caráter emergencial se preciso

emissários

for.
Lançamento

e

águas

9

medida

esgoto.

acidentes.
em

coletores

de

9

em

Sinalizar e isolar a área como

pluviais em redes coletoras de

Obstruções
4. Ocorrência

indevido

atingidas

preventiva

de

Implantar sistema de desvio e
isolamento do trecho avariado

esgoto.

de retorno de

para não prejudicar as áreas

esgotos em

circunvizinhas

imóveis

acidentes

em

em

caso

de

coletores

de

esgoto.
9

Executar trabalhos de limpeza e
desobstrução.
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7.2 Anexo II - Mecanismos de Acompanhamento do Plano Municipal
O operador dos serviços de saneamento deverá elaborar relatórios gerenciais contendo:
x A evolução dos atendimentos em abastecimentos de água, coleta de esgotos e tratamento
de esgotos, comparando o indicador com as metas do Plano;
x Plantas ou mapas indicando as áreas atendidas pelos serviços;
x Avaliação da qualidade da água distribuída para a população, em conformidade com a
portaria Consolidada nº 05 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde;
x Informações de evolução das instalações existentes no município, como por exemplos,
quantidade de rede de água e de esgotos, quantidades de ligações de água e esgotos,
quantidades de poços, estações de tratamento, estações elevatórias de esgotos, etc.
x Balanço patrimonial dos ativos afetados na prestação dos serviços;
x Informações operacionais indicando as ações realizadas no município, como por exemplos,
quantidade de análises de laboratório realizados, remanejamentos realizados nas redes e ligações
de água e esgotos, troca de hidrômetros, cortes da água, consertos de vazamento, desobstrução
de rede e ramais de esgotos, reposição asfáltica, etc.
x Dados relativos ao atendimento ao cliente, identificando o tipo de solicitação, separando a
forma de atendimento (Call Center, Balcão de atendimento e outros);
x Informações contendo Receitas, despesas e Investimentos realizados por ano.

44

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GBDQHXQ+3B7Z50XB2CJRSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

