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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE A GESTÃO MUNICIPAL 2021 

Art 58 LC 101 

 
  Conforme prevê o art. 113 do Regimento Interno desta egrégia Corte de Contas, 

encaminho o relatório sobre a gestão das atividades públicas realizadas no Município, relativo ao 

exercício de 2021, no que se refere à administração direta. 

 

  Destaca-se que seguem nesta prestação os seguintes documentos:  

 Relatório circunstanciado do Prefeito sobre a sua gestão, quanto às metas atingidas, 

conforme consta na Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, 

bem como informações físico-financeiras sobre recursos aplicados na Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino- MDE/Fundeb e em Ações e Serviços Públicos de Saúde;  

 Relatório ou parecer do responsável pelo Sistema de Controle Interno, de modo a 

evidenciar a consistência dos sistemas de controle interno atinente à administração do executivo 

municipal;  

 Ata da Comissão de Inventário de Bens Patrimoniais; 

 Declaração do responsável pela Unidade de Pessoal, firmada pelo prefeito de que os 

agentes públicos que desempenharam atividades no Poder Executivo estão em dia com a 

apresentação das declarações de bens e rendas, nos termos da Resolução nº 1134 de 2020; 

 Declaração firmada pelo tesoureiro e pelo contador, ratificada pelo Prefeito, informando da 

realização de conciliações bancárias e seus respectivos resultados;  

 Declaração de inexistência de tomada de contas especial instaurada no período; 

 Parecer do Conselho Previdenciário sobre a Gestão Financeira do Fundo de Previdência. 

 Relatório e parecer do Conselho de acompanhamento e controle do FUNDEB; 

 Relatório e parecer do responsável pela UCCI, relativo à aplicação dos recursos vinculados 

à manutenção e ao desenvolvimento do ensino; 

 Plano Municipal de Educação; 

 Análise e parecer conclusivo emitido pelo Conselho Municipal de Saúde; 

 Relatório e parecer do responsável pela UCCI, relativo à elaboração e execução do Plano 

de Saúde Plurianual; 

 Plano Municipal de Saúde; 

 Programação Anual de Saúde; 

 Relatório de Gestão; 

 Plano Municipal de Saneamento; 

 Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

 

1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

   

A demonstração dos efeitos da receita e da despesa pública sobre o orçamento e 

sobre o patrimônio, por serem fartamente abordadas nos demonstrativos orçamentários e contábeis, 

anexos na presente prestação de contas, deixa de ser reproduzida. 
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1.1 – Limites de Despesas com Pessoal e Endividamento 

O presente item deixa de ser abordado por já constituir processo próprio da Gestão 

Fiscal e encaminhado ao Tribunal no período correspondente, juntamente com o Sistema para 

Informações e Auditoria para Prestação de Contas - SIAPC relativos ao exercício de 2021. 

 

2 – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL 

    

O cumprimento dos programas de governo e suas ações alcançaram em 2021 a 

execução orçamentária conforme demonstrada nos anexos presentes a este processo, ressaltando 

que somente foram introduzidas alterações quando o Município foi contemplado com recursos do 

Orçamento Geral da União. Ademais foram cumpridas as metas fiscais de manutenção 

administrativa resguardando o resultado primário do exercício. 

 

3 – DAS INFORMAÇÕES SOBRE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS 

 

3.1 – Recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE, incluindo os 

Recursos do FUNDEB 

  No exercício em análise foram investidos R$ 4.859.830,74 na MDE e FUNDEB, o 

que corresponde a 25,22% da receita resultante de impostos e transferências. 

A valorização do magistério por contas dos recursos transferidos pelo FUNDEB, 

alcançou o valor de R$ 1.657.383,02, equivalente a 85,17%. 

 

3.2 – Recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde – ASPS 

  No exercício em análise, a execução orçamentária apresentou gastos nas ASPS 

com recursos próprios no valor de R$ 3.951.346,16, alcançando um percentual de 20,50% da 

receita de impostos e transferências, onde o mínimo aplicável era de 15%. 

 

4 – DO DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO 

 

  A receita orçamentária teve o seguinte desempenho em 2021: 
Receita Previsão Execução Diferença 

RECEITAS CORRENTES 26.660.000,00 26.560.099,33 -99.900,67 

Impostos, taxas e contribuições de melhoria 1.390.000,00 1.478.364,92 88.364,92 

Receita de contribuições 780.000,00 704.070,92 -75.929,08 

Receita patrimonial 2.460.000,00 1.264.548,90 -1.195.451,10 

Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 

Receita industrial 0,00 0,00 0,00 

Receita de serviços 420.000,00 610.570,01 190.570,01 

Transferências correntes 21.470.000,00 22.270.969,51 800.969,51 

Outras receitas correntes 140.000,00 231.575,07 91.575,07 

RECEITAS DE CAPITAL 820.000,00 685.878,97 -134.121,03 

Operações de crédito 0,00 0,00 0,00 

Alienação de bens 100.000,00 0,00 -100.000,00 

Amortização de empréstimos 130.000,00 136.772,15 6.772,15 

Transferências de capital 580.000,00 534.448,60 -45.551,40 

Outras Receitas de Capital 10.000,00 14.658,22 4.658,22 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 740.000,00 660.184,70 -79.815,30 

DEDUÇÕES DA RECEITA -3.320.000,00 -3.514.993,03 -194.993,03 

TOTAL 24.900.000,00 24.391.169,97 -508.830,03 
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Falando de receitas correntes, a receita de impostos, taxas e contribuições de 

melhoria, bem como a receita de serviços foi arrecadado mais que o previsto em virtude do 

índice de correção (IGP-M) ter tido um percentual alto com relação aos outros exercícios.  

Nas receitas de contribuições tivemos uma arrecadação menor que o 

previsto na contribuição dos servidores para o RPPS, já que, não houve reajuste salarial em 

virtude da Lei Complementar 173/2020. 

Nas receitas patrimoniais, tivemos uma arrecadação muito menor do que o 

previsto, isto se deve pelo fato dos rendimentos das aplicações financeiras do RPPS 

ficarem muito abaixo da expectativa, na área da economia tivemos um ano muito atípico 

com a principal influência da pandemia causada pela COVID-19.  

Nas transferências correntes tivemos uma arrecadação maior que a previsão, 

principalmente no FPM, ICMS, IPVA e FUNDEB  

Em outras receitas correntes arrecadamos mais do que a previsão, o 

principal fato foi o recebimento de um processo judicial que não estava previsto no 

orçamento.  

  Nas receitas de capital, não tivemos alienação de bens no exercício de 2021, 

portanto a previsão não se concretizou, a amortização de empréstimos, transferências de 

capital e outras receitas de capital se comportaram conforme a previsão. 

As receitas intra orçamentárias tiveram uma arrecadação menor que o 

previsto na contribuição patronal para o RPPS, já que, não houve reajuste salarial em 

virtude da Lei Complementar 173/2020. 

.  As deduções da receita foram maiores pelo fato da arrecadação do FPM, 

ICMS e IPVA serem maiores que a previsão. 

  Quanto ao combate à sonegação, o Município tem a expectativa de pactuar 

trabalhos conjuntos que são mais eficientes do que atitudes isoladas do Município.  

 

5 – OUTROS FATOS RELEVANTES 

 

  Os programas desenvolvidos durante o exercício tiveram amparo no PPA, 

tiveram inclusão na LDO e condições orçamentárias para serem executados. 

Por fim, destacamos que todas as ações desenvolvidas estão retratadas nas 

demonstrações contábeis e orçamentárias e os aspectos mais relevantes da execução 

orçamentária encontram-se apresentadas nesta exposição circunstanciada. Todavia, 

colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e apresentação de documentos 

que se façam necessários como cumprimento do mandamento constitucional de prestar 

contas. 

   

Barra Funda - RS, 17 de março de 2022. 

 

 

 

Marcos André Piaia 

Prefeito Municipal 
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RELATÓRIO E PARECER DA UNIDADE CENTRAL  DE CONTROLE INTERNO 

SOBRE AS CONTAS DO PODER EXECUTIVO-  EXERCÍCIO DE 2021. 

 

Na qualidade de responsável pela Unidade Central do Controle Interno do 

Município de Barra Funda-RS, venho apresentar Relatório e Parecer sobre as Contas 

do Poder Executivo, relativos ao exercício econômico e financeiro de 2020, em 

conformidade com o previsto no artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e, nos termos do disposto no artigo 2°, 

inciso III, letra “b” da Resolução 1099/2018, de 07 de novembro de 2018., do Tribunal 

de Contas do Estado. 

Destaca-se inicialmente que a Unidade Central  de Controle Interno do Município 

foi instituído pela Lei Municipal nº 481, de 14 de novembro de 2002 , a mesma foi 

revogada pela Lei Municipal n° 1.142, de 01/04/2019 que esta em vigor, onde dispõe 

sobre o sistema de controle interno do município de Barra Funda e dá outras 

providências, esta última sofreu alteração  pela Lei n° 1146, de 10 de maio de 2019.  

A Unidade Central de Controle Interno é composta por uma única servidora: 

Agente do Controle Interno: Fabíola Castoldi Begnini (Portaria n° 1934/2012). 

A Unidade Central de Controle Interno acompanhou os trabalhos dos órgãos e 

entidades que integram o Município no exercício de 2021, destacando inicialmente 

que: 

a) A responsabilidade pelo sistema de controle cabe à Administração 

Pública, nos termos da Constituição Federal, arts. 74, 31 e da legislação pertinente; 

b) A responsabilidade no controle de cada setor é hierarquicamente de 

cada chefia e, solidariamente, pessoal de cada agente público que exerce cargo ou 

função no Município, nos termos do que a Constituição da República dispõe no art. 

74, § 1°; 

c) A responsabilidade da Unidade Central do Controle Interno reside na 

coordenação técnica dos controles no que se refere à orientação quanto à instituição 

de rotinas internas, à observância dos princípios de controle interno, o inter- 

relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise dos controles 

quanto à relação custo- benefício; 
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A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) desenvolveu suas atividades 

através da orientação, check list, auditoria preliminar e final, acompanhamentos, 

ofícios, requisições de documentos, pareceres e prestação de informações visando o 

pleno atendimento das normas legais. Sua atuação foi através de sistemática de 

informar e fazer recomendações administrativas através de relatórios, visando sanar 

inconformidades ou deficiências administrativas detectadas. 

No exercício de 2021, a Unidade Central desenvolveu suas atividades de acordo 

com o Plano Anual de Trabalho e atingiu as seguintes atividades: Relatório de 

Auditoria n° 01/2021 referente as horas máquinas, Relatório de Auditoria n° 02/2021 

que diz respeito ao Centro de Tradições Gaúchas Reponte da Tradição, Relatório de 

Auditoria n° 03/2021que versa sobre o Poder legislativo e Relatório de Auditoria n° 

04/2021 referente a Associação Barrafundense de Estudantes(ABES). 

 

Além disso, foram realizados os seguintes Relatório de Acompanhamento 

Auditoria de Acompanhamento n° 01/2021- Horas máquinas, Auditoria de 

Acompanhamento n° 02/2021-  Receita e despesas covid 19, Auditoria de 

Acompanhamento n° 03/2021- Horas máquina, Auditoria de Acompanhamento n° 

04/2021- Regularidade e tempestividade das conciliações bancárias, Auditoria de 

Acompanhamento n° 05/2021- Metas PPA, LDO e LOA, Auditoria de 

Acompanhamento n° 06/2021- Horas extras, Auditoria de Acompanhamento n° 

07/2021- testes de consistência das informações contábeis e a Auditoria de 

Acompanhamento n° 08/2021- ITBI. 

 

Também foram feitos 01 Check List de contratos; 01 Check List de Licitações, 

01 Check List no Site Oficial do município, 01 Check list no Site Ofícicla do Poder 

Legislativo e 03(três) Pareceres. 

 

As Orientação feitas no decorrer do ano foram: a Orientação n° 01/2021- 

Reserva de vagas para pessoas com deficiência, Orientação n° 02/2021- Novo 

Modelo Processual, Orientação n° 03/2021- Cauc- S. Nacional Tesouro- 

contabilidade, Orientação n° 04/2021- Cadastro dívida pública desatualizada- 

contabilidade, Orientação n° 05/2021- Registro de ocorrência em veículos e 
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máquinas- sec. Agricultura e obras, Orientação n° 06/2021- Lei complementar n° 178, 

de 13/01/2021, Orientação n° 07/2021- Exame toxicológico lei federal n° 14071/2020, 

Orientação n° 08/2021- Declaração de bens e renda e controle variação patrimonial, 

Orientação n° 09/2021- Tempestividade no licitacon- contratos e licitações, Orientação 

n° 10/2021- Lei geral de proteção de dados pessoais- n° 13.709/2018, Orientação n° 

11/2021- Despesa com pessoal das organizações da sociedade civil e a Orientação 

n° 12/2021- Regularização da entrega de declaração de bens e renda no Poder 

Legislativo 

Foram emitidos 51( cinquenta e um) ofícios enviados a diversas secretárias, 05( 

cinco manifestações de esclarecimentos de solicitações do controle externo, foram 

emitidas 34( trinta e quatro) Requisições de Documentos e/ou Informações. Também 

foi assessorado as auditorias externas do TCE-RS através do envio de informações 

solicitadas por email e por requisições eletrônicas dentro do sistema de processo 

eletrônico do tribunal. 

   

Podemos destacar que a Administração se encontra pendente de algumas 

respostas a esta UCCI.  

 Porém, há disposição por parte da Administração para o aperfeiçoamento dos 

métodos de trabalho em busca de atuação balizada sempre pelos princípios que 

regem a Administração Pública (CF, art 37). 

 

1) OPERAÇÃO DE CRÉDITO 

 O Município não realizou Operação de Crédito no exercício econômico e 

financeiro de 2021. 

 Verifica- se que o Município atende as disposto na Resolução n° 43/2001 do 

Senado Federal. 

 

2) OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA 

ORÇAMENTÁRIA (ARO)  

 O Município  não realizou qualquer Operação de Crédito através de 

Antecipação de Receita Orçamentária, no exercício econômico e financeiro de 2021. 
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3) RESTOS A PAGAR E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  

 Quanto aos Restos a pagar do exercício de 2021, verificou- se a seguinte 

situação: o Balanço Patrimonial emitido em  31/12/2021 demonstra que o total de 

empenhos a liquidar não processados foi de R$ 2.433.854,09 onde o valor de R$ 

622.781,44 diz respeito a restos a pagar não processados  em exercício anterior e o 

valor de R$ 1.811.072,09 se refere ao exercício atual. Confrontando- se tais 

empenhos com as disponibilidades de caixa verificada em 31/12/2021 e respeitadas 

as fontes de recursos correspondentes, temos o seguinte demonstrativo: 

 

a) Valores inscritos em Restos a pagar com suficiência financeira: 

Processados: R$ 0,00; Não processados: R$; TOTAL: R$ 2.433.854,09  

 

 

Fonte: PAD e RGF 2° semestre de 2021 

 

Todos os restos a pagar apresentam suficiência financeira, garantido o 

pagamento da dívida em 31/12/2021. 

 

b) Valores inscritos em Restos a pagar com insuficiência financeira: 

Processados: R$ 0,00; Não processados: R$ 0,00; TOTAL: R$ 0,00.  

      

 

4) DESPESA COM PESSOAL 

 No tocante à despesa total com pessoal, de que tratam os artigos 18 a 23, da 

Lei Complementar nº 101/2000, cabem as seguintes considerações: 

 

Recurso Disponibilidades

Restos 

Processado

Restos Não 

processados Saldo

0001 Recurso livre 3.942.358,48R$   -R$           1.311.306,12R$  2.631.052,36R$     

0020 MDE 475.575,85R$      -R$           468.275,01R$      7.300,84R$             

0040 ASPS 118.591,32R$      -R$           114.600,00R$      3.991,32R$             

1278 Construção centro de eventos 87.715,45R$         -R$           86.478,58R$        1.236,87R$             

1279 Construção piscina térmica 189.579,40R$      -R$           184.882,78R$      4.696,62R$             

1280 Modernização Estadio L. Carijo 173.174,10R$      -R$           168.311,60R$      4.862,50R$             

1290 Aquisição trator recurso mapa 100.718,73R$      -R$           100.000,00R$      718,73R$                 

TOTAIS 5.087.713,33R$   -R$           2.433.854,09R$  2.653.859,24R$     
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Receita Corrente Líquida (RCL)  

Despesa com Pessoal nos últimos 12 meses 9.167.687,10 = 42,73% s/RCL 

Limite de alerta – artigo 59,§ 1º, II da LRF 48,60% s/RCL 

Limite prudencial – artigo 22, § único da LRF 51,30% s/RCL 

Limite legal – artigo 20, III, “b” da LRF 54,00% s/RCL 

              Fonte: RGF 2° semestre de 2021 

 

Verifica- se que o percentual de 42,73% alcançado pelo Poder Executivo com 

despesas com Pessoal atendendo os preceitos legais da Lei de Responsabilidade 

Fiscal e ficando, inclusive, aquém do limite de alerta (48,60%) sobre a Receita 

Corrente Líquida. 

 

5) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 

A dívida consolidada líquida do Município apresentou a seguinte posição em 

31/12/2020 a qual atende ao disposto na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal: 

Dívida Consolidada Líquida 0,00 

Limite de emissão de alerta cfe. Art. 59, § 1º, III, da LRF 108% 

Limite legal cfe. Art. 3º, II da Resolução 40/2001 120% 

               Fonte: RGF 2° semestre de 2021 

 

 Verifica-se que  não há Dívida Consolidada Líquida no município de Barra 

Funda. 

 

6) BENS PATRIMONIAIS, ALIENAÇÃO DE BENS 

No exercício econômico e financeiro de 2021, não houve alienação de bens 

integrantes do patrimônio público. 

Os bens móveis e imóveis adquiridos foram contabilizados nas contas 

patrimoniais respectivas. 

Há sistema informatizado que registra a entrada e saída dos bens móveis e 

imóveis. 

Através do Decreto nº 1119 de 13 de agosto de 2013  foram estabelecidos os 

procedimentos de avaliação, reavaliação, redução ao valor recuperável de ativos, 
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depreciação, amortização e exaustão dos bens do Município nos casos que 

especifica.  

 

7) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

A despesa orçamentária conteve-se nos limites dos créditos voltados e em 

nenhum momento, durante a execução, excederam o montante autorizado, sendo 

autorizados os seguintes créditos: 

 

Despesa Fixada  24.200.000,00 

Créditos Suplementares 6.437.034,38  

Créditos Especiais 1.136.152,38  

( - ) Reduções - 4.555.523,67  

Total da Despesa 

Autorizada 

 27.217.663,09 

                                       Fonte : PAD  

 

Estes créditos adicionais autorizados são provenientes da utilização dos 

seguintes recursos: 

Superávit financeiro 1.644.162,50 

Excesso de arrecadação    295.139,86 

Auxílios e convênios 1.078.360,73 

Suplementações orçamentárias mesma entidade 4.555.523,67 

( - ) Reduções Orçamentárias mesma entidade        - 4.555.523,67 

TOTAL 3.017.663,09 

Fonte: PAD 

Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação funcional-

programática da Lei Federal nº 4.320/1964 e Portarias Ministeriais. 

Ficou caracterizada a observância das fases da despesa estabelecidas nos 

artigos 60, 61 e 63 da Lei Federal nº 4.320/1964. 

As notas de empenho e respectivos pagamentos estão acompanhados de 

documentação comprobatória. 
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Analisando-se os créditos adicionais abertos no exercício, observa-se a 

existência de autorização legal para a abertura bem como a existência dos recursos 

indicados para a sua cobertura, conforme o prescrito no artigo 43 da Lei 4.320/1964, 

no exercício econômico e financeiro de 2021.  

Analisando os créditos suplementares cabe destacar que valor total de R$ 

3.453.126,88 diz respeito a autorização por Decreto Municipal n°1427, 1436, 1440, 

1447, 1450, 1453, 1462, 1467, 1475 e 1476 e a Lei Municipal n° 1.220 de 10/12/2020- 

LOA e está em conformidade com o artigo 7°, I onde diz que o poder Executivo fica 

autorizado, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 

30% da sua despesa total fixada. 

 

Valor Total orçado pelo Poder Executivo R$ 20.400.000,00 

Valor limite que pode ser usado- 30% R$   6.120.000,00 

Valor utilizado no exercício de 2021 R$   3.453.126,88 

Percentual movimentado 16,92% 

      Fonte: Relação de Créditos adicionais- Relatório Contabilidade 

 

 

8) APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

 Analisando os gastos do município, constatamos que, no exercício financeiro 

de 2021, apresentou- se a seguinte situação: 

Despesa Corrente R$ 19.095.112,35 

Despesa de Capital R$ 3.234.191,04 

Total R$ 22.329.303,39 

            Fonte: Balanço orçamentário 

  

Estes recursos foram aplicados a partir de uma receita de R$ 24.391.169,97. 

 

 A receita arrecadada ficou assim distribuída: 

Receita Corrente R$ 23.739.518,38 

Receita de Capital R$ 651.651,59 

Total R$ 24.391.169,97 
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            Fonte: Balanço orçamentário 

  

No exercício de 2021, teve- se um Superávit de R$ 2.061.866,58. 

 

9) BALANÇO PATRIMONIAL 

Segue abaixo, demonstrativo dos valores do encerramento do exercício de 2021 

e a situação patrimonial encontrada. 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 

01/01/2021 a 31/12/2021 

Ativo Circulante 38.412.467,09 

Ativo Não-Circulante 24.808.381,12 

           TOTAL ATIVO 63.220.848,21 

Passivo Circulante 792.784,08 

Passivo Não-Circulante 33.091.693,98 

          TOTAL PASSIVO 33.884.478,06 

 Patrimônio Líquido 29.336.370,15  

TOTAL PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 63.220.848,21 

                                                                                  Fonte: Balanço Patrimonial 

 

Havia em Passivo Circulante o valor de R$ 792.784,08. Referente ao Ativo 

Circulante o valor corresponde a R$ 38.412.467,09, possuindo assim suficiência 

financeira para arcar com as despesas realizadas.  

 

11) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

 A apuração do resultado do exercício foi verificada mediante a extração dos 

seguintes dados do PAD. O resultado encontrado segue abaixo: 

( + ) Variações Patrimoniais Aumentativas 25.969.009,15 

( - ) Variações Patrimoniais Diminutivas 26.879.612,84 

( = ) Resultado Patrimonial do Exercício ( déficit) -910.603,69 

Fonte: Demonstração das variações patrimoniais  
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12)ATINGIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NA LOA, LDO E PPA 

No quadro seguinte, apresentam-se as metas estabelecidas nas Secretárias 

Municipais no Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 

Orçamentária Anual do município de Barra Funda, bem como as despesas liquidas 

com posição em 31/12/2021: 

 

 

Fonte: PPA, LDO, LOA e Balancete sintético 

 

 Percebe-se que, entre as metas estabelecidas no PPA e na LDO, possui 

coerência entre o que foi planejado no PPA e as metas físicas estabelecidas na LDO. 

 Já entre a LDO e a LOA temos uma diferença de R$ 1.270.000,00 no valor total, 

que representa 7% de diferença entre as metas estabelecidas na LDO e as metas 

estabelecidas na LOA. 

 Comparando a LOA e as despesas liquidadas percebemos que 96% das metas 

estabelecidas foram cumpridas, em se falando em totais. Já quando analisamos a 

meta estabelecida na secretaria municipal de educação(LOA) x despesa liquidada em 

31/12/2021, tem- se uma diferença de R$ 2.144.353,93 representando que 64% da 

meta estabelecida foi atingida no exercício de 2021. Em se falando na secretaria da 

agricultura, a meta estabelecida na LOA foi de R$ 1.070.000,00 e a despesa liquidada 

foi de R$ 1.393.746,78, tendo uma diferença de R$ 323.746,78.  

Pelas evidências encontradas RECOMENDO maior atenção ao cumprimento de 

Sec. Municipal da Saúde R$ 4.530.000,00 R$ 4.380.000,00 4.370.000,00R$        5.718.886,03R$        

1.393.746,78R$        

18.243.156,13R$      

728.158,59R$            

1.312.670,45R$        

691.358,45R$            

3.855.646,07R$        

627.248,85R$            

3.915.440,91R$        

670.000,00R$            

1.500.000,00R$        

850.000,00R$            

6.000.000,00R$        

870.000,00R$            

3.610.000,00R$        

1.070.000,00R$        

18.940.000,00R$      

620.000,00R$            

1.330.000,00R$        

940.000,00R$            

4.810.000,00R$        

900.000,00R$            

3.580.000,00R$        

1.110.000,00R$        

17.670.000,00R$      17.650.000,00R$      

800.000,00R$            

1.510.000,00R$        

750.000,00R$            

5.090.000,00R$        

940.000,00R$            

2.820.000,00R$        

1.210.000,00R$        
Sec. Municipal da 

Agricultura

TOTAL

Gabinete do Prefeito

Sec. Municipal de 

Adminsitração

Sec. Munic. De Finanças

Sec. Municipal de Educação

Sec. Municipal de 

Assistência Social

Sec. Municipal de Obras

METAS 2021

Secretaria Meta- Valor  PPA Meta- Valor LDO Meta- Valor LOA

Despesa Líquidada- 

Posição em 

31/12/2021
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metas dos programas, permite assim, a desejada e preconizada integração entre o 

planejamento e o orçamento. 

 

13)A REGULARIDADE E TEMPESTIVIDADE DAS CONCILIAÇÕES 

BANCÁRIAS 

 

Através do Relatório de Acompanhamento n° 04/2021 esta UCCI fez as 

seguintes análises: a) Conferencia aos saldos dos controles da contabilidade com os 

saldos dos extratos bancário; b) Conferencia de todos os lançamentos dos extratos 

bancários com os lançamentos na contabilidade; c) Confrontar se as  datas e os 

valores são os mesmos; d) Houve razoabilidade de tempo entre a data dos depósitos 

e os respectivos créditos na conta movimento; e) se a Conciliação do saldo bancário 

foi realizado pelo menos uma vez por mês. Em análise feita por amostragem, de 

acordo com a tabela Phillips, concluiu- se que não foram encontradas irregularidades.  

Quanto a tempestividade das conciliações bancárias, constatou-se que são 

realizadas as conciliações mensais/anuais. 

 

14) DA GUARDA PELA UNIDADE DE PESSOAL DAS DECLARAÇÕES DE 

BENS E RENDAS DOS AGENTES PÚBLICOS 

Constatamos que o Setor de Pessoal guarda em arquivo as declarações de bens 

e rendas dos secretários municipais, prefeito e vice- prefeito lotados no Poder 

Executivo. 

A Orientação n° 008/2021 expedida em 27 de abril de 2021 por esta UCCI ao 

Prefeito Municipal propôs ações a serem adotadas, pela Administração Pública 

Municipal, em virtude da obrigatoriedade de apresentação de declaração de bens e 

renda e controle da variação patrimonial, dentre outras recomendações. 

 

 

15) SOBRE A CONFIABILIDADE DAS DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS 

Relato pela confiabilidade das demonstrações contáveis nos aspectos 

analisados por esta UCCI. Cabe destacar que no Acompanhamento n° 07-2021 esta 

UCCI fez a seguinte recomendação: 
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R1- Recomendo que seja Padronizado os procedimentos de contabilidade 

conforme o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e o Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8° edição (MCASP); 

 

 

16) CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO TCE, PROLATADAS NO 

EXERCÍCIO DE 2021, INDEPENDENTEMENTE DO ANO DO PROCESSO 

Verificou- se as seguintes decisões proferidas pelo TCE no exercício de 2021: 

Processo Tipo Decisão 

001009-0200/19-2 Contas de governo  Advertência/alerta/cientificação/recom/ 

determinação. 

 Parecer Favorável 

024894-0200/20-9 Recurso de 

embargo 

 Conhece 

 Excluir débito 

 Provimento Parcial 

 Reduzir o valor da multa 

 

No processo de contas de gestão n° 001009-0200/19-2 datado em 24/11/2021 

foi proferida a decisão n° 2C- 0713/2021 que dentro outros recomendou à atual 

Administração que evite a reincidência da inconformidade apontada no Relatório e 

Voto do Conselheiro Relator que segue discriminada abaixo: 

Item 8.2.2.1 – Ajustes da Despesa com Pessoal. Acréscimos dos 

montantes de R$ 224.041,36 (1º Semestre, peças 2190635 e 2190638) e R$ 

257.395,90  (2º Semestre, peças 2916138 e 2916125) à despesa total com pessoal, 

relativos às terceirizações irregulares, conforme matérias abordadas nos Processos 

de Contas de 

Gestão, nºs 00802-0200/15-9 (Decisão 2C0493/2017) e 1788-0200/18-3 (Decisão 

2C0413/2020 ). Não foram efetuadas as contabilizações das terceirizações, conforme 

a Decisão, restando descumpridos à determinação desta Corte de Contas, ao §1º do 

art.18 da LC Federal nº 101/2000 e à Instrução Normativa TCE nº 13/2018. 
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 Neste sentido foi solicitado, através da Requisição de Documentos e/ ou 

Informações n° 001/2022, ao Prefeito Municipal se alguma medida referente aos fatos 

foi apresentada, qual foi e também solicitou- se documentação comprobatória.  

  O Prefeito respondeu, dentre outros: 

 (...) Em relação aos ajustes da despesa com pessoal referido no relatório de 

auditoria item 8.2.2.1, é importante que se lembre que se tratam de assessorias. O 

município de Barra Funda por seu porte e estrutura administrativa não possui 

condições de manter no seu quadro de pessoal recursos humanos especializados ao 

nível que as assessorias terceirizadas mantém. Ademais existem os servidores que 

realizam os serviços em todas as áreas referidas, sendo que as assessorias apenas 

dão o suporte para o caso de atualizações e apoio técnico para a execução dos 

serviços que é realizado pelos servidores da municipalidade.  

De outro lado, existe setor contábil estruturado no município que ao proceder 

aos lançamentos das despesas efetua a devida classificação das despesas e os 

devidos empenhos. Assim, com a devida vênia, o procedimento adotado, s.m.j, é de 

competência daquele setor, e segue as determinações da Lei de Contabilidade 

Pública e as Resoluções o TCE. 

   

PARECER 

 

Diante do exposto, esta Unidade Central de Controle Interno é de Parecer que 

as principais metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, e os programas do governo municipal elencados na lei orçamentária 

do exercício de 2021, foram adequadamente atingidas de acordo com as 

disponibilidades financeiras.  

Em minha opinião, os registros e documentos examinados traduzem 

adequadamente a execução orçamentária, financeira e de controle patrimonial de 

responsabilidade do Administrador Municipal no exercício de 2021. 

Ante o exposto, a Unidade Central de Controle Interno emite parecer favorável  

a gestão  no exercício de 2021 

 

É o relatório e parecer, S.M.J 
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Barra Funda- RS, 24 de março de 2021 

 

 

_______________________ 

Fabiola Castoldi Begnini 

Agente do Controle Interno 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS 

 

 

 

Declaramos, em razão do disposto na Resolução n° 1.134/2020 do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que NÃO foram instauradas 

Tomadas de Contas Especiais no Poder Executivo do Município de Barra Funda- RS. 

 

 

 

 

Barra Funda, 24 de março de 2022. 

 

 

 

    Marcos André Piaia    Fabíola Castoldi Begnini 

      Prefeito Municipal                                     Agente do Controle Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 

Av. 24 de Março, 735 – Centro – Fone (54) 3369.1202 – Cep 99.585-000 – Barra Funda - RS 1 

 

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A GESTÃO DOS 

RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO – EXERCÍCIO 2021. 

 

Na qualidade de responsável pela Unidade Central de Controle Interno do 

Município de Barra Funda - RS, apresento o Relatório e Parecer sobre a aplicação 

dos Recursos Vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino, relativos ao 

exercício de 2021, em conformidade com o previsto no artigo. 74 da Constituição 

Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e nos termos 

do disposto nos artigos 78 e 82 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Contas 

do Estado, aprovado pela Resolução nº 1.028/2015, de acordo com a redação da 

alínea i do Inciso III do art. 2º da Resolução 1.134/2020, de 09 de dezembro de 2020, 

destacando as atividades previstas e aquelas efetivamente executadas, lembrando 

que: 

a) A responsabilidade pelo sistema de controle cabe à administração, nos 

termos da Constituição da República, art. 74, 31; 

b) A responsabilidade no controle dos recursos vinculados ao MDE é da 

Secretaria de Educação e, solidariamente, pessoal de cada agente público que exerce 

cargo ou função atinentes à MDE; 

c) A responsabilidade da Unidade Central do Controle Interno reside na 

coordenação técnica dos controles no que se refere à orientação quanto à instituição 

de rotinas internas, à observância dos princípios de controle interno, o inter-

relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise dos controles 

quanto à relação custo-benefício; 

d) A responsabilidade da Auditoria é da emissão de opinião sobre os 

controles internos adotados, a adesão às orientações e recomendações emitidas, 

visando a prevenção e correção de erros, fraudes e desperdícios, para a boa gestão 

dos recursos vinculados à MDE. 

 

1- ORÇAMENTO 
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A Lei Orçamentária Anual nº 1.220, de 10 de dezembro de 2020, estimou a 

receita proveniente de arrecadação de Impostos, Transferências e Dívida Ativa 

Tributária, em R$ 18.300.000,00 (dezoito milhões e trezentos mil reais), visando a 

sua execução atinente a manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Com base na sua realização e de acordo com o artigo 212 da Constituição 

Federal, artigo 69 da LDB (Lei de Diretrizes de Base) nº 9.394/1996, o percentual a 

ser aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE é de 25%, 

equivalente a R$ 4.575.000,00 (quatro milhões e quinhentos e setenta e cinco mil 

reais) em relação à receita arrecadada prevista. 

 

2- APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

 

 Analisados os gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, 

constatamos que o Município despendeu, efetivamente, no exercício econômico e 

financeiro de 2021, o montante de R$ 4.859.830,74 o qual representa 25,22% das 

receitas tributárias, compreendidas as transferências constitucionais, atendendo ao 

artigo 212 da Constituição Federal, conforme demonstrado a seguir na tabela 01 e 02: 

 

Tabela 01 

Receita  19.270.590,94 

Aplicação Mínima (25%) 4.817.647,73 

Aplicação Efetiva 4.859.830,74 

%Aplicação  25,22% 

                                                          Fonte: PAD 

Tabela 02 
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Fonte: PAD e Balancete de Verificação. 

 

A Constituição Federal disciplina que:  

“CF, Art. 212. A União aplicará, 

anualmente, nunca menos de dezoito, e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a 

proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino.” 

 

Assim, pode-se observar que no ano de 2021 foram aplicados devidamente a 

porcentagem mínima das receitas tributárias, compreendidas as transferências 

constitucionais.  

OBRIGATÓRIO (25%) INVESTIDO

1.260.000,00     1.347.470,19    336.867,55               339.817,14              

01113.03.0.0.00.00.00 IRRF 560.000,00        536.597,63       134.149,41               135.324,01              

01118.01.1.0.00.00.00 IPTU 270.000,00        333.829,64       83.457,41                 84.188,16                

01118.01.4.0.00.00.00 ITBI 130.000,00        107.516,66       26.879,17                 27.114,52                

01118.02.3.0.00.00.00 ISSQN 300.000,00        369.526,26       92.381,57                 93.190,45                

10.540.000,00    11.182.172,58  2.795.543,15            2.820.020,74           

01718.01.2.0.00.00.00 FPM 9.800.000,00     10.319.993,93  2.579.998,48            2.602.588,78           

01718.01.3.0.00.00.00 FPM 1% DEZEMBRO 360.000,00        452.337,92       113.084,48               114.074,64              

01718.01.4.0.00.00.00 FPM 1% JULHO 350.000,00        399.571,60       99.892,90                 100.767,56              

01718.01.5.0.00.00.00 ITR 10.000,00          10.269,13        2.567,28                  2.589,76                  

01718.06.0.0.00.00.00 L.C. Nº 87/96 20.000,00          -                  -                          -                          

6.520.000,00     6.782.974,07    1.695.743,52            1.710.591,34           

01728.01.1.0.00.00.00 ICMS 5.950.000,00     6.074.594,43    1.518.648,61            1.531.945,79           

01728.01.2.0.00.00.00 IPVA 500.000,00        647.027,29       161.756,82               163.173,15              

01728.01.3.1.00.00.00 IPI EXPORTAÇÃO 70.000,00          61.352,35        15.338,09                 15.472,39                

20.000,00          42.025,90        10.506,48                 10.598,47                

91110.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 20.000,00          42.025,90        10.506,48                 10.598,47                

18.300.000,00    19.270.590,94  4.817.647,74            4.859.830,74           

25,22%GASTO COM EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

 CÁLCULO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO 2021

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO ARRECADADO
CÁLCULO EDUCAÇÃO NOVEMBRO/2020

Municipal

Federal

Estadual

Dedução

TOTAL
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3- DESPESA CONSTITUCIONAL DO MDE E FUNDEB - POR RECURSOS 

VINCULADOS 

 

Tabela 03 

Código Recurso Descrição da Subfunção Valor 

20  Ensino Fundamental 1.242.449,20 

20 Educação Infantil 175.760,39 

20 Educação Especial 19.760,00 

31 Ensino Fundamental 836.540,01 

31 Educação Infantil 1.109.476,65 

Total 3.383.986,25 

(-) Perda com o FUNDEB  -1.484784,27 

(-) Despesas Liquidadas com Rendimentos do MDE e 

FUNDEB 

-8.153,78 

Gasto Constitucional com Educação (MDE + 

FUNDEB) 

4.859.830,74 

Percentual aplicado com base na Receita Ajustada 25,22% 

Fonte: PAD. 

 

4- DESEMPENHO DO FUNDEB 

  

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação, a aplicação do FUNDEB se materializa 

nos investimentos em educação infantil, ensino fundamental, educação especial e 

educação de jovens e adultos (ensino fundamental) e está disposto no art. 212 da 

Constituição Federal.  

Na tabela 04 abaixo segue a abertura da base de cálculo (receitas formadas) 

do FUNDEB: 

Base de Cálculo Receita do Fundeb 2021 

ITR- Mun. Conveniados 0,00 

Cota- parte FPM 2.063.998,72 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 

Av. 24 de Março, 735 – Centro – Fone (54) 3369.1202 – Cep 99.585-000 – Barra Funda - RS 5 

Cota- parte ITR 2.053,81 

LC n° 87/96- Lei Kandir 0,00 

Cota- parte ICMS 1.214.918,86 

Cota- parte IPVA 129.405,31 

Cota- parte IPI/ Exportação 12.270,45 

TOTAL 3.422.647,43 

                     Fonte: PAD 

 

5- REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

Verificando o cumprimento do artigo 212- A, inciso XI da Constituição Federal  

referente à aplicação de uma parcela não inferior a 70% dos recursos do FUNDEB na 

remuneração dos profissionais do magistério da Educação Básica, em efetivo 

exercício na rede pública temos que o Município, efetivamente, no exercício de 2021, 

aplicou 85,17% dos recursos recebidos do FUNDEB que foi de R$ 1.946.016,66, na 

“Remuneração dos Profissionais do Magistério” atendendo o dispositivo legal 

supracitado. 

Na Tabela 05 demonstra-se o ocorrido: 

 2021 

Receita FUNDEB total R$ 1.946.016,66 

70% do retorno do FUNDEB R$ 1.362.211,66 

Aplicação Recursos- FUNDEB R$ 1.657.383,02 

% Aplicação 85,17% 

                    Fonte: PAD 

 

6- GANHO (PLUS) X PERDA DO FUNDEB 

 

Comparamos o valor da contribuição com o valor do retorno, apurando se 

houve ganho ou perda com o FUNDEB. Quando o retorno é maior do que a 

contribuição apura- se um ganho, ou seja, o município recebeu mais do Fundo do que 

contribuiu. Já quando o retorno é menor do que a contribuição apura- se uma perda, 
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haja vista o recebimento de recursos do Fundo ser menor do que aquele que foi 

enviado para a formação do mesmo.  

De acordo com os dados da tabela 06 abaixo, extraídos do Relatório de 

Validação e Encaminhamento- RVE, o município apresentou Perda no ano de 2021  

 

Cálculo Ganho/ Perda FUNDEB 2021 

Contribuição (a) 3.422.647,15 

Retorno (b) 1.937.862,88 

Perda (b-a) 1.484.784,27 

          Fonte: RVE- 2021 

 

De acordo com os dados da tabela acima, extraídos do Relatório de Validação e 

Encaminhamento, o município de Barra Funda apresentou Perda no ano de 2021, de 

43,38%  

 

7- CONSELHO DO FUNDEB  

 

O Poder Executivo instituiu o Conselho Municipal de Acompanhamento e 

controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação- CACS FUNDEB, conforme art. 42, § 

2° da Lei Federal 14.113 e art. 5°, §1° da Lei Municipal n° 1242 de 15/04/2021 cujos 

recursos são fiscalizados pelo Conselho Municipal conforme nomeação dos membros 

pela Portaria n° 3725 de 20/05/2021. 

 

 Verificou-se, mediante o exame das atas de reunião, que a atuação dos 

membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, 

foi, no exercício financeiro de 2021, não condizente com o art. 12° da Lei Municipal n° 

1.242 de 15/04/2021 que estabelece reuniões trimestrais; contudo, apresentaram os 

registros em que se reuniram duas vezes no ano de 2021. 

 

 A tabela 07 apresenta as atas do Conselho FUNDEB no ano de 2021 

Ata n° 001/2021 Reunião realizada em 25/05/2021 
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Ata n° 002/2021 Reunião realizada em 09/07/2021 

Fonte: Livro de Atas do Conselho FUNDEB 

 

De acordo com a Ata n°01/2021 ficou combinado que as reuniões ordinárias 

aconteceria trimestralmente com a possibilidade de reuniões extraordinárias sempre 

que houver necessidade. 

Frizamos da suma importância que o Conselho desempenha em reunir- se, 

então, trimestralmente, para examinar os relatório e demonstrativos elaborados pelo 

Poder Executivo sobre os recursos do Fundeb e lembrando que o seu papel é 

acompanhar toda a gestão dos recursos do FUNDEB, seja com relação à receita, seja 

com relação à despesa ou o uso desses recursos. 

 

Para fins de verificação do cumprimento do art. 30, IV da Lei Federal 14.113, 

de 25/12/2020 temos que: 

 

- O Município, através da Portaria Municipal nº 3725 de 2021, nomeou  os 

membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB; 

- Os registros contábeis, balancetes, relatórios, demonstrativos de despesas 

realizadas bem como outras informações financeiras relativas aos recursos 

repassados e recebidos à conta do FUNDEB foram elaborados, publicados e 

divulgados de acordo com as normas vigente, e também colocados à disposição do 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;  

 

8- PARECER DO CONTROLE INTERNO 

 

Verificou- se que o Poder Executivo Municipal está efetuando os depósitos 

bancários, em conta específica, vinculado à manutenção e desenvolvimento do 

ensino, incidentes sobre as receitas fiscais vinculáveis à educação. 

A movimentação orçamentária e financeira das despesas com educação, 

relativas ao exercício econômico e financeiro de 2021, foi efetuado de acordo com 

as normas de controle e princípios da contabilidade. 
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Em minha opinião, os registros e documentos atinentes à aplicação de recursos 

em educação, traduzem adequadamente a execução orçamentária de 

responsabilidade do Administrador da Secretaria Municipal de Educação, razão pela 

qual se emite parecer pela regularidade da gestão dos recursos vinculados a 

manutenção e desenvolvimento do ensino, no exercício de 2021. 

 

 É o relatório e parecer. S.M.J. 

 

Barra Funda, 03 de março de 2022 

 

 

_____________________ 

Fabíola Castoldi Begnini 

Agente do Controle Interno 
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LEI MUNICIPAL  Nº 970,  DE 10  DE JUNHO DE 2015 
 
 

APROVA o PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e dá 
outras providências. 
 
ALEXANDRE ELIAS NICOLA, Prefeito Municipal de Barra 

Funda, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ELE sanciona a seguinte, 

 
L   E   I 
 
 

Art. 1º - Fica aprovado o Plano Municipal de Educação (PME), com vigência por 10 (dez) 
anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto 
no art. 8º da Lei Federal nº 13.005 de 25 de junho de 2014. 
 
 

Art. 2º -  São diretrizes do PME: 
I- erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, 

regional, de gênero e de orientação sexual e na erradicação de todas as formas de discriminação;  
IV - melhoria da qualidade da educação; 
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em 

que se fundamenta a sociedade; 
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica; 
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, que assegure 

atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 
IX - valorização dos(as) profissionais da educação; 
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental. 
 

 Art. 3º -  As metas previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no prazo de vigência deste 
PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. 
 

 Art. 4º -  As metas previstas no Anexo desta Lei terão como referência a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD), o censo demográfico e os censos nacionais da educação básica e 
superior, os balanços do setor público nacional e as contas nacionais, mais atualizados, disponíveis 
na data de publicação desta Lei e outros dados de pesquisas municipais. 
 

Art. 5º - A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de 
monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias: 

I- Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo; 
II-  Câmara dos Vereadores; 
III- Conselho Municipal de Educação (CME); 
IV- Comissão Coordenadora do Plano Municipal de Educação. 
 
§ 1º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput: 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 

Av. 24 de Março, 735 – Centro – Fone (54) 3369.1202 – Cep 99.585-000 – Barra Funda - RS 2 

I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações; 
II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o 
cumprimento das metas; 
III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. 
§ 2° - A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PME, realizar-se-ão estudos 

para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no Anexo desta Lei, tendo como 
referência os estudos e as pesquisas de que trata o art. 4º, sem prejuízo de outras fontes e 
informações relevantes. 

 
§ 3° - O investimento público em educação a que se referem o art. 214, inciso VI, da 

Constituição Federal e a meta 20 do Anexo desta Lei engloba os recursos aplicados na forma do art. 
212 da Constituição Federal e do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem 
como os recursos aplicados no financiamento de creches, pré-escolas e de educação especial na 
forma do art. 213 da Constituição Federal. 
 

Art. 6º - O Município promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) conferências municipais 
de educação até o final do decênio, coordenadas pela Comissão Coordenadora do PME. 

 
§ 1º - A Comissão Coordenadora do PME, além da atribuição referida no caput: 
I - acompanhará a execução do PME e o cumprimento de suas metas; 
II - promoverá a articulação das conferências municipais de educação com as conferências 

regionais, estaduais e nacionais que as procederem. 
 

§ 2º - As conferências municipais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 (quatro) 
anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PME e subsidiar a elaboração do plano 
municipal de educação para o decênio subsequente. 
 

Art. 7º - O Município atuará em regime de colaboração com a União e o Estado, visando ao 
alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano. 

 
§ 1º - Caberá aos gestores municipais a adoção das medidas governamentais necessárias ao 

alcance das metas previstas neste PME. 
§ 2º - As estratégias definidas no Anexo desta Lei não suprimem a adoção de medidas 

adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes 
federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e 
colaboração recíproca. 

§ 3° - O município criará mecanismos para o acompanhamento local da consecução das 
metas deste PME. 

§ 4° - O fortalecimento do regime de colaboração entre os Municípios dar-se-á inclusive 
mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da educação. 
     

Art. 8°  - As estratégias estabelecidas neste PME tem a finalidade: 
I - assegurar a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, 

particularmente as culturais; 
II - considerar as necessidades específicas das populações do campo, asseguradas a equidade 

educacional e a diversidade cultural; 
III - garantir o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurado o 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades; 
IV - promover a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. 
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 Art. 9º - O Executivo Municipal deverá encaminhar ao Poder Legislativo, o Projeto de Lei 
específico, disciplinando e assegurando a gestão democrática da educação pública no ensino 
municipal, no prazo de 2 (dois) anos contado da publicação desta Lei, adequando, quando for o caso, 
a legislação local já adotada com essa finalidade. 
 

Art. 10 - O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do Município 
serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com 
as diretrizes, metas e estratégias deste PME, a fim de viabilizar sua plena execução. 

 
Art. 11 - O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em 

colaboração com o município, constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade da 
educação básica e para a orientação das políticas públicas educacionais do município. 

 
Parágrafo único:  Os indicadores nacionais estimados por etapa, estabelecimento de ensino, 

rede escolar, deverão ser amplamente divulgados, discutidos e avaliados com a comunidade escolar, 
a fim de sua utilização para o planejamento educacional. 
      
 

Art. 12 - Os Poderes do Município empenhar-se-ão na divulgação deste Plano e da 
progressiva realização de seus objetivos e metas, para que a sociedade o conheça amplamente e 
acompanhe sua implementação. 
      

 Art. 13 -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO DE BARRA FUNDA,  EM 10 DE JUNHO DE 2015. 

 

ALEXANDRE ELIAS NICOLA 

Prefeito Municipal 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Data supra 
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ANEXO I 



Histórico do Município 

 

 
 

Barra Funda começou a ser habitada 
no ano de 1919 por colonizadores vindos da 
Região de Guaporé, Veranópolis e Caxias do 
Sul. Até então era habitada pelos índios GE 
Guarani denominados de Coroados, por 
negros, e por posseiros numa área de pura 
mata virgem. Os primeiros núcleos 
habitacionais surgiram na década de 24. 
 

 

 

Ainda em 1919, passou a ser chamado 
de “Barra Funda”, devido a existência de um 
acidente geográfico chamado barra, que se 
forma na desembocadura do rio Agusso, 
afluente do rio da Várzea, o qual faz parte da 
bacia do rio Uruguai. No ciclo do tropeirismo 
na região o local chamado barra foi utilizado 
pelos tropeiros para fazer a travessia do gado 
pelo rio da Várzea, e por tratar-se de um 
ponto de baixa altitude, este local foi 
denominado de Barra Funda, que deu origem 
ao nome do Município. 

 

 

A origem do Município iniciou em 1963 
quando passou a Distrito de Sarandi. Em 
1992, mais precisamente no dia 20 de março, 
foi criado o Município de Barra Funda, 
desmembrado do Município – Mãe - Sarandi, 
através da Lei Estadual n° 9.538. 

 

DIAGNÓSTICO GEO-ECONÔMICO-CULTURAL DO MUNICÍPIO 

1. DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
Barra Funda é um município brasileiro da região sul, localizado no interior do estado do Rio Grande do 
Sul, situada no médio Alto Uruguai do estado, interior gaúcho. Pertence à mesorregião Noroeste Rio-
grandense e microrregião de Carazinho. Possui uma área de 60,033 km², uma latitude de 27°55’23’’ sul 
e uma longitude de 53°02’21’’ oeste, segundo dados do Instituto de Geografia e Estatística – IBGE.  A 
distância da capital, Porto Alegre é de 336 km. O principal acesso rodoviário é feito pela rodovia RS – 
569 e BR- 386. Seus municípios limítrofes são: Novo Barreiro, Chapada, Nova Boa Vista e Sarandi. 
 



2. DIVISÃO TERRITORIAL 
O município não possui estrutura distrital, porém conta com a Sede e mais 8 localidades no interior: 
Linha Cabrito, Linha Carijo, Linha Encantado, Ervalzinho Alto, Ervalzinho Baixo, Santa Lúcia, Santo 
Antônio Agusso e  José Agusso 
 
3. EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO 
O Quadro 1 apresenta a evolução populacional da área atual do município de Barra Funda, nos anos de 
1991 a 2012, de acordo com os censos e contagens populacionais efetuados pelo IBGE. 
 
Quadro 1: Evolução Populacional de Barra Funda 

Ano População Total  Rural Urbana %   Rural 

1991 2.132 1.589 543 74 

2000 2.231  1.039 1.192 47 

2007 2.338    

2010 2.367 845 1.522 36 

2012 2.388    

Fonte: IBGE 

Taxa urbanização: Cresceu 152% 20 anos, Agricultores na sede do município, cadastrados 126.    
RS = 1970: 81% viviam no meio rural 
RS = 2010:  41% estão meio rural 
RS = 2025: Previsto a saída de 1/3 da população, motivo falta de sucessão. 
 
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa que engloba três dimensões: 
riqueza, educação e esperança média de vida da população. É uma maneira padronizada de avaliação e 
medida do bem-estar de uma população. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Estado do Rio 
Grande do Sul é de 0,814 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000). Já para o 
município de Barra Funda é de 0, 813 (PNUD 2000), o que caracteriza uma cidade com 
desenvolvimento médio. 
 
4. OCUPAÇÃO URBANA E DENSIDADE DEMOGRÁFICA 
O Rio Grande do Sul, a partir de 1950, acompanhando a tendência brasileira, apresentou um forte 
crescimento no número de habitantes urbanos. A taxa de urbanização do Estado, nesta década, era de 
34,1%. Desde então, de forma progressiva, a população gaúcha vem se concentrando nas cidades. 
Segundo dados do Censo de 2010, o Estado apresenta 85,1% da sua população total vivendo em áreas 
urbanas. Segundo o último censo feito pelo IBGE, a população é de 2.338 habitantes, segundo o censo 
de 2007. Atualmente, a população é de 2.388, conforme censo do IBGE 2012. Esses números apontam 
uma taxa de urbanização de 64,30 %, e densidade demográfica de 39,43 habitantes por Km2 , 
registradas no ano de 2010. 
 
5. ATIVIDADES PRODUTIVAS 
A atividade econômica do Município é baseada na agricultura, pecuária, industrial e comercial. 
 
5.1. AGRICULTURA 
Na Agricultura o município se destaca na produção de soja, seguida de milho e trigo, sendo que a 
produção de arroz e feijão é apenas para a subsistência da população do município. Conta com 
aproximadamente 450 propriedades rurais. Nas propriedades rurais do município desenvolvem-se 
predominantemente cultivos agrícolas temporários, destacando-se o plantio do milho e soja. Começa a 
se desenvolver a fruticultura. 
 
5.2. PECUÁRIA 
Quanto à pecuária, destacam-se os rebanhos bovinos leiteiros e suínos com parcerias entre produtor e 
empresas e a criação de peixes, com vários açudes produtivos no município. A criação de aves e abelhas 
é apenas para subsistência do município.  
 
5.3. INDÚSTRIA 



A partir de dados obtidos juntamente com a Prefeitura Municipal de Barra Funda, a indústria é de 
grande importância para a economia do município. Conta com a Indústria de Águas Minerais Sarandi, 
que é comercializada em vários Estados. Além da indústria de bebidas, o município conta com: 
Indústria de Aço, Serralheria, Ferraria, Moinho Colonial, Indústria têxtil e outros. 
 
5.4. COMÉRCIO E SERVIÇOS 
No comércio o município conta com Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda (filial), além de várias lojas, 
supermercados, farmácias, escritórios de contabilidade e outros comércios. No setor bancário têm-se o 
posto de atendimento do Banco do Brasil, Sicredi, Banrisul e uma lotérica. 

 
6. INFRA-ESTRUTURA 
 
6.1. ENERGIA 
O fornecimento de energia elétrica na área central e em outras localidades do Município de Barra 
Funda é de responsabilidade da Rio Grande Energia (RGE), a distribuidora de energia elétrica da região 
norte-nordeste do Estado do Rio Grande do Sul. Privatizada em outubro de 1997, a RGE atende 262 
municípios gaúchos, o que representa 51% do total de municípios do RS. 
 
6.2. TRANSPORTES 
O sistema viário assume vital importância para a economia local, uma vez que, através das estradas é 
que se escoa a produção tanto agrícola como pecuária. Neste sentido, uma política de conservação 
permanente das vias e a melhoria da trafegabilidade se constituem em base importante para o 
desenvolvimento e o progresso do município, facilitando inclusive a atração e a implantação de novas 
empresas no território municipal. De acordo com informações da Prefeitura Municipal, o município não 
conta com linhas de transporte privadas com trajetos diários, que ligam as comunidades interioranas à 
sede municipal. Não há Empresa que faz ligação específica entre o município e as cidades circunvizinhas 
diariamente, apenas empresas que passam pelo município vindas de outras cidades. O município 
dispõe de transporte escolar gratuito para a Educação Infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
Para alunos do ensino superior, a prefeitura subsidia 40% do valor gasto no transporte. 
 
6.3. COMUNICAÇÃO 
O município de Barra Funda, no que diz respeito à estrutura de comunicação, possui telefonia fixa que 
é operada pela OI e serviço de telefonia móvel das operadoras CLARO e VIVO. O município não conta 
com estações de rádio AM e FM. Há também circulação de jornais regionais: JORNAL DA BARRA, 
JORNAL A REGIÃO, ZERO HORA, CORREIO DO POVO, TRIBUNA DA PRODUÇÃO, JORNAL DO COMERCIO, 
O PONTO DA NOTICIA, ABC NOTÍCIAS, JORNAL INTEGRAÇÃO REGIONAL e JORNAL A MADRUGADA, além 
dos Jornais a Nível Estadual e Nacional. 
 
6.4. SAÚDE 
Segundo informações da prefeitura municipal, o setor de Saúde Barra Funda conta com Uma Unidade 
Básica de Saúde no centro da cidade. O município dispõe ainda de serviço de fisioterapia, 
fonoaudióloga, Raio-X, ecografias, ultrassonografias, ortopedia, endoscopia, oftalmologia, neurologia, 
cardiologia, pediatria, urologia, dermatologia, psiquiatria, sendo os serviços encaminhados através de 
convênios com médicos e clinicas especializadas, e hospitais de outros município, sendo os hospitais: 
Hospital Comunitário de Sarandi, Hospital da Caridade de Palmeira das Missões, Hospital São Vicente 
de Paulo e da Cidade de Passo Fundo. 

 
Produto Interno Bruto (PIB) total e per capita, estrutura do Valor Adicionado Bruto (VAB) e 

população dos municípios do Rio Grande do Sul – 2011 



       FONTE:  IBGE/Diretoria de Pesquisas/Coordenação de Contas Nacionais 
 
 
 

DADOS DA EDUCAÇÃO DE BARRA FUNDA 

Indicadores da Educação Básica da localidade 

 

ANO ESTABELECIMENTOS MATRÍCULAS DOCENTES TURMAS 

2007 3 560 29 30 

2008 3 561 26 29 

2009 3 561 21 30 

2010 3 523 27 31 

2011 3 532 33 34 

2012 3 494 33 31 

2013 3 488 31 33 

2014 3 488 30 35 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 
Número de Escola no Município:  03 
 
Rede Municipal:    02 
 

• ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BARRA FUNDA (1º AO 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL) 

 

• ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAIO DE SOL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA PARA 
CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE EM PERÍODO PARCIAL) 

 
Rede Estadual: 01 
 

• ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTONIO JOÃO ZANDONÁ  (1º AO 9º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL E 1º AO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO) 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DA DEMANDA 
 

Os quadros abaixo expõem o número de matrículas nos últimos anos: 
 

Produto Interno Bruto Produto Interno Bruto per capita 

Município (R$ 
1.000) 

Posto 
Participação 
% 

Variação 
nominal 
% 

(R$ 
1,00) 

Posto 
Relativo 
(1) 

Variação 
nominal 
(%) 

Barra Funda 72.189 324º 0,03 -2,7 30.357 71º 1,24 -3,2 

            

 Estrutura do Valor Adicionado Bruto (%) Participação no Valor Adicionado Bruto do Estado (%)      

 Agropecuária Indústria Serviços Agropecuária Indústria Serviços      

 19,37 39,67 40,96 0,06 0,04 0,02      



ALUNOS MATRICULADOS 2009 A 2014 – EMEI*  

MATRICULAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ANO - - - - 09 20 20 

2 ANOS - - 22 10 20 11 26 

3 ANOS 27 20 24 26 14 26 12 

4 ANOS 22 33 24 26 32 16 28 

5 ANOS 21 24 31 22 26 28 17 

TOTAL 70 77 101 84 101 101 103 

*Escola Municipal de Educação Infantil Raio de Sol 

 

 

ALUNOS MATRICULADOS 2009 A 2014 – EMBF*  

MATRICULAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1º ANO 22 07 13 19 13 17 15 

2º ANO 27 18 15 10 20 15 16 

3º ANO 06 27 19 14 10 18 17 

4º ANO 14 13 26 19 15 12 18 

5º ANO 14 07 07 25 20 18 12 

6º ANO 19 20 19 07 23 17 20 

7º ANO 26 17 17 22 06 22 21 

8º ANO 15 23 20 14 16 07 20 

9º ANO 18 18 22 14 12 14 06 

TOTAL 161 150 158 144 135 140 145 

*Escola Municipal de Ensino Fundamental Barra Funda 

ALUNOS MATRICULADOS 2009 A 2014 – EEAJ ZANDONÁ*  

MATRICULAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1º ANO 11 17 13 14 09 11 17 

2º ANO 11 12 12 15 13 09 12 

3º ANO 09 11 11 11 17 15 10 

4º ANO 12 7 10 11 11 15 16 

5º ANO 20 13 07 10 12 10 16 

6º ANO 29 20 12 07 13 13 08 

7º ANO 26 29 19 14 08 13 12 

8º ANO 20 28 27 22 14 10 16 

9º ANO 26 20 26 27 21 14 11 

EJA 13 16 9 10 05 04 15 

1º ANO EM 55 56 60 60 56 38 25 

2º ANO EM 41 49 44 49 47 58 40 

3º ANO EM 45 39 41 41 48 42 48 

TOTAL 318 317 291 291 274 252 246 

*Escola Estadual de Educação Básica Antônio João Zandoná  

O quadro abaixo mostra o número de escolas, matrículas e docentes no Município de Barra 
Funda no ano de 2015, em função do nível e da unidade educacional: 
 
ENSINO ESFERA MATRÍCULAS  DOCENTES FUNCIONÁRIOS 

Educação Infantil Municipal 101 18 8 

Ensino Fundamental Municipal 144 11 12 

Educação Básica Estadual 251 29 11 

TOTAL:  496 58 31 

 



 

INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO 
 
ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAIO DE SOL: 

A Escola de Educação Infantil Raio de Sol, está localizada na Avenida 24 de Março, 501, modelo padrão 

FNDE, tipo B, contemplando uma área de 1.000m2. A escola possui 6 salas de aula, 2 berçários, 1 sala 

dos professores, 1 sala para direção, 1 sala para secretaria de escola, 1 biblioteca escolar, 1 cozinha, 1 

sala para recreio, 1 sala para depósito, 1 almoxarifado, 1 área de serviço, 20 pontos de acesso para 

estudantes com deficiência, sanitários para estudantes, sanitários para funcionários e sanitários para 

estudantes com deficiência. Além disso, a escola possui 1 laboratório de informática necessitando de 

reparos e ampliação dos equipamentos existentes, a escola também dispõe de uma parquinho para 

atividades recreativas ao ar livre, também necessitando de melhorias e substituição de brinquedos. 

Nesta realidade, destaca-se como necessidade a adequação do laboratório de informática e as 

melhorias destacadas na área recreativa da escola, o parquinho, visto que a faixa etária atendida realiza 

diversas atividades esportivas, recreativas e pedagógicas no local. 

ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BARRA FUNDA 

A Escola Municipal de ensino Fundamental Barra Funda, localizada na Avenida 24 de março, 1713, é 

composta por três blocos, contemplando 5 salas de aula, 1 sala de recursos multifuncional, 1 sala para 

direção, 1 sala para coordenação, 1 sala para secretaria, 1 laboratório de ciências, funcionando 

parcialmente, 1 biblioteca, 1 sala de TV e vídeo, 1 sala de orientação educacional, 1 laboratório de 

informática, 1 cozinha, 1 refeitório, 1 almoxarifado, 1 área de serviço, 1 auditório, 1 quadra de esportes 

coberta e 1 parquinho para atividades externas, composto por alguns brinquedos e caixa de areia. A 

escola dispõe de sanitários para os professores, sanitários para os alunos e sanitário adaptado para 

estudantes com deficiência. Além disso, a escola oferece algumas circulações internas para estudantes 

com deficiência. Na escola, como principal necessidade destaca-se a ampliação de salas de aula, visto 

que gradativamente aumentam o número de alunos e com a oferta do Programa Mais Educação, 

ampliação da jornada escolar, o espaço físico precisa ser ampliado para melhor atender a clientela. 

Além disso, uma necessidade da escola é a reativação efetiva do laboratório de ciências, com aquisição 

de novos equipamentos e materiais e a melhoria do parquinho. 

ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTÔNIO JOÃO ZANDONÁ: 

A Escola funciona num espaço amplo, com área construída que contempla prédio 

administrativo com sala de coordenação pedagógica, secretaria, sala dos educadores, laboratório de 

informática, laboratório de ciências, biblioteca, sala de figurino e artefatos para teatro, sala do esporte 

e banda escolar. Também dois blocos com 9 salas de aula e uma sala de vídeo. Outro bloco comporta o 

refeitório, cozinha e cantina. Ainda há duas áreas cobertas para atividades livres, que protegem do sol e 

chuva, no entanto necessita-se de auditório para atividades em espaço fechado quando se reúne um 

número maior de pessoas. Outros aspectos a serem considerados: a escola possui amplo espaço 

arborizado, para pracinha e para práticas desportivas a céu aberto, no entanto precisa-se de ginásio de 

esportes para práticas esportivas, visto que os alunos são deslocados semanalmente para o ginásio 

municipal que fica distante da Escola, em aproximadamente um quilômetro; é preciso melhorar o 

acesso aos espaços diversos da escola, aos alunos e pais com necessidades especiais.  

 

INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA 

Os dados de infraestrutura e matrículas apresentados nessa página representam a realidade 
informada pela rede de ensino e suas escolas no Censo Escolar até a última quarta-feira do mês de 
maio de 2013. Os dados são públicos e oficializados pelo Ministério da Educação. 



Fonte: Censo Escolar/INEP 2013. Organizado por Meritt. 

 

Total de Escolas de Educação Básica 03 escolas 

Alimentação 

         Escolas que fornecem alimentação  100% (3 escolas) 

Fonte Censo Escolar/INEP 2013 | Total de Escolas de Educação Básica: 3 | QEdu.org.br 
 

 

Serviços 

         Água via rede pública 100% (3 escolas) 
         Energia via rede pública 100% (3 escolas) 
        Esgoto via rede pública 0% (0 nenhuma) 
        Coleta de lixo periódica 100% (3 escolas) 

Fonte Censo Escolar/INEP 2013 | Total de Escolas de Educação Básica: 3 | QEdu.org.br 

 

Dependências 

         Biblioteca 100% (3 escolas) 
         Cozinha 100% (3 escolas) 
         Laboratório de informática 100% (3 escolas) 
         Laboratório de ciências 67% (2 escolas) 
         Quadra de esportes 67% (2 escolas) 
         Sala para leitura 33% (1 escola) 
         Sala para a diretoria 100% (3 escolas) 
        Sala para os professores 100% (3 escolas) 
        Sala para atendimento especial 33% (1 escola) 
       Sanitário dentro do prédio da escola 100% (3 escolas) 
       Sanitário fora do prédio da escola 0% (0 nenhuma) 

Fonte Censo Escolar/INEP 2013 | Total de Escolas de Educação Básica: 3 | Qedu.org.br 

 

Equipamentos 

Aparelho de DVD 100% (3 escolas) 
Impressora 100% (3 escolas) 
Antena parabólica 0% (0 nenhuma) 
Retroprojetor 100% (3 escolas) 
Televisão 100% (3 escolas) 

Fonte Censo Escolar/INEP 2013 | Total de Escolas de Educação Básica: 3 | Qedu.org.br 

 

Tecnologia 
Internet  100% (3 escolas) 
Banda larga  100% (3 escolas) 
Computadores uso dos alunos 39 equipamentos RS: 120.909Brasil: 1.608.829 
Computadores uso administrativo 10 equipamentos RS: 40.766Brasil: 569.711 

Fonte Censo Escolar/INEP 2013 | Total de Escolas de Educação Básica: 3 | Qedu.org.br 

 

Acessibilidade 

Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência  100% (3 escolas) 
Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência  67% (2 escolas) 

Fonte Censo Escolar/INEP 2013 | Total de Escolas de Educação Básica: 3 | QEdu.org.br 
 



 

METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
META 1: garantir até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 
5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a 
atender, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da 
vigência deste PME. 
 
 
 

DIAGNÓSTICO (0 – 3 ANOS)  

Indicador 1B - Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola. 

Meta Brasil – 50% 

Brasil - 23,2% 

Rio Grande do Sul   -  29,9% 

Barra Funda – RS   -  22,4% 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 2013 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional - 2010 

 
DADOS DO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 População 
 

Alunos Matriculados 
 

Taxa de Atendimento 
(alunos/população) 
 

Vagas a serem 
Criadas 

       

Orde
m 

Munic. 0 a 3 
anos 
 

4 e 5 
anos 
 

0 a 5 
anos 
 

Crech
e 
 

Pré- 
Escolar 
 

Ed. 
Infant. 

Creche 
(meta=
50% 
 

Pré-
Escolar 
(meta= 
100%) 

Ed. 
Infantil 
 

Creche 
(50%- 
PNE) 

Pré- 
Escolar 
(100% 
até 2016  

97 Barra F. 97 44 141 35 45 80 36,09% 102,82% 56,74% 14 - 

Fonte: TCE-RS- 2013, baseado no censo escolar de 2012. 
 

ALUNOS MATRICULADOS 2009 A 2014 – EMEI*  

Nº 
MATRICULAS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ANO - - - - 09 20 20 

2 ANOS - - 22 10 20 11 26 

3 ANOS 27 20 24 26 14 26 12 

4 ANOS 22 33 24 26 32 16 28 

5 ANOS 21 24 31 22 26 28 17 

TOTAL 70 77 101 84 101 101 103 

*Escola Municipal de Educação Infantil Raio de Sol 

DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   



 

Diagnóstico da População Educacional na faixa etária de 0 – 5 anos – 2014 

Matriculados  - Censo Escolar – 2014 

Privada Filantrópica Estadual Municipal 

População 
Por faixa 
Etária 

Universo 
Populacional 
Dez/2014 

 Etapa 
 E A E       A E A E A 

Total 
atendida 

0 a 3 anos 90 Creche - - - - - - 
 

 58 64,4% 

4 e 5 anos 45 Pré - - - - - -  45 100% 

0 a 5 anos 135 Ed.Inf - - - - - -  103 76,3% 

Fonte: SMECD2015 
E: número de escolas da rede que oferecem a etapa da educação infantil        
 A: número de alunos da etapa da educação infantil 
 

BRASIL/2013 
 

BARRA FUNDA/2015 

Creche (0-3 anos) Creche (0-3 anos) 

Como é:  
• 11 milhões de crianças 
•2,5 milhões matriculadas  
•23,2% da população atendida  

Como é:  
• 90 crianças 
• 58 matriculadas 
• 64,4% da população atendida  

Como será/2024:  
•5,5 milhões matriculadas  
•50% da população atendida  

Como será:  
• manter no mínimo 45 das crianças atendidas  
• no mínimo 50 % das crianças atendidas 

Fonte: INEP/2013  

 
BRASIL 

Como é Brasil CRECHE (23,2%)   

RIO GRANDE DO SUL 
Como é RS CRECHE (29,9%)   

BARRA FUNDA 
Como é B. Funda CRECHE (64,4%)   

BRASIL – RS – BARRA FUNDA/2024 
Como será CRECHE (50%)   

 
DIAGNÓSTICO (4 – 5 ANOS)  

 

Indicador 1A - Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola. 

Meta Brasil – 100% 

Brasil – 84,4% 

Rio Grande do Sul   -  63,8% 

Barra Funda – RS   -  85,7% 

 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 2013 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional - 2010 

 
 

DADOS DO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



 População Alunos Matriculados Taxa de Atendimento 

(alunos/população) 

Vagas a serem 

Criadas 
       

Orde
m 

Municíp 0 a 3 
anos 

 

4 e 5 
anos 

 

0 a 5 
anos 

 

Crech
e 
 

Pré- 
Escolar 

 

Ed. 
Infant. 

Creche 
(meta=

50% 
 

Pré-
Escolar 
(meta= 
100%) 

Ed. 
Infantil 

 

Creche 
(50%- 
PNE) 

Pré- 
Escolar 
(100% 

até 2016  

97 Barra F. 97 44 141 35 45 80 36,09% 102,82% 56,74% 14 - 

Fonte: TCE-RS- 2013, baseado no censo escolar de 2012. 
 
 
 

DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   
Diagnóstico da População Educacional na faixa etária de 0 – 5 anos – 2014 

Matriculados 
Censo Escolar – 2014 

Privada Filantrópica Estadual Municipal 

População 
Por faixa 
Etária 

Universo 
Populacional 
Dez/2014  Etapa 

 E A E       A E A E A 

Total 
atendida 

0 a 3 anos 90 Creche   - - - -  58 64,4% 

4 e 5 anos 45 Pré   - - - -  45 100% 

0 a 5 anos 135 Ed.Inf   - - - -  103 76,3% 

Fonte: SME/2015 
E: número de escolas da rede que oferecem a etapa da educação infantil        
 A: número de alunos da etapa da educação infantil 
 

BRASIL/2013 
 

BARRA FUNDA/2015 

PRÉ-ESCOLA (4-5 anos) PRÉ-ESCOLA (4-5 anos) 

Como é:  
• 5,8 milhões de crianças 
• 4,7 milhões matriculadas  
• 81,4% da população atendida  

Como é: 
• 45 crianças 
• 45 matriculadas 
• 100 % da população atendida  

Como será/2016:  
•5,8 milhões matriculadas  
•100% da população atendida  

Como será:  
• Já tem 100 % matriculadas  
• 100 % da população atendida  

Pré-escola: 75% público  
                     25% privado 

Pré-escola:  100 % público 
                      

Fonte: INEP/2013  

 
BRASIL 

Como é Brasil PRÉ-ESCOLA (81,4%)    

RIO GRANDE DO SUL 
Como é RS CRECHE (63,8%)    

BARRA FUNDA 
Como é B. Funda PRE-ESCOLA (100%)  

 
BRASIL E BARRA FUNDA/2016 

Como será PRÉ-ESCOLA (100%)   

 
 



ESTRATÉGIAS 
 

1.1) realizar periodicamente levantamento da demanda por creche para a população de até 3 (três) 
anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta;  
 
1.2) promover, anualmente, censos educacionais no sistema municipal de ensino, estabelecendo 
estratégias de levantamento de dados sobre a Educação Infantil (0 a 5 anos) para caracterizar, a 
demanda reprimida e a necessidade por vagas; 
 
1.3) assegurar, permanentemente, por meio de ações dos órgãos administradores e normatizadores 
dos sistemas de ensino, infraestrutura necessária para um trabalho pedagógico de qualidade, desde a 
construção física, até os espaços de recreação e ludicidade, a adequação de equipamentos nas escolas 
existentes, tecnologias, acessibilidade, assim como naquelas a serem criadas, de acordo com as 
exigências dos respectivos sistemas de ensino;  
 
1.4) promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação infantil (docentes e 
não docentes), garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior;  
 
1.5) priorizar o acesso à educação infantil e promover a oferta do atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças 
surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica;  
 
1.6) apoiar programas de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de 
educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças da educação 
infantil; 
 
1.7) preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, garantindo o 
atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros 
nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) 
aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental;  
 
1.8) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na 
educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em 
colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
infância;  
 
1.9) promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, em parceria com 
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da 
família em relação às crianças de até 3 (três) anos;  
 
1.10) garantir, por meio de ações das secretarias municipais de Educação, em parceria com o 
Ministério da Educação, o acesso à educação infantil em tempo integral para as crianças que estão em 
creches e pré-escolas, conforme o estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil, até o final do plano;  
 
1.11) realizar periodicamente, sob responsabilidade da secretaria municipal de Educação, chamada 
pública para a faixa etária da pré-escola (4 anos a 5 anos de idade); 
 
1.12) fazer cumprir as exigências mínimas de qualidade para o funcionamento adequado das 
instituições de Educação Infantil públicas e privadas, de forma a atender todas as crianças, respeitando 
as diversidades, assegurando o atendimento das características das distintas faixas etárias e das 
necessidades nos processos educativos, como recomendam as Resoluções dos Conselhos Nacional, 
Estadual e Municipais; 
 
1.13) manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, vínculos 
com o programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de 



equipamentos, materiais didáticos e pedagógicos visando à expansão e à melhoria da rede física de 
escolas públicas de educação infantil; 
 
1.14) assegurar que periodicamente todas as instituições de educação infantil tenham (re) formulado 
seus projetos político-pedagógicos e regimentos escolares, com a participação das comunidades 
envolvidas, adequando-os às normas dos respectivos sistemas de ensino;  
 
1.15) promover formação continuada aos professores da educação infantil para atuarem na inclusão 
de crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou 
superdotação em classes comuns, por meio de ações articuladas da Seduc-RS e secretarias municipais 
de Educação. 
 

META 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 
(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos 
alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME.  

 
DIAGNÓSTICO (6 – 14 ANOS)  

Indicador 2A - Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola. 

Meta Brasil – 100% 

Brasil – 98,4% 

Rio Grande do Sul   -  98,3% 

Barra Funda – RS   -  100% 

 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 2013 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional - 2010 

 
BRASIL/2013 BARRA FUNDA/2013 

Ensino Fundamental de 9 anos (6-14 anos) Ensino Fundamental de 9 anos (6-14 anos) 

Como é:  
• 29,1 milhões de crianças e adolescentes 
• 28,6 milhões matriculadas  
• 98,4 % da população atendida 

Como é:  
• 288 crianças e adolescentes 
• 288 matriculadas 
• 100,0 % da população atendida 

Como será/2024:  
• 29,1 milhões de crianças e adolescentes 
•29,1 milhões matriculadas 
•100 % da população atendida 

Como será:  
• 288 crianças e adolescentes  
• 288 matriculadas  
• 100 % da população atendida   

Fonte: INEP/2013  

 
BRASIL 

Como é Brasil POPULAÇÃO DE 6 – 14 ANOS MATRICULADAS NO ENS. FUNDAMENTAL (98,4%)    

RIO GRANDE DO SUL 
Como é RS POPULAÇÃO DE 6 – 14 ANOS MATRICULADAS NO ENS. FUNDAMENTAL (98,3%)    

BARRA FUNDA 
Como é B. Funda        POPULAÇÃO DE 6 – 14 ANOS MATRICULADAS NO ENS. FUNDAMENTAL (100,0%)  

BRASIL E BARRA FUNDA/2014 
Como deve ser      POPULAÇÃO DE 6 – 14 ANOS MATRICULADAS NO ENS. FUNDAMENTAL (100%)   

 

Taxas de Rendimento do Ensino Fundamental - Barra Funda/2013 
 



Acima de 5%  A situação indica a necessidade de definir estratégias para conter o avanço da evasão 
escolar. 

Acima de 15% A situação indica que é preciso intervir no trabalho pedagógico o mais rápido possível, 
pois muitos estudantes poderão ficar fora da escola. Índices altos de reprovação ou abandono escolar 
também podem aumentar a distorção idade-série 

Taxas de Rendimento Rede Pública - Barra Funda/2013 
Etapa Escolar Reprovação Abandono Aprovação 

Anos Iniciais 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0% 139 aprovações 

Anos Finais 1,7% 2 reprovações 0,0% nenhum abandono 98,3% 111 aprovações 
Fonte: Censo Escolar 2013, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial 
 

 
Detalhamento por ano escolar 

Anos Iniciais Reprovação Abandono Aprovação 

1º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%22 aprovações 

2º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%33 aprovações 

3º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%28 aprovações 

4º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%25 aprovações 

5º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%31 aprovações 

 
 Anos Finais Reprovação Abandono Aprovação 

6º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%35 aprovações 

7º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%15 aprovações 

8º ano EF 3,3% 1 reprovação 0,0% nenhum abandono 96,7%29 aprovações 

9º ano EF 3,0% 1 reprovação 0,0% nenhum abandono 97,0%33 aprovações 
Fonte: Censo Escolar 2013, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial 

 
DISTORÇÃO IDADE ANOS ENS. FUNDAMENTAL BARRA FUNDA/2013       Pública  

 
ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) - TOTAL: 5% 
1º ano: 0%  
2º ano: 3%  
3º ano: 0% 
4º ano: 20% 
5º ano: 3%  
ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO) – TOTAL: 5% 
6º ano: 0%  
7º ano: 20%  
8º ano: 6%  
9º ano: 6%  
Fonte: Censo Escolar 2013, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial 
 

Taxas de Rendimento Rede Municipal – Barra Funda/2013 
Etapa Escolar Reprovação Abandono Aprovação 

Anos Iniciais 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%78 aprovações 

Anos Finais 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%58 aprovações 

 
Detalhamento por ano escolar 

Anos Iniciais Reprovação Abandono Aprovação 

1º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%13 aprovações 

2º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%20 aprovações 

3º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%11 aprovações 

4º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%15 aprovações 

5º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%19 aprovações 
Fonte: Censo Escolar 2013, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial 
l 



 
DISTORÇÃO IDADE ANOS REDE MUNICIPAL – BARRA FUNDA/2013 

 
ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) - TOTAL: 9% ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO) – total: 5% 
1º ano: 0%     6º ano: 0% 
2º ano: 5%     7º ano: 25% 
3º ano: 0%     8º ano: 0% 
4º ano: 33%     9º ano: 8% 
5º ano: 5% 

Fonte: Censo Escolar 2013, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial 
 

 
 

Distorção idade-série nas escolas municipais de Barra Funda em 2013 
Nome da Escola Distorção Idade-Série 

ESC MUN DE ENS FUN BARRA FUNDA 9% 

 

Taxas de Rendimento Rede Estadual – Barra Funda/2013 
Etapa Escolar Reprovação Abandono Aprovação 

Anos Iniciais 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%61 aprovações 

Anos Finais 3,6% 2 reprovações 0,0% nenhum abandono 96,4%53 aprovações 

 
Detalhamento por ano escolar 

Anos Iniciais Reprovação Abandono Aprovação 

1º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%9 aprovações 

2º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%13 aprovações 

3º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%17 aprovações 

4º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%10 aprovações 

5º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%12 aprovações 

 
Anos Finais Reprovação Abandono Aprovação 

6º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%13 aprovações 

7º ano EF 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%7 aprovações 

8º ano EF 7,1% 1 reprovação 0,0% nenhum abandono 92,9%13 aprovações 

9º ano EF 4,8% 2 reprovações 0,0% nenhum abandono 95,2%20 aprovações 
Fonte: Censo Escolar 2013, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial 
 

DISTORÇÃO IDADE ANOS REDE ESTADUAL – BARRA FUNDA/2013 
 

ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) - TOTAL: 0% 
1º ano: 0% 
2º ano: 0% 
3º ano: 0% 
4º ano: 0% 
5º ano: 0% 
ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO) – total: 4% 
6º ano: 0% 
7º ano: 14% 
8º ano: 0% 
9º ano: 5% 
Fonte: Censo Escolar 2013, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial 
 

Distorção idade-série nas escolas estaduais de Barra Funda em 2013

Nome da Escola Distorção Idade-Série 

ED BAS ANTONIO JOAO ZANDONA (EE) 0% 

 



 

 

DIAGNÓSTICO - CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA IDADE CERTA   
 

Indicador 2B - Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental concluído. 

Meta Brasil – 95% 

Brasil – 66,74% 

Rio Grande do Sul   -  69,8% 

Barra Funda – RS   -  82,8% 

 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 2013 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional – 2010 

 

BRASIL 
Como é Brasil Concluem o Ens. Fundamental na idade certa 

(66,7%) 

Não concluem na idade certa ou simplesmente 
não concluem 

RIO GRANDE DO SUL 
Como é RS Concluem o Ens. Fundamental na idade certa (69,8%) Não concluem na idade certa ou 

simplesmente não concluem 
BARRA FUNDA 
Como é B. Funda Concluem o Ens. Fundamental na idade certa (82,8%) Não concluem na idade certa 

ou simplesmente não 
concluem 

 
BRASIL E BARRA FUNDA/2024 

Como será Concluem o Ens. Fundamental na idade certa (95%) Concluem 
com algum 

atraso 

 
Estratégias 

 
2.1) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar 
dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como das situações de discriminação, preconceito 
e violência na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos alunos, em 
colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 
adolescência e juventude; 
 
2.2) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude; 
 
2.3) fortalecer a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular de 
atividades culturais para a livre fruição dos alunos dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as 
escolas se tornem polos de criação e difusão cultural; 
 
2.4) disciplinar, no âmbito do sistema de ensino, a organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo 
adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas 
da região; 
 
2.5) fortalecer a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos filhos 
por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias; 
 
2.6) ofertar o ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as populações do campo, com demanda; 
 
2.7) garantir a oferta do ensino fundamental, para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades 
de caráter itinerante; 
 
2.8) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive 
mediante certames e concursos municipais, regionais, estaduais e nacionais; 



 

 

 
2.9) fortalecer atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um 
plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo municipal; 
2.10) oferecer atividades pedagógicas no contraturno  para os alunos com dificuldade de aprendizagem. 
 

 
META 3: Atuar em regime de colaboração, junto ao estado e união, para universalizar, até 2016, o 
atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do 
período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco 
por cento).  

 

Indicador 3A - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola. 

Meta Brasil – 100% 

Brasil – 84,3% 

Rio Grande do Sul   -  84,5% 

Barra Funda – RS   -  96,5% 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 2013 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional - 2010 

 
POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS MATRICULADAS - BRASIL 

Como é Brasil MATRICULADAS (84,3%)   

POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS MATRICULADAS – RIO GRANDE DO SUL 
Como é RS MATRICULADAS (84,5%)   

POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS MATRICULADAS – BARRA FUNDA 
Como é B.Funda MATRICULADAS (96,5%)  

 
POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS MATRICULADAS: BRASIL – RIO GRANDE DO SUL – BARRA FUNDA/2016 

Como será MATRICULADAS (100%)  

 
 

DIAGNÓSTICO (15 – 17 ANOS) – MATRICULADAS NO ENSINO MÉDIO 
 

Todas as redes 

Ano Matutino Vespertino Noturno (total do indicador) 

2007 60,8% 79 0% 0 39,2% 51 

2008 52,6% 71 0% 0 47,4% 64 

2009 60,1% 92 0% 0 39,9% 61 

2010 60,4% 84 0% 0 39,6% 55 

2011 62,1% 90 0% 0 37,9% 55 

2012 62,6% 87 0% 0 37,4% 52 

2013 60,4% 84 0% 0 39,6% 55 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 

Indicador 3B - Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 a 17 anos. 

Meta Brasil: 85% 

Brasil – 55,3% 



 

 

Rio Grande do Sul   -  55,5% 

Barra Funda – RS   -  67,6% 

 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 2013 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional - 2010 

 
 POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS MATRICULADAS NO ENSINO MÉDIO - BRASIL 
Como é Brasil ENSINO MÉDIO (55,3%)   

POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS MATRICULADAS NO ENSINO MÉDIO – RIO GRANDE DO SUL 
Como é RS ENSINO MÉDIO (55,5%)   

POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS MATRICULADAS NO ENSINO MÉDIO – BARRA FUNDA 
Como é B.Funda ENSINO MÉDIO (67,6%)  

 
POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS MATRICULADAS NO ENSINO MÉDIO- BRASIL – RS E BARRA FUNDA/2024 

Como será ENSINO MÉDIO (85 %)  

 
 

Taxas de Rendimento Ens. Médio– Rede Estadual – Barra Funda/2013 
Etapa Escolar Reprovação Abandono Aprovação 

Ensino Médio 7,0% 10 reprovações 2,9% 4 abandonos 90,1%126 aprovações 

 
 

Ensino Médio Reprovação Abandono Aprovação 

1º ano EM 7,8% 4 reprovações 2,0% 1 abandono 90,2%44 aprovações 

2º ano EM 13,0% 6 reprovações 6,6% 4 abandonos 80,4%37 aprovações 

3º ano EM 0,0% nenhuma reprovação 0,0% nenhum abandono 100,0%45 aprovações 
Fonte: Censo Escolar 2013, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial 

 

Histórico distorção Idade-Série – ENSINO MÉDIO DE BARRA FUNDA 

Ano Distorção Idade-Série 

2006 28,5 

2007 31,5 

2008 35,6 

2009 35,3 

2010 30,9 

2011 31 

2012 24,5 

2013 20,0 

Fonte: Mec/Inep/DEED/CSI 
 

 

TAXA DE DISTORÇÃO ENSINO MÉDIO DE BARRA FUNDA/2013 

 
ANOS MÉDIO (1º AO 3º ANO) - TOTAL: 20% 
1º ano: 21%  
2º ano: 22%  
3º ano: 18% 

Estratégias 



 

 

 
3.1) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência, no ensino médio, dos jovens 
beneficiários de programas de transferência de renda quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à 
interação com o coletivo, bem como das situações de discriminação, preconceito e violência, práticas irregulares 
de exploração do trabalho, consumo de drogas e gravidez precoce, em colaboração com as famílias e com os 
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude; 
 

3.2) promover estratégias sistemáticas, a partir da aprovação do Plano, em regime de colaboração entre Estado e 
município, para a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, em articulação 
com as famílias, os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude; 

3.3) constituir em regime de colaboração entre Estado e município, formas para disponibilizar os espaços públicos 
para a escola, para que ali se desenvolvam atividades culturais, esportivas, recreativas e de qualificação, criando 
uma cultura da participação e do cuidado solidário e com o patrimônio público;  
 
3.4) colaborar com políticas e programas que instituam mecanismos para a redução dos índices de reprovação e 
de evasão, principalmente, nos cursos noturnos, motivadas por preconceito e quaisquer formas de discriminação; 
 
3.5) analisar e aderir a programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo de jovens, na 
faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com qualificação social e profissional para aqueles 
que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar; 
 
3.6) estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e científicas. 
 
3.7) incentivar a participação dos alunos do Ensino Médio no Exame Nacional do Ensino Médio a fim de promover 
sua utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educação básica, 
de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da 
escola, e de avaliação classificatória, como critério de acesso à educação superior. 

 
META 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência 
intelectual, sensorial, físicas, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotados, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas 
de recursos multifuncionais, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

 
 

Indicador 4 - Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a escola. 

Meta Brasil – 100% 

Brasil – 85,8% 

Rio Grande do Sul   -  83,4% 

Barra Funda – RS   -  100% 

 

Fonte: IBGE/Censo Populacional - 2010 

 
POPULAÇÃO DE 4 A 17 ANOS MATRICULADAS NA ED. ESPECIAL - BRASIL 

Como é Matriculados na ed. Especial (85,8%) Não atendidos 

(14,2%) 

POPULAÇÃO DE 4 A 17 ANOS MATRICULADAS NA ED. ESPECIAL – RIO GRANDE DO SUL 
Como é RS Matriculados na ed. Especial (83,4%) Não atendidos (16,6%) 

POPULAÇÃO DE 4 A 17 ANOS MATRICULADAS NA ED. ESPECIAL – BARRA FUNDA 



 

 

Como é B. Funda Matriculados na ed. Especial (100,0%) 

 
POPULAÇÃO DE 4 A 17 ANOS MATRICULADAS NA ED. ESPECIAL – BRASIL, RIO GRANDE DO SUL E BARRA FUNDA 
Como deve ser Matriculados na educação especial (100%) 

 

1- Porcentagem de matrículas de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação matriculados em classes comuns 

Ano Classes Especiais Escolas Exclusivas Classes Comuns 

2007 0% 0 0% 0 100% 13 

2008 0% 0 0% 0 100% 10 

2009 0% 0 0% 0 100% 3 

2010 0% 0 0% 0 100% 3 

2011 0% 0 0% 0 100% 5 

2012 0% 0 0% 0 100% 11 

2013 0% 0 0% 0 100% 12 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

Etapa / Educação Infantil 

Ano Classes Comuns Classes Especiais Escolas Exclusivas 

2007 0% 0 0% 0 0% 0 

2008 0% 0 0% 0 0% 0 

2009 0% 0 0% 0 0% 0 

2010 0% 0 0% 0 0% 0 

2011 100% 1 0% 0 0% 0 

2012 100% 1 0% 0 0% 0 

2013 0% 0 0% 0 0% 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

Etapa / Ensino Fundamental - anos inicias 

Ano Classes Comuns Classes Especiais Escolas Exclusivas 

2007 100% 7 0% 0 0% 0 

2008 100% 5 0% 0 0% 0 

2009 100% 1 0% 0 0% 0 

2010 100% 1 0% 0 0% 0 

2011 100% 1 0% 0 0% 0 

2012 100% 2 0% 0 0% 0 

2013 100% 3 0% 0 0% 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

Etapa / Ensino Fundamental - anos finais 

Ano Classes Comuns Classes Especiais Escolas Exclusivas 

2007 100% 5 0% 0 0% 0 

2008 100% 2 0% 0 0% 0 

2009 100% 1 0% 0 0% 0 

2010 100% 2 0% 0 0% 0 

2011 100% 2 0% 0 0% 0 

2012 100% 7 0% 0 0% 0 

2013 100% 4 0% 0 0% 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

Etapa / Ensino Médio 



 

 

Ano Classes Comuns Classes Especiais Escolas Exclusivas 

2007 100% 1 0% 0 0% 0 

2008 100% 2 0% 0 0% 0 

2009 0% 0 0% 0 0% 0 

2010 0% 0 0% 0 0% 0 

2011 0% 0 0% 0 0% 0 

2012 100% 1 0% 0 0% 0 

2013 100% 5 0% 0 0% 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 
 

 Porcentagem de escolas com salas de recursos multifuncionais em uso 

Redes / Todas as redes 

Ano 
Escolas com salas de recursos 

multifuncionais 

Escolas com salas de recursos 

multifuncionais em uso 

Escolas com salas de recursos 

multifuncionais sem uso 

2009 0% 0 0% 0 0% 0 

2010 0% 0 0% 0 0% 0 

2011 0% 0 0% 0 0% 0 

2012 33,3% 1 33,3% 1 0% 0 

2013 33,3% 1 33,3% 1 0% 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 

Redes / Municipal 

Ano 
Escolas com salas de recursos 

multifuncionais 

Escolas com salas de recursos 

multifuncionais em uso 

Escolas com salas de recursos 

multifuncionais sem uso 

2009 0% 0 0% 0 0% 0 

2010 0% 0 0% 0 0% 0 

2011 0% 0 0% 0 0% 0 

2012 50% 1 50% 1 0% 0 

2013 50% 1 50% 1 0% 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 

Porcentagem de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação que recebem Atendimento Educacional Especializado 

Alunos com necessidades especiais matriculados em turmas de AEE 

Ano Total do indicador 

2009 0% 0 

2010 33,3% 1 

2011 0% 0 

2012 81,8% 9 

2013 44,4% 4 

Fonte: Mec/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 

 
Estratégias 

 
4.1) contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos (as) estudantes da educação regular da 
rede pública que recebam Atendimento Educacional Especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do 



 

 

cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais 
atualizado, na educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei no 
11.494, de 20 de junho de 2007; 
 
4.2) garantir o atendimento escolar, a demanda manifesta pelas famílias e a necessidade observada pelos 
profissionais da saúde, de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o serviço de estimulação precoce, em parceria com as 
áreas da saúde e assistência social, e demais programas destinados a ofertar e ampliar gradativamente este 
atendimento, em instituição especializada e/ou escola de educação infantil comum.  
 
4.3) apoiar a criação e a manutenção das Salas de Recursos multifuncionais ao longo deste PME e o aumento da 
carga horária ofertada conforme a necessidade; 
 
4.4) fomentar a formação continuada de professores para o Atendimento Educacional Especializado e da rede 
regular de ensino, proporcionando cursos de aperfeiçoamento na perspectiva da Educação Inclusiva; 
 
4.5) garantir Atendimento Educacional Especializado em Sala de Recursos Multifuncionais, nas formas 
complementar e suplementar, a todos os alunos com Deficiência Intelectual, sensorial, Transtornos Globais do 
Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação, matriculados na rede de educação básica, conforme 
necessidade identificada por meio de avaliação multidisciplinar, ouvidos a família e o aluno; 
 
4.6) viabilizar, conforme necessidade, adequação arquitetônica e o transporte escolar com as adaptações 
necessárias aos alunos que apresentam dificuldade de locomoção ou cadeirantes; 
 
4.7) ofertar quando necessário a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinas – LIBRAS como 
primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos alunos surdos e com 
deficiência auditiva, nas escolas inclusivas e classes bilíngues, bem como a adoção do sistema Braille de leitura 
para cegos e surdos-cegos; 
 
4.8) fomentar no professor o desejo de realizar formações voltadas para o desenvolvimento de metodologias, 
materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da 
aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos estudantes com deficiência intelectual, sensorial, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 
 
4.9) promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos 
humanos, em parceria com as famílias, com o fim de desenvolver modelos de atendimento voltado à 
continuidade do atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e 
transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a 
assegurar a atenção integral ao longo da vida;  
 
4.10) manter parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público visando ampliar a oferta de formação continuada e a produção de material 
didático acessível assim como os serviços de acessibilidade necessárias ao pleno acesso, participação e 
aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual, sensorial, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, matriculadas nas redes ensino; 
 
4.11) manter a proposta da educação inclusiva, no Projeto Político Pedagógico das unidades escolares, do 
atendimento às necessidades educacionais especiais de seus alunos, através de currículos e recursos adaptados; 
 
4.12) manter o atendimento a Domicilio para os alunos com deficiências que estejam impossibilitados de 
frequentar a escola por um período especifico; 
 
4.13) manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, para 
garantir o acesso e a permanência dos alunos com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de 
transporte acessível e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, 
assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos 
alunos com altas habilidades ou superdotação; 



 

 

 
4.14) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência e 
promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado; 
 
4.15) apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à demanda do processo de 
escolarização dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, garantindo a oferta de professores do atendimento educacional especializado, profissionais de 
apoio ou auxiliares, tradutores e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdo e cegos, professores de 
Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues; 
 
4.16) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o Poder Público, visando a ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral das 
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 
matriculadas nas redes públicas de ensino; 
 

 

META 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino 
fundamental. 
 

Indicador 5 - Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do ensino fundamental 

Meta Brasil – 100% 

Brasil – 97,6% 

Rio Grande do Sul   -  98,9% 

Barra Funda – RS   -  100% 

 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 2013 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional - 2010 

 
BRASIL/2013 
 

BARRA FUNDA/2013 

Alfabetizado até o 3º ano (8 anos de idade) Alfabetizado até o 3º ano (8 anos de idade) 

Como é:  
• 97,6% das crianças do 3º ano alfabetizadas 

Como é:  
• 100,0% das crianças do 3º ano alfabetizadas 

Como será:  
• 100% das crianças do 3º alfabetizadas  

Como será:  
• 100 % das crianças do 3º alfabetizadas  

Fonte: Prova ABC, 2013  

 
ALFABETIZADAS ATÉ O 3 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - BRASIL 

Como é Brasil ALFABETIZADAS (97,6%)   

ALFABETIZADAS ATÉ O 3 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – RIO GRANDE DO SUL 
Como é RS ALFABETIZADAS (98,9%)   

ALFABETIZADAS ATÉ O 3 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – BARRA FUNDA 
Como é B .Funda ALFABETIZADAS (100,0%)  

 
ALFABETIZADAS ATÉ O 3 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - BRASIL E BARRA FUNDA 
Como deve ser MATRICULADAS (100%)  

 
Estratégias 

 



 

 

5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-
os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores 
e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças; 
 
5.2) participar da avaliação nacional periódica e específica para aferir a alfabetização de crianças, aplicados a cada 
ano, bem como instituir no sistema de ensino instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando 
medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos até o final do terceiro ano do ensino fundamental; 
 
5.3) estimular o uso de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a 
alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, consideradas as diversas 
abordagens metodológicas e sua efetividade; 
 
5.4) promover e estimular a formação inicial e continuada de professores para a alfabetização de crianças, com o 
conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras; 
 
5.5) apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, inclusive a 
alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal. 

 

 
META 6:  ofertar gradativamente a educação em tempo integral em todas as escolas do município de 
forma a atender em no mínimo 25% dos alunos da educação básica. 

 

Indicador 6A - Percentual de escolas públicas com alunos que permanecem pelo menos 7h em atividades 
escolares. 

Meta Brasil – 50% 

Brasil – 34,7% 

Rio Grande do Sul   -  43,5% 

Barra Funda – RS   -  33,3% 

 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica - 2013 

 

Matrícula Inicial de educação integral – 2014 - incluído também alunos inscritos em programas como: 
“Mais Educação” 
Educação Integral     Rede 

Municipal 
Rede Privada Rede Estadual Rede Federal TOTAL 

 Escolas Alunos Escolas Alunos Escolas Alunos Escolas Alunos Escolas Alunos 

Creche: 0 – 3 
anos 

          

Pré-escola           

Anos Iniciais 01 80   01 62   02 142 

Anos Finais 01 60   01 51   02 111 

Ensino Médio           

TOTAL 01 140   01 113   02 253 
FONTE: SMECD/2015 

 
 



 

 

BRASIL/2013 
 

BARRA FUNDA/2013 

Escolas Turno Integral Escolas Turno Integral 

Como é:  
• 152.474 escolas de educação básica 
• 52.908 escolas ofertam ETI 
• 34,7 % das escolas ofertam ETI 

Como é:  
• 03 escolas de educação básica 
• 02 escolas oferta ETI 
• 66,6 % das escolas  

Como será: 
 • 76.237 escolas com oferta de ETI 
• 50% das escolas com oferta de ETI 

Como será:  
• 2,5 escolas em turno integral 
• 50 % das escolas com oferta de ETI 

Fonte: INEP/2013  

  
 
ESCOLAS COM OFERTA EM TURNO INTEGRAL - BRASIL 

Como é Brasil ETI (34,7%)    

ESCOLAS COM OFERTA EM TURNO INTEGRAL – RIO GRANDE DO SUL 
Como é RS ETI (43,5%)    

ESCOLAS COM OFERTA EM TURNO INTEGRAL – BARRA FUNDA 
Como é B.Funda ETI (66,6%)   

ESCOLAS COM OFERTA EM TURNO INTEGRAL - BRASIL E BARRA FUNDA 
Como deve ser ETI (50%)   

 
 

Indicador 6B - Percentual de alunos que permanecem pelo menos 7h em atividades escolares. 

Meta Brasil – 25% 

Brasil – 13,2% 

Rio Grande do Sul   -  15,0% 

Barra Funda – RS   -  23,9% 

 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica - 2013 

 
Matrícula Inicial de educação integral – 2014 - incluído também alunos inscritos em programas como: 
“Mais Educação” 
Educação Integral     Rede 

Municipal 
Rede Privada Rede Estadual Rede Federal TOTAL 

 Escolas Alunos Escolas Alunos Escolas Alunos Escolas Alunos Escolas Alunos 

Creche: 0 – 3 
anos 

          

Pré-escola           

Anos Iniciais 01 80   01 62   02 142 

Anos Finais 01 60   01 51   02 111 

Ensino Médio           

TOTAL 01 140   01 113   02 253 
FONTE: SMECD/2015 



 

 

 
BRASIL/2013 BARRA FUNDA/2013 

Matrículas em Turno Integral Matrículas em Turno Integral 

Como é:  
• 41 milhões de matrículas na educação básica 
• 5,4 milhões de matrículas em ETI 
• 13,2 % da população atendida em ETI 

Como é:  
• 488 de matriculas na educação básica 
• 253 matrículas em ETI 
• 51,8% da população atendida em ETI 

Como será:  
• 10,2 milhões matrículas em ETI 
• 25% das matrículas em ETI 

Como será:  
• 488 matrículas 
• 122 das matrículas em ETI 
• 25% das matrículas em ETI 

Fonte: INEP/2013  

 
MATRÍCULAS EM TURNO INTEGRAL - BRASIL 

Como é Brasil ETI 
(13,2%) 

  

MATRÍCULAS EM TURNO INTEGRAL – RIO GRANDE DO SUL 
Como é RS ETI (15,0%)   

MATRÍCULAS EM TURNO INTEGRAL – BARRA FUNDA 
Como é B. Funda ETI (51,8%)  

MATRÍCULAS EM TURNO INTEGRAL - BRASIL E BARRA FUNDA 
Como deve ser ETI (25%)  

 
 

Estratégias 
 

6.1) elaborar, no primeiro ano de vigência do PME, sob responsabilidade das secretarias municipais de Educação, 
em parceria com outras entidades, plano de ação para a expansão e qualificação da educação em tempo integral, 
definindo submetas que permitam o alcance dos percentuais propostos em nível municipal, a partir de 
fundamentações conceituais sobre educação integral, ampliando gradativamente e cumprindo o alcance total da 
meta até o final da vigência do PME;  

6.2) promover, com apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de 
orientações de estudos e leituras e atividades multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o 
tempo de permanência dos(as) alunos(as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 
7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma 
única escola;  

6.3) estabelecer nas redes de ensino, em regime de colaboração com a União, programa de ampliação e 
reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios de 
aprendizagem, de ciências e de informática (com acesso banda larga à rede mundial de computadores e com 
quantidade e qualidade suficiente de equipamentos), espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, 
cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material didático e da 
formação de recursos humanos para a educação em tempo integral;  
 
6.4) estabelecer nas redes de ensino, sob responsabilidade da secretaria municipal de ensino, em parceria com a 
Seduc-RS, e com a devida destinação de recursos financeiros, propostas pedagógicas que explorem o potencial 
educacional dos espaços fora das escolas, como práticas sistemáticas nos planejamentos pedagógicos;  

6.5) garantir a articulação das escolas com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com 
equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e 
planetários, por meio de ações da secretaria de educação e Seduc-RS e, prevendo os recursos financeiros 
necessários;  



 

 

6.6) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos matriculados nas escolas 
da rede pública de educação básica por parte das entidades privadas e de serviço social, de forma concomitante e 
em articulação com a rede pública de ensino; 
 
6.7) garantir, por meio de ações da secretaria municipal de Educação, a educação em tempo integral para pessoas 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação para toda a 
Educação Básica, assegurando atendimento educacional especializado complementar e suplementar ofertado em 
salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas; 
 
6.8) fomentar a parceria entre o poder público municipal e estadual em relação aos recursos humanos na 
realização de atividades que contemple o turno integral aos alunos das respectivas redes. 
 

 
META 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria 
do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais para o IDEB. 

 
Índice de Desenvolvimento Escolar 

 
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) tem como objetivo o monitoramento da qualidade dos 
sistemas a partir da combinação entre fluxo e aprendizagem escolar. Este índice foi lançado no ano de 2005, 
relacionando informações de rendimento escolar (aprovação) e desempenho (proficiências) em exames 
padronizados (BRASIL / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / INEP, 2007). A combinação entre fluxo e aprendizagem do 
IDEB expressa em valores de 0 a 10 o andamento dos sistemas de ensino, em âmbito nacional, nas unidades da 
Federação e municípios. O IDEB é o indicador objetivo para a verificação do cumprimento das metas fixadas no 
Termo de Adesão ao Compromisso “Todos pela Educação”, eixo do Plano de Desenvolvimento da Educação, do 
Ministério da Educação, que trata da educação básica. Nesse âmbito que se enquadra a ideia das metas 
intermediárias para o IDEB. A lógica é a de que para que o Brasil chegue à média 6,0 em 2021, o período 
estipulado tendo como base a simbologia do bicentenário da Independência em 2022, cada sistema deve evoluir 
segundo pontos de partida distintos, e com esforço maior daqueles que partem em pior situação, com um 
objetivo implícito de redução da desigualdade educacional. 

 
IDEB NACIONAL - 2013 

 



 

 

 Fonte: INEP/2013 
 

META PROJETADA PARA O BRASIL  
                                                                          IDEB/ 2013       2015  2017  2019  2021  
Anos iniciais do ensino fundamental                       5,2 5,2  5,5  5,7  6,0  
Anos finais do ensino fundamental                          4,2 4,7  5,0  5,2  5,5  
Ensino médio                                                                 3,7 4,3  4,7  5,0  5,2  

Fonte: ideb.inep.gov.br. Organizado por Bueno Consultoria Educacional/2015. 
 

 IDEB MUNICIPAL/2013 E META PROJETADA PARA BARRA FUNDA/RS  
 

                                                                                           IDEB/ 2013             2015  2017  2019  2021         
Anos iniciais do ensino fundamental                              ***                 6,3  6,6 6,8 7,0         
Anos finais do ensino fundamental                                4,7                  5,7  5,9 6,1  6,4         

Fonte: ideb.inep.gov.br. Organizado por Bueno Consultoria Educacional/2015. 

 
 

IDEB DO MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA 
 

Escolas Públicas 
4º série/5º ano 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Município  2005  2007  2009  2011  2013  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  2021  

BARRA 
FUNDA 

 5.4 5.7  ***  5.6 5.9 6.1 6.3 6.6 6.8 7.0 

 

 

8º série/9º ano 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Município  2005  2007  2009  2011  2013  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  2021  

BARRA 
FUNDA 

 4.8 5.1 4.6 4.7  4.9 5.1 5.4 5.7 5.9 6.1 6.4 

 

 

Escolas Municipais 

4º série/5º ano 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Município  2005  2007  2009  2011  2013  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  2021  

B. FUNDA  4.9   ***  5.1 5.4 5.7 5.9 6.2 6.4 6.6 

 

8º série/9º ano 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Município  2005  2007  2009  2011  2013  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  2021  

B. FUNDA  4.9 4.7 3.8 ***  5.0 5.2 5.5 5.8 6.0 6.2 6.4 

 

Escolas Estaduais 

4º série/5º ano 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Município  2005  2007  2009  2011  2013  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  2021  



 

 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Município  2005  2007  2009  2011  2013  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  2021  

B. FUNDA  6.1 5.7  ***  6.3 6.6 6.8 7.0 7.2 7.3 7.5 

8º série/9º ano 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Município  2005  2007  2009  2011  2013  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  2021  

B. FUNDA   5.3 5.2 4.7   5.5 5.7 6.0 6.2 6.4 6.6 

 

Estratégias 
 

7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e 
a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) 
alunos (as) para cada ano do ensino fundamental, respeitada a diversidade regional, estadual e local; 
 
7.2) constituir, em colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, um conjunto 
nacional de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da 
educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características 
da gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino;  
 
7.3) efetuar processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por meio da constituição de 
instrumentos de avaliação (Ex. PDDE Interativo) que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a 
elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada 
dos profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática;  
 
7.4) formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de qualidade 
estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da 
gestão educacional, à formação de professores e professoras e profissionais de serviços e apoio escolares, à 
ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da 
rede escolar; 

7.5) orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as metas do Ideb, diminuindo a 
diferença entre as escolas com os menores índices e a média projetada para o município, garantindo equidade da 
aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano de vigência deste PNE, as diferenças entre as médias 
dos índices dos Estados, inclusive do Distrito Federal, e dos Municípios;  
 
7.6) incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a educação 
infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a 
melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com 
preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados 
nos sistemas de ensino em que forem aplicadas;  
 
7.7) assegurar, em regime de colaboração com a União, até o quinto ano de vigência deste PME, o acesso à rede 
mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e continuar ampliando, até o final da década, a 
relação computador/aluno nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização pedagógica 
das tecnologias da informação e da comunicação; 
 
7.8) ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à) aluno (a), em todas as etapas da educação 
básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência 
à saúde;  
 
7.9) assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a energia elétrica, abastecimento de água 
tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a espaços para a 
prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício 
escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência;  



 

 

 
7.10) divulgar o resultado do sistema de avaliação da educação básica, buscando a contextualização dos 
indicadores e levando em consideração os múltiplos fatores que interferem na atuação da escola, em especial as 
condições socioeconômicas dos estudantes; 
 
 7.11) garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à 
capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, 
favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente 
escolar dotado de segurança para a comunidade;  
 
7.12) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e 
implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de 
março de 2008, assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de 
ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes 
pedagógicas e a sociedade civil;  
 
7.13 - mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com experiências de 
educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos 
e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais;  
 
7. 14) promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, com os de outras 
áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de 
apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional; 
 
7.15) estabelecer ações efetivas, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da 
educação, especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade 
física, mental e emocional dos (das) profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade 
educacional;  
 
7.16) incentivar a formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores e professoras, bibliotecários e 
bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar como mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a 
especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem;  
 
7.17) garantir transporte gratuito para todos os estudantes do campo na faixa etária da educação escolar 
obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota de veículos, de acordo com especificações 
definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), e financiamento 
compartilhado, com participação do Estado e União, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de 
deslocamento; 
 
7.18) garantir a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, provindos do 
PDDE ou de outras formas de descentralização financeira, visando à ampliação da transparência e ao efetivo 
desenvolvimento da gestão democrática; 
 
7.19) manter, em regime de colaboração, com o MEC a atualização de equipamentos das escolas públicas; 
 
7.20) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar a 
todas as escolas públicas da educação básica; 
 
7.21) informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e da secretaria municipal de educação, bem como 
aderir a programa nacional de formação inicial e continuada para o pessoal técnico das secretarias de educação. 

 
META 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a 
alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as 
populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) 
mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com vistas à superação de desigualdade 
educacional. 



 

 

              
Indicador 8B - Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente em área rural. 

Meta Brasil – 12 anos 

Brasil – 7,8 anos 

Rio Grande do Sul   -  9 anos 

Barra Funda – RS   -  10,5 anos 

 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 2013 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional – 2010 

Indicador 8C - Escolaridade média da população de 18 a 29 anos entre os 25% mais pobres. 

Meta Brasil – 12 anos 

Brasil – 7,8 anos 

Rio Grande do Sul   -  8,1 anos 

Barra Funda – RS   -  9,6 anos 

 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 2013 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional - 2010 

Indicador 8D - Razão entre a escolaridade média da população negra e da população não negra de 18 a 29 anos. 

Meta Brasil – 100% 

Brasil – 92,2% 

Rio Grande do Sul   -  90,0% 

Barra Funda – RS   -  79,4% 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 2013 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional - 2010 

Indicador 8A - Escolaridade média da população de 18 a 29 anos. 

Meta Brasil – 12 anos 

Brasil – 9,8 anos 

Rio Grande do Sul   -  10 anos 

Barra Funda – RS   -  10,7 anos 

 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 2013 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional - 2010 

 
 

ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO DE 18 A 29 ANOS - BRASIL 
Como é Brasil (9,8 anos)    

ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO DE 18 A 29 ANOS – RIO GRANDE DO SUL 
Como é RS (10 anos)    

ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO DE 18 A 29 ANOS – BARRA FUNDA 
Como é B.Funda (10,7 anos)   

 
ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO DE 18 A 29 ANOS - BRASIL – RS – BARRA FUNDA 



 

 

Como deve ser (12 anos)   

 
Estratégias 

 
8.1) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais considerados, em 
parceria com as áreas de Assistência Social, Saúde e Conselho Tutelar; 
 
8.2) prover, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação em parceria com SEDUCRS e a União, as 
bibliotecas escolares com acervo composto por documentos, textos, livros, revistas e recursos audiovisuais, 
mídias digitais, que tenham como referência os estudos sobre direitos humanos, etnias, comunidades 
quilombolas e indígenas, gênero e sexualidade;  

8.3) implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais considerados, 
que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados a outras estratégias que garantam a 
continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial; 
 
8.4) estimular a participação em exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio e garantir 
acesso gratuito a esses exames; 
 
8.5) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e o monitoramento 
do acesso à escola específicos para os segmentos populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo 
para garantir a frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses 
estudantes na rede pública regular de ensino. 
 
 

META 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% 
(noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PME, 
erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 
funcional. 
 

Indicador 9A - Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade. 

Meta Brasil – 93,5% 

Brasil – 91,5% 

Rio Grande do Sul   -  95,6% 

Barra Funda – RS   -  94,9% 

 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 2013 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional - 2010 

 
BRASIL/2013 
 

BARRA FUNDA/2013 

Educação de Jovens e Adultos  Educação de Jovens e Adultos  

Como é (Alfabetizados):  
• 91,5% da população com mais de 15 anos 
alfabetizada. 
Como será:  
• Toda a população brasileira alfabetizada 

Como é: ALFABETIZADOS 
• 94,9% da população com mais de 15 anos 
alfabetizados. 
Como será:  
• O município já atingiu a meta prevista para 2015, no 
entanto, deverá radicalizar (100%) até o final da década. 

FONTE: INEP/2013  

 

Indicador 9B - Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade. 



 

 

Meta Brasil – 15,3% 

Brasil – 29,4% 

Rio Grande do Sul   -  30,0% 

Barra Funda – RS   -  21,9% 

 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 2013 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional - 2010 

Nota: O objetivo desse indicador é reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. 

 
BRASIL/2013 
 

BARRA FUNDA/2013 

Educação de Jovens e Adultos  Educação de Jovens e Adultos  

Como é (Analfabetismo funcional):  
• 29,4 % da população de 15 anos ou mais de idade 
sem os anos iniciais do ensino fundamental 
concluídos. 
 
Como será:  
• o máximo 14,7% de analfabetos funcionais. 

Como é (Analfabetismo funcional):  
• 21,9 % de analfabetos funcionais 
 
Como será:  
• o máximo 11,9 % de analfabetos funcionais 

FONTE: INEP/2013  

 
Estratégias 

 
9.1) realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, para identificar a 
demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos; 
 
9.2) estabelecer parcerias a rede estadual e municipal, na oferta da educação de jovens e adultos com garantia de 
continuidade da escolarização básica; 
 
9.3) promover busca ativa em regime de colaboração entre estados e município para a realização das inscrições e 
dos exames do EJA; 
 
9.4) apoiar ações que integrem os segmentos empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino, para 
promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados com a oferta das ações de alfabetização e 
de educação de jovens e adultos. 
 
9.5) promover busca ativa da população com 15 anos ou mais, em regime de colaboração com o estado, 
incentivando a conclusão da educação básica. 
 

 
META 10: Estimular a oferta de no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação 
de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. 
 

Indicador 10 - Percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à educação 
profissional. 

Meta Brasil – 25% 

Brasil – 1,7% 

Rio Grande do Sul   -  1,3% 

Barra Funda – RS   -  0,0% 

 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica - 2013 



 

 

 

Estratégias 

 
10.1) aderir ao programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do ensino fundamental e 
à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação básica; 

 
10.2) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, 
por meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à educação profissional; 
 
10.3) fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores articulada à educação de 
jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio de entidades privadas de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical (SENAI, SENAC, SENAR, SESC, SEBRAE...PRONATEC) e de entidades sem fins 
lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade; 
 
10.4) expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial e continuada 
de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e 
da trabalhadora. 

 
 

META 11: estimular a ampliação das matrículas da educação profissional técnica de nível médio na 
região, assegurando a qualidade da oferta e, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) de gratuidade na 

expansão de vagas. 
 

Indicador 11A - Matrículas em educação profissional técnica de nível médio. 

Meta Brasil – 4.808.838 matrículas 

Brasil – 1.602.946 matrículas 

Rio Grande do Sul   -  105.297 matrículas 

 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013 

 

 

Indicador 11B - Matrículas em educação profissional técnica de nível médio na rede pública. 

Meta Brasil – 2.503.465 matrículas 

Brasil – 900.519 matrículas 

Rio Grande do Sul   -  62.351 matrículas 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica - 2013 

 

Estratégias 
 

11.1) incentivar a busca da oferta de educação profissional técnica de nível médio na rede pública estadual e 
federal de ensino; 
 
11.2) incentivar o acesso a educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação a distância, 
com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, 
assegurado padrão de qualidade;  
 
11.3) estimular, em regime de colaboração, o estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino 
médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à 
formação de qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento 
da juventude;  
 



 

 

11.4) expandir a oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica de nível médio oferecida em 
instituições privadas de educação superior;  
 
11.5) incentivar o acesso à educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;  
 
11.6) incentivar a frequência de adolescentes e jovens em cursos técnicos de formação profissional, oferecidos no 
município e região, conforme a necessidade local; 
 
11.7) apoiar, no Ensino Médio, a educação tecnológica e politécnica como fenômeno histórico atual, numa 
concepção de educação que tem o trabalho como princípio educativo, em conformidade com as diretrizes 
curriculares nacionais e estaduais;  

11.8) incentivar, anualmente, após a aprovação deste Plano, cursos, seminários e oficinas que relacionem as 
novas tecnologias e as novas profissões com os saberes e as formas de trabalhos existentes em cada comunidade, 
visando ao desenvolvimento de processos colaborativos entre conhecimento, produção e o trabalho;  

11.9) apoiar, políticas que estimulem a produção de novos conhecimentos, o desenvolvimento de pesquisas e o 
intercâmbio entre as escolas de educação profissional através de feiras, eventos de divulgação científica e criação 
de incubadoras tecnológicas comunitárias.  
 

Meta 12: estimular que se eleve a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta 
por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e 
quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por 
cento) das novas matrículas, no segmento público. 
 

Indicador 12A - Taxa de escolarização bruta na educação superior da população de 18 a 24 anos. 

Meta Brasil – 50% 

Brasil – 30,3% 

Rio Grande do Sul   -  36,6% 

Barra Funda – RS – 41,5 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 2013 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 2012 

 
 

 
 
TAXA BRUTA:  
É a razão entre o número total de alunos matriculados em um determinado nível de ensino (independente da 
idade) e a população que se encontra na faixa etária prevista para cursar esse nível. 
 
Ex: TMB do Ensino Superior: Total de matrículas efetuadas x 100 
                                                         População de 18 a 24 anos 
Barra Funda/2010:   107 (matriculas no ensino superior) X 100 / 258 (população do município com a idade de 18 a 
24 anos): 41,5% 

(*) Dados 2010 - Censo Populacional

Taxa Bruta 18 a 24
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B. FUNDA 107 258 41,5 43,2 44,9 46,7 48,4 50,2 52,0 53,7 55,5 57,2 58,9 60,6 62,3 63,9 65,6

nome_do_
municipio

alunos_ciclo_
munic

alunos_idad
e_munic



 

 

Indicador 12B - Taxa de escolarização líquida ajustada na educação superior da população de 18 a 24 anos. 

Meta Brasil – 33% 

Brasil – 20,1% 

Rio Grande do Sul   -  22,30% 

Barra Funda – RS   -  29,5% 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 2013 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 2012 

 
TAXA LIQUIDA: 
É a razão entre o número total de matrículas de alunos com a idade prevista para estar cursando um determinado nível 
e a população total da mesma faixa etária. 
 

Ex: TML do E.F.= (Total de alunos de 18 a 24 anos matriculados / População de 18 a 24 anos) x 100 

 

Barra Funda/2010:   75 (matriculas no ensino superior) / 258 (população do município com a idade de 18 a 24 anos) X 
100: 29,05% 

Observação: A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do estado do Rio Grande do Sul e Brasil, quanto aos 

dados da taxa bruta e liquida da população que está cursando o ensino superior, são de 2013. Já quanto ao 

município, esta pesquisa foi realizada pela última vez em 2010. Esta deve ser a razão da diferença entre a taxa 

apresenta do município em comparação com o Rio Grande do Sul e Brasil. 

Estratégias 

 

12.1) fomentar a oferta, por meio de ações das IES públicas e em parceria com SEDUC-RS e UNDIME-RS, de 
educação superior pública e gratuita prioritariamente às licenciaturas, para a formação de professores e 
professoras para a educação básica, sobretudo nas áreas com déficit de profissionais; 

 
12.2) ampliar a oferta de estágios como parte da formação na educação superior; 

 

12.3) reivindicar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da rede federal de educação superior, 
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do Sistema Universidade Aberta do Brasil, 
observando as características regionais das micro e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE); 
 

12.4) apoiar processos seletivos nacionais e regionais para acesso à educação superior como forma de superar 
exames vestibulares isolados; 

 
12.5) estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior estaduais cujo ensino seja 
gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do Governo Federal; 
 

12.6) mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, considerando as 
necessidades do desenvolvimento regional, a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica. 

 

(*) Dados 2010 - Censo Populacional

Taxa Líquida 18 a 24
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B. FUNDA 75 258 29,05 30,21 31,39 32,60 33,83 35,08 36,35 37,64 38,95 40,28 41,62 42,97 44,34 45,71 47,09

nome_do_
municipio

alunos_ciclo_
certo_munic

pess_idade_
esc_munic



 

 

META 13: apoiar a melhoria na qualidade da educação superior e ampliação na proporção de mestres 
e doutores do corpo docente em efetivo exercício, nas instituições de ensino superior da região, para 
75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores. 
 

Indicador 13A - Percentual de funções docentes na educação superior com mestrado ou doutorado. 

Meta Brasil – 75% 

Brasil – 69,5% 

Rio Grande do Sul   -  82,3% 

Fonte: INEP/Censo da Educação Superior - 2012 

 
Indicador 13B - Percentual de funções docentes na educação superior com doutorado. 

Meta Brasil – 35% 

Brasil – 32,1% 

Rio Grande do Sul   -  39,8% 

 

Fonte: INEP/Censo da Educação Superior - 2012 

 
Estratégias 

 
13.1) apoiar  a melhoria da qualidade da educação nas Universidades da região. 

13.2) divulgar experiências de pesquisas das universidades da região que tratem de temáticas relativas a melhoria 
da qualidade da educação pública. 
 
13.3) apoiar e dar publicidade às pesquisas relativas à experiências das escolas das redes públicas do município 
realizadas em nível de mestrado ou doutorado. 

 
META 14: apoiar a elevação gradual do número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, da 
população municipal. 
 

Indicador 14A - Número de títulos de mestrado concedidos por ano. 

Meta Brasil – 60.000 títulos 

Brasil – 47.138 títulos 

Rio Grande do Sul   -  3.898 títulos 

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – 2013 

 

Indicador 14B - Número de títulos de doutorado concedidos por ano. 

Meta Brasil – 25.000 títulos 

Brasil – 13.912 títulos 

Rio Grande do Sul   -  1.237 títulos 

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – 2013 

 
Geral Brasil 

Como é  47 mil titulados 158 mil matriculados 

 



 

 

      Como será  85 mil titulados 290 mil matriculados 

 
Estratégias 

 
14.1) divulgar as ofertas de financiamento da pós-graduação stricto sensu por meio das agências oficiais de 
fomento; 
 
14.2) divulgar a oferta de financiamento estudantil por meio do Fies à pós-graduação stricto sensu; 
 
14.3) divulgar a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e 
tecnologias de educação a distância, especialmente as públicas.  
 
14.4) apoiar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente os de doutorado, nos campi-
novos abertos em decorrência dos programas de expansão e interiorização das instituições superiores públicas; 
 
14.5) reivindicar acervo digital de referências bibliográficas para os cursos de pós- graduação, assegurada a 
acessibilidade às pessoas com deficiência; 
 
14.6) estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação stricto sensu, em particular aqueles 
ligados às áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química, Informática e outros no campo das ciências. 
 
14.7) incentivar alunos de curso superior ou de pós-graduação para que utilizem como campo de pesquisa a 
realidade educacional do município e que recebam apoio na divulgação dos resultados do trabalho. 

 
 
META 15: intensificar, em regime de colaboração com a União e Estado, política municipal de formação 
dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, assegurando-lhes a devida formação inicial, nos termos da legislação, e 
formação continuada em nível superior de graduação e pós-graduação, e na respectiva área de 
atuação. 

DIAGNÓSTICO DE RECURSOS HUMANOS 

Nas redes estaduais e municipais de educação básica do município é importante não somente levantar o número e 
grau de formação dos profissionais da educação, sejam eles profissionais do magistério ou funcionários da 
educação básica, como também diagnosticar os elementos constitutivos de sua valorização: forma de acesso, 
qualidade da formação inicial e continuada, remuneração, progressão na carreira e composição da jornada, em 
relação aos projetos político-pedagógicos das escolas. 

Formação e área de atuação dos docentes da rede municipal 
 

FORMAÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO 

 ED. INFANTIL 1º AO 5º 6º AO 9º TOTAL 

NÍVEL MÉDIO/ MAGISTÉRIO - - - - 

NÍVEL SUPERIOR 01 02 - 03 

PÓS-GRADUAÇÃO 10 04 09 23 
Fonte: SMECD/2015 
 

Formação e área de atuação dos docentes da rede estadual 
 

FORMAÇÃO  ÁREA DE ATUAÇÃO  



 

 

 1º AO 5º 6º AO 9º ENSINO MÉDIO TOTAL 

NÍVEL MÉDIO/ MAGISTÉRIO 01 - - 01 

NÍVEL SUPERIOR - 04 03 07 

PÓS-GRADUAÇÃO 04 05 08 17 

 
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

Nível de formação -2015 
Formação de Professores Rede Municipal Rede Estadual TOTAL % 

Ens. Médio  01 01 2,0% 

Ens.Superior 03 07 10 19,2% 

Especialização 24 17 41 78,8% 

Mestrado     

Doutorado     

TOTAL 27 25 52  
Fonte: SMECD/2015 

Observação: a porcentagem de professores com curso superior é o resultado da soma: superior (19,2%) 
e especialização (78,8%): 98% 
 

DOCENTES COM CURSO SUPERIOR - BRASIL  DOCENTES COM CURSO SUPERIO – BARRA FUNDA/2015 

Como é:  
• 67 % 

Como será:  
• 100% 

Como é:  
• 98% dos professores com curso superior 

Como será:  
• 100% com curso superior 

Fonte: INEP/2013  

 
 

DOCENTES COM CURSO SUPERIOR - BRASIL 
Como é Brasil (67%)   

DOCENTES COM CURSO SUPERIOR – BARRA FUNDA 
Como é B.Funda (98%)   

 
DOCENTES COM CURSO SUPERIOR – BRASIL – BARRA FUNDA 

Como deve ser 100%  

 
Estratégias 

 

15.1) construir, diagnósticos sobre as necessidades de formação dos profissionais em educação no sistema 
municipal, constituindo as demandas internas de quem já atua na educação e a demanda potencial, considerando 
as necessidades de crescimento dos sistemas de ensino e áreas específicas com escassez de professores;  

15.2) incentivar programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de 
licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério da educação básica;  
 
15.3) aderir aos programas de formação inicial e continuada através da plataforma eletrônica para organizar a 
oferta e as matrículas em cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação; 
 
15.4) oportunizar programas específicos para formação cultural de profissionais da educação para conhecer a 
cultura das escolas do campo, comunidades indígenas, quilombolas e para educação especial. 

15.5) participar do debate público com as instituições de ensino superior sobre as organizações curriculares dos 
cursos de licenciatura, na busca pela renovação pedagógica com foco no aprendizado, com carga horária em 



 

 

formação geral, com formação nas áreas do conhecimento e didáticas específicas, incorporando tecnologias da 
informação e da comunicação e enfatizando as diretrizes curriculares para a educação básica;  

15.6) assegurar, na formação continuada dos profissionais da educação básica, conteúdos referentes às temáticas 
da inclusão de pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, e altas habilidades ou 
superdotação;  

15.7) incentivar e apoiar, a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológico de nível superior destinados à 
formação, nas respectivas áreas de atuação, dos/as profissionais da educação e de outros segmentos que não os 
do magistério; 
 
15.8) aderir a cursos e programas especiais para assegurar formação específica na educação superior, nas 
respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível médio na modalidade normal, não licenciados 
ou licenciados em área diversa da de atuação docente, em efetivo exercício. 

 

META 16: formar, em nível de pós-graduação, 80% (oitenta por cento) dos professores e professoras 
da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos/as os/as profissionais 
da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 
demandas e contextos dos sistemas de ensino.  
 

Indicador 16 - Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. 

Meta Brasil – 50% 

Brasil – 30,2% 

Rio Grande do Sul   -  38,1% 

Barra Funda – RS   -  65,8% 

 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica - 2013 

 
 

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 
Nível de formação -2015 

Formação de Professores Rede Municipal Rede Estadual TOTAL % 

Ens. Médio  01 01 2,0% 

Ens.Superior 03 07 10 19,2% 

Especialização 24 17 41 78,8% 

Mestrado     

Doutorado     

TOTAL 27 25 52  
Fonte: SMECD/2015 
 

DOCENTES COM CURSO SUPERIOR - BRASIL  DOCENTES COM PÓS – BARRA FUNDA/2015 

Como é:  
• 30,2 % 

Como será:  
• 50% 

Como é:  
• 78,8% dos professores com pós graduação 

Como será:  
• manter o índice de no mínimo 50% dos professores 
com pós graduação. 

Fonte: INEP/2013  

 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM PÓS-GRADUAÇÃO - BRASIL 
  (30,2%)    



 

 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM PÓS-GRADUAÇÃO – RIO GRANDE DO SUL 
Como é RS (38,1%)    

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM PÓS-GRADUAÇÃO – BARRA FUNDA 
Como é B. Funda (78,8%)  

 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM PÓS-GRADUAÇÃO-BRASIL –RIO GRANDE DO SUL – BARRA FUNDA 
Como deve ser Manter o mínimo de 50%  

 

 
Estratégias 

 
16.1) aderir ao programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de 
dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em Libras e 
em Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os professores da rede pública de educação 
básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação; 
 
16.2) divulgar programas ofertas de bolsas de estudo oferecidas para pós-graduação dos professores e das 
professoras e demais profissionais da educação básica; 

16.3 divulgar o portal eletrônico do MEC para subsidiar a atuação dos professores da educação básica, onde é 
disponibilizado gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato 
acessível. 

 
META 17: valorizar os profissionais do magistério da rede pública de educação básica de forma a 
equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final 
do sexto ano de vigência deste PME. 
 

Indicador 17 - Razão entre salários dos professores da educação básica, na rede pública (não federal), e não 
professores, com escolaridade equivalente. 

 

Meta Brasil – 100% 

Brasil – 72,7% 

Rio Grande do Sul   -  79,7% 

 

 

 
BRASIL/2012 

Valorização do Magistério 

Como é:  
• O salário dos professores de educação básica é 25,7% menor do que dos demais profissionais com formação 
equivalente e mesma jornada. 

Como será:  
• Salário médio para os docentes de R$ 3.652,00 (jornada 40h), ao final do 6º ano do PNE 
 

Fonte: IBGE/2012 

 
Como é  R$ 2.420,00 média salário docente com nível superior (40h) R$ 1.232,00 diferença salarial  

 

Como será  R$ 3.652,00 média salário docente com nível superior (40h) 

 



 

 

MÉDIA SALARIAL DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL – /2015 

Número de Professores 
 

Vínculo com o 
Município 

Regime de 
Trabalho 

Média Salarial 

04 Contratado 24 1.349,00 

03 Efetivo 40 5.474,41 

01 Efetivo 32 2.899,42 

12 Efetivo 24 2.688,35 

11 Efetivo 20 2.698,65 

 
Estratégias 

 
17.1) acompanhar por meio do Conselho municipal de Educação a atualização progressiva em relação ao valor do 
piso nacional para os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de acordo com a Lei nº 
11.738, de 16 de julho de 2008;  

17.2) garantir a continuidade da implementação do plano de carreira; 
 
17.3) garantir, a partir da aprovação deste Plano, políticas salariais que assegurem a reposição dos índices de 
inflação e vinculem aumentos reais do valor dos vencimentos, garantida a ampliação das fontes de 
financiamento.  
 

META 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos a partir da aprovação do PME, a existência de planos 
de Carreira para os/as profissionais da educação básica pública de todos os sistemas de ensino e, para 
o plano de carreira dos/as profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso 
salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 
Constituição Federal.  

 
BRASIL/2013 

 

Valorização do Magistério 

Plano de Carreira 
 Como é:  
• 56% dos profissionais da educação básica não tem plano de carreira. 

Como será:  
• 100% dos professores de educação básica e superior pública com plano de carreira. 

Piso Salarial 
 Como é:  
• Pelo menos 5 estados e mais de 33% dos municípios brasileiros não pagam o piso dos professores da 
educação básica. 
Como será:  
• 100% dos estados e municípios cumprirão a lei do piso salarial profissional nacional dos professores. 

Observação: As questões da valorização do magistério se referem ao quadro de docentes da rede municipal 
 

O valor Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério para 2015  

Carga horária Valor do Piso / Professor do Nível Médio Normal 

20h R$ 959,39 

22h R$ 1.054,78 

25h R$ 1.199,24 

30h R$ 1.438,34 

40h R$ 1.917,78 

 

Observação:  



 

 

a) o valor do piso salarial nacional dos profissionais do magistério é fixado para professores do nível médio 
normal, cabendo aos planos de carreiras de cada ente estabelecer as diferenças de níveis. 

b) O valor do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério é fixado para a jornada de trabalho de 40h, 
para as demais jornadas, deverá ser no mínimo proporcional ao valor fixado. 

 

TABELA DE SALÁRIO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL – 2015 (REGIME DE TRABALHO 20 e 24 HORAS) 
 

OBS: No aumento da carga horária através de suplementação (convocação) a remuneração é proporcional, de 

acordo com o básico do nível e classe do professor. 

CLASSES  
CARGO NIVEL 

A B C D E F 

PROFESSOR  -     20 horas 1 1.124,05  1.180,25  1.236,46  1.292,66  1.348,86    1.461,27  

PROFESSOR -      20 horas 2 1.798,48  1.854,68  1.910,89  1.967,09  2.023,29    2.135,70  

PROFESSOR  -     20 horas 3 2.023,29  2.079,49  2.135,70  2.191,90  2.248,10    2.360,51  

PROFESSOR  - 24 horas 1 1.349,00  1.416,45  1.483,90  1.551,35  1.618,80    1.753,70  

PROFESSOR  - 24 horas 2 2.158,40  2.225,85  2.293,30  2.360,75  2.428,20    2.563,10  

PROFESSOR  - 24 horas 3 2.428,20  2.495,65  2.563,10  2.630,55  2.698,00    2.832,90  

 

OBS:  Normal – Nível 1 

 Superior – Nível 2 

 Pós-Graduação – Nível 3 

Outras vantagens:  anuênio no valor de 1% da remuneração básica do servidor 

 
Estratégias 

 

 
18.1) estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o início do segundo ano de vigência deste 
PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não docentes sejam 
ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem 
vinculados;  
 
18.2) garantir ao magistério público valorização e remuneração adequadas, com piso salarial próprio que esteja 
em acordo com a Lei nº 11.738/2008 e com as diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Estadual de 
Educação, assegurando a promoção funcional por mérito e antiguidade, incentivando a atualização e a 
especialização continua dos profissionais da educação;  

18.3) incentivar e orientar a formação continuada dos profissional dos não- docentes (pró-funcionário). 

18.4) implementar a complementação quando for o caso, das políticas de valorização dos/as profissionais do 
magistério, em particular para assegurar a efetivação do piso salarial nacional e criação dos plano de carreira para 
os funcionários de escola; 

 
META 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da 
educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade 
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 

 
 



 

 

BRASIL/2013 
 

Valorização do Magistério 

Como é:  
• Apenas 9 estados e uma minoria dos municípios possuem legislação sobre a gestão democrática da educação. 

Como será:  
• Todos os entes federados devem ter legislação própria sobre a gestão democrática da educação. 

 
Estratégias 

 
19.1) regulamentar a gestão democrática no sistema de ensino e na educação básica, respeitando as leis 
nacionais, inclusive com definições de critérios para nomeação de direção das escolas; 
 
19.2) aderir aos programas de apoio e formação para os conselheiros dos conselhos de acompanhamento e 
controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, e de outros e para os representantes 
educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados 
recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, 
com vistas ao bom desempenho de suas funções; 
  
19.3) instituir no Município o Fórum Permanente de Educação ou Comissão, com o intuito de coordenar a 
conferência municipal, bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PME; 
 
19.4) estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e 
associações de pais, assegurando-se lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas 
escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas 
representações;  
 
19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de educação, 
como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de 
programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo; 
 

19.6) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e seus familiares na formulação 

dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, 

assegurando a participação dos pais na autoavaliação da instituição de ensino; 

19.7) aderir aos programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como da prova nacional 
específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos, cujos resultados 
possam ser utilizados por adesão; 
 
19.8) regulamentar processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos 
estabelecimentos de ensino;  
 
19.9) colaborar com o funcionamento dos CMEs, construindo banco de dados com atualização sistemática 

anualmente; 

19.10) colaborar no fortalecimento das ações conjuntas, objetivando a superação da infrequência escolar e a 

garantia do acesso, dentre elas realizando o recenseamento e a chamada pública na educação obrigatória; 

19.11 garantir a paridade de representações nos conselhos municipais de educação e colegiados escolares, 
coibindo a hegemonia de qualquer setor.  
 

 



 

 

Meta 20: garantir o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o 
patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5º (quinto) ano de vigência 
desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.  
 

DIAGNÓSTICO DE RECURSOS FINANCEIROS 

 Embora a principal fonte de financiamento público da educação sejam os das receitas de impostos 
vinculados à MDE, é importante analisar os recursos do Fundeb, pelo menos dos últimos quatro anos, para se 
prever as tendências e se estudar os potenciais de aumento do Fundo e das outras fontes. Entre estas, as mais 
importantes são as dos impostos próprios, arrecadados pelo município: IPTU, ISS, ITBI e IRRFSM. Para tanto, 
consulte quadros de receitas e despesas em educação disponíveis na Secretaria de Finanças ou na Câmara 
Municipal. 

É fundamental ter-se uma ideia tanto da receita atual como da potencial para estabelecer metas realistas e 
estratégias de aumento de arrecadação e de racionalização dos investimentos. (Usamos a palavra 
“investimento” em vez de “gasto” para enfatizar que as despesas em educação se devem fazer como meios para 
se atingir objetivos, e não como simples “execução orçamentária”). 

Como regra geral, pode-se afirmar que a aprovação de um PME supõe mais recursos financeiros para serem 
investidos em atendimento e maior qualidade da educação básica e superior pública. Embora se possa optar por 
um estudo de incremento da arrecadação dos tributos tradicionais e de novas fontes na etapa da reflexão sobre 
metas e estratégias (Meta 20 do PNE), é aconselhável – taticamente – incluir na fase do diagnóstico uma busca 
ativa do aumento de receita para a educação. 

Há dois possíveis esforços a se fazer: 

1) potencialização da arrecadação de IPTU, ISS, ITBI, IPVA, ICMS, ITCD, salário-educação e outras contribuições 
sociais e contribuições de melhoria, por meio de ações administrativas e legais (atualização cadastral, mudanças 
de alíquotas, revisão de isenções, criação de novos tributos etc.) no âmbito municipal, estadual e federal; 

2) descoberta de novas fontes de receita. Entre estas salientamos o Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente 
(FDCA), composto, entre outras fontes, por deduções de Imposto de Renda Devido (até 6% das pessoas físicas e 
1% das jurídicas), o resultado de produção material de atividades de trabalho na rede escolar (hortas, pomares, 
oficinas, etc) e de doações financeiras e materiais de entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras – 
estas últimas feitas diretamente a escolas, para projetos específicos, que se devem articular ao PME. 

 
DIAGNÓSTICO FINANCEIRO - FUNDEB 

 

VALOR FUNDEB/2014 - PREVISÃO 

 
ETAPA/MODALIDADE PONDERAÇÕES VALOR NACIONAL VALOR RIO GRANDE DO SUL 
I – CRECHES PÚBLICAS /T 
PARCIAL 

1,00         2.285,57       2.971,86 

II – CRECHES PÚBLI/T INTEGRAL 1,30         2.971,24       3.863,42 
III – CRECHES CONVEN/ T 
PARCIAL 

0,80        1.828,45        2.377,49 

IV – CRECHES CONVEN/T 
INTEGRAL 

1,10        2.514,13        3.269,04 

V – PRÉ-ESCOLA/T PARCIAL 1,00        2.285,57        2.971,86 
VI – PRÉ-ESCOLA/T INTEGRAL 1,30        2.971,24        3.863,42 
VII – ANOS INICIAIS/EF 
URBANO 

1,00        2.285,57        2.971,86 

VIII – ANOS INICIAIS/EF RURAL 1,15        2.628,40        3.417,64 
IX -  ANOS FINAIS/EF URBANO 1,10        2.514,13        3.269,04 



 

 

X – ANOS FINAIS/EF RURAL 1,20        2.742,68        3.566,23 
XI –EF/INTEGRAL 1,30        2.971,24        3.863,42 
XII – ENS. MÉDIO/URBANO 1,25        2.856,96        3.714,82 
XIII – ENS.MÉDIO/RURAL 1,30        2.971,24        3.863,42 
XIV – ENS.MÉDIO/TEMPO 
INTEGRAL 

1,30        2.971,24         3.863,42 

XV – ENS.MÉDI/INTEG À ED. 
PROFIS 

1,30        2.971,24         3.863,42 

XVI – EDUCAÇÃO ESPECIAL 1,20        2.742,68         3.566,23 
XVII – EDUCAÇÃO IND E QUILO 1,20        2.742,68         3.566,23 
XVIII – EJA 0,80        1.828,45         2.377,49 
XIX –EJA PROFISSIONALIZANTE                1,20        2.742,68         3.566,23 

 
 

RECURSOS QUE COMPÕEM O FUNDEB: 

 
 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL FINANCEIRO DE BARRA FUNDA 

 

Diagnóstico Financeiro 2011 2012 2013 2014 

Valores retido do FUNDEB R$ 1.504.758,09 R$ 1.554.830,86 R$ 1.713.121,79 R$ 1.898.321,87 

Valores recebidos do FUNDEB R$ 561.674,39 R$ 632.967,62 R$ 674.856,93 R$ 774.026,16 

Déficit do FUNDEB R$ 943.084,70 R$ 921.863,12 1.038.264,66 1.124.295,71 

Percentagem do FUNDEB investido 
em remuneração do magistério 

78,36% 93,91% 94,92% 98,76% 

Percentual aplicado em educação 34,29% 30,01% 33,17% 31,47% 

Valor Recebido do Salário 
Educação 

R$ 48.312,90 R$ 59.912,77 R$ 56.860,91 R$ 72.654,58 

 



 

 

Estratégias 

 
20.1) apoiar o aperfeiçoamento e ampliação dos mecanismos de acompanhamento da arrecadação da 
contribuição social do salário-educação; 
  
20.2) destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do 
art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei específica, a parcela da participação no resultado ou da 
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de 
cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição Federal;  
 
20.3) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle social na utilização dos recursos 
públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais 
eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de acompanhamento e controle social do 
Fundeb, com a colaboração entre o Ministério da Educação, Controle Interno da Administração Municipal, o 
Tribunal de Contas do Estado;  
 
20.4) realizar estudos e acompanhamento regular dos investimentos e custos por aluno da educação básica, em 
todas as suas etapas e modalidades; 
 
20.5) implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o financiamento da educação de todas 
etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de 
gastos educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais 
profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte 
escolar; 
 
20.6) apoiar a regulamentação do parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da Constituição Federal, por lei 

complementar, de forma a estabelecer as normas de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, em matéria educacional, e a articulação do sistema nacional de educação em regime de colaboração, 

com equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e efetivo cumprimento das funções 

redistributiva e supletiva da União no combate às desigualdades educacionais regionais; 

20.7) reivindicar, junto à União, na forma da lei, a complementação de recursos financeiros a fim de conseguir 

atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ; 

20.8) adequar a relação número de alunos por professor, a fim de ampliar o retorno do fundeb; 

20.9) apoiar as campanhas de ampliação de arrecadação de impostos através de exigência de emissão de notas 

fiscais. 
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RELATÓRIO E PARECER DA UNIDADE CENTRAL DE  CONTROLE INTERNO 

SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS MÍNIMOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- EXERCÍCIO 2021 

 

 Na qualidade de responsável pela Unidade Central de Controle Interno do 

Município de Barra Funda - RS, apresentamos o Relatório e Parecer sobre a 

Gestão dos Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos em Saúde, relativos 

ao exercício de 2021, em conformidade com o previsto no artigo. 74 da Constituição 

Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e nos termos 

do disposto nos artigos 78 e 82 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Contas 

do Estado, aprovado pela Resolução nº 1.028/2015, de acordo com a redação da 

alínea i do Inciso III do art. 3º da Resolução 1.134/2020, de 09 de dezembro de 

2020. 

 Destaco que  as atividades previstas e aquelas efetivamente executadas, 

cabendo dizer que: 

a) A responsabilidade pelo sistema de controle cabe à administração, nos 

termos da Constituição da República, art. 74, 31; 

b) A responsabilidade no controle dos recursos vinculados à ASPS é da 

Secretaria de Saúde e, solidariamente, pessoal de cada agente público que exerce 

cargo ou função atinentes ao ASPS; 

c) A responsabilidade da Unidade Central do Controle Interno reside na 

coordenação técnica dos controles no que se refere à orientação quanto à 

instituição de rotinas internas, à observância dos princípios de controle interno, o 

inter- relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise dos 

controles quanto à relação custo- benefício; 

d) A responsabilidade da Auditoria é da emissão de opinião sobre os 

controles internos adotados, a adesão às orientações e recomendações emitidas, 

visando a prevenção e correção de erros, fraudes e desperdícios, para a boa 

gestão dos recursos vinculados à ASPS. 

 

1- ORÇAMENTO 
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A Lei Orçamentária Anual nº 1.220, de 10 de dezembro de 2020, estimou a 

receita proveniente de arrecadação de Impostos, Transferências e Dívida Ativa 

Tributária, em R$ 18.300.000,00 (dezoito milhões e trezentos mil reais).  

De acordo com o artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) com a redação dada pelo art. 7° da Lei Complementar n° 

141/2012, o percentual a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde é 

15%, equivalente a R$ 2.745.000,00 em relação à previsão da receita. 

  

2- APLICAÇÃO DOS RECURSOS  

 

Analisados os gastos com as Ações e Serviços Públicos na área de Saúde 

que o Município dispendeu, efetivamente, no exercício econômico e financeiro de 

2021, o montante de R$ 3.951.346,16 o qual representa 20,50% das receitas 

tributárias, compreendidas as transferências constitucionais 

Atendendo desta forma o artigo 77 do ADCT com a redação dada pelo artigo 

7º da Emenda Constitucional nº 29/2000, conforme demonstrado a seguir: 

Receita ASPS 19.270.590,94 

Aplicação Mínima (15%) 2.890.588,64 

Aplicação Efetiva 3.951.346,16 

%Aplicação ASPS 20,50% 

      Fonte: PAD 
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OBRIGATÓRIO (15%) INVESTIDO

1.260.000,00           1.265.978,85         202.120,53                 276.292,57             

01113.03.0.0.00.00.00 IRRF 560.000,00              536.597,63            80.489,64                  110.026,88             

01118.01.1.0.00.00.00 IPTU 270.000,00              333.829,64            50.074,45                  68.450,23               

01118.01.4.0.00.00.00 ITBI 130.000,00              107.516,66            16.127,50                  22.045,80               

01118.02.3.0.00.00.00 ISSQN 300.000,00              369.526,26            55.428,94                  75.769,66               

10.540.000,00         8.353.055,66         1.677.325,89              2.292.853,13          

01718.01.2.0.00.00.00 FPM 9.800.000,00           10.319.993,93       1.547.999,09              2.116.067,35          

01718.01.3.0.00.00.00 FPM 1% DEZEMBRO 360.000,00              452.337,92            67.850,69                  92.749,81               

01718.01.4.0.00.00.00 FPM 1% JULHO 350.000,00              399.571,60            59.935,74                  81.930,32               

01718.01.5.0.00.00.00 ITR 10.000,00                10.269,13              1.540,37                    2.105,64                

01718.06.0.0.00.00.00 L.C. Nº 87/96 20.000,00                -                       -                            -                        

6.520.000,00           6.782.974,07         1.017.446,11              1.390.817,68          

01728.01.1.0.00.00.00 ICMS 5.950.000,00           6.074.594,43         911.189,16                 1.245.567,69          

01728.01.2.0.00.00.00 IPVA 500.000,00              647.027,29            97.054,09                  132.669,97             

01728.01.3.1.00.00.00 IPI EXPORTAÇÃO 70.000,00                61.352,35              9.202,85                    12.580,02               

20.000,00                42.025,90              6.303,89                    8.617,22                

91110.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 20.000,00                42.025,90              6.303,89                    8.617,22                

18.300.000,00         19.270.590,94       2.890.588,64              3.951.346,16          

20,50%

CÁLCULO SAÚDE DEZEMBRO/2021
FONTE PREVISTO ARRECADADOCÓDIGO

Recursos Vinculados conforme artigo 198, § 2°, III, da Constituição Federal

GASTO COM SAÚDE

CÁLCULO DE GASTOS COM SAÚDE

Municipal

Federal

Estadual

Dedução

TOTAL

                                                                                Fonte: PAD e Balancete de Verificação 

 

Segundo a Lei complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que diz:  

“Art. 7o  Os Municípios e o Distrito Federal 

aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de 

saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos 

recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I 

do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição 

Federal”. 

Assim, pode-se observar que no ano de 2021 foram aplicados devidamente 

a porcentagem mínima das receitas tributárias, compreendidas as transferências 

constitucionais.  

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20141-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art156
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159ib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159ib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159%C2%A73
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3- RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU AUXÍLIOS 

 Além dos recursos constitucionais previstos, o Município recebeu no exercício 

econômico e financeiro de 2021, recursos oriundos de auxílios e convênios para 

aplicação em ações e serviços públicos de saúde, cuja execução é demonstrada, de 

forma resumida, no seguinte quadro: 

Convênios da União e Estado Arrecadado 

Convênio Recursos Federais 1.324.619,71 

Convênio Recursos Estaduais 390.729,31 

Total Geral União e Estado 1.715.349,02 

                                                                                     Fonte: Balancete de Verificação 

3.1- DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS 

 Do total liquidado na Saúde deverão ser excluída a quantia gasta de R$ 

1.715.349,02 ( um milhão setecentos e quinze mil trezentos e quarenta e nove reais 

com dois centavos) em despesas uma vez que se referem a gastos não 

relacionados com ações e serviços públicos de saúde, conforme dispõe o artigo 4° 

da Lei Complementar n° 141/2012.  

 

4-APURAÇÃO DO ÍNDICE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

 

Especificação Valor 

Total das Receitas Vinculadas 19.270.590,94 

Valor mínimo a ser aplicado em ASPS (15%) 2.890.588,64 

Total das Despesas na saúde 5.666.695,18 

(-) Despesas realizadas com recurso de auxílios e convênios  1.715.349,02 

(-) Rendimentos de Aplicação ASPS 0,00 
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(=) Valor Total Aplicado 3.951.346,16 

%Aplicado 20,50 

                                                                                                     Fonte: PAD e Balancete de Verificação 

 

5- CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE 

 Verificou-se que o Poder Executivo instituiu o Conselho Municipal e o Fundo 

de Saúde, conforme Lei Municipal nº 104 de 30 de maio de 1994, combinada com a 

Lei Municipal n° 449 de 31 de dezembro de 2001 cujos recursos são fiscalizados 

pelo Conselho Municipal de Saúde conforme nomeação dos membros pela Portaria 

Municipal n° 3507, de 02 de abril de 2020 em atendimento ao disposto no 3º do 

artigo 77 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. 

 

6- PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 Foram efetuadas as prestações de contas e encaminhado o Relatório de 

Gestão do Funda Nacional de Saúde (FNS) a Secretaria Estadual da Saúde referente 

ao 1° quadrimestre de 2021- através do Ofício n° 019/2021, 2° quadrimestre de 2021- 

através do Ofício n° 032/2021 e 3° quadrimestre de 2021, através do Ofício n° 

038/2022 

Estão sendo realizadas audiências públicas quadrimestrais para avaliação das 

ações e dos gastos com saúde, nos termos preconizados pelo art. 36, § 5°, da Lei 

Complementar n° 141/2012.  

 

PARECER 

 

 A movimentação orçamentária e financeira das despesas com ações e 

serviços públicos em saúde, relativas ao exercício econômico e financeiro de 2021 , 

foi efetuado de acordo com as normas de controle e princípios fundamentais de 

contabilidade. 
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De acordo com os demonstrativos das despesas executadas, o Município 

realizou gastos computáveis com  a função e com a aplicação dos recursos 

vinculados à ASPS no valor aplicado de R$ 3.951.346,16. Montante que, com a 

receita de arrecadação de impostos e das transferências constitucionais, atingiu no 

exercício de 2021 o percentual legal, chegando a 20,50 %. 

 Em minha opinião, os registros e documentos atinentes à aplicação de 

recursos em saúde, traduzem adequadamente a execução orçamentária e financeira 

de responsabilidade do Administrador da Secretaria Municipal da Saúde, quanto à 

elaboração e execução do Plano de Saúde Plurianual, ao cumprimento das metas 

de saúde estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, a aplicação dos recursos 

mínimos em ações e serviços públicos de saúde, observadas as regras previstas na 

Lei, às transferências dos recursos aos Fundo  de  Saúde e à aplicação dos 

recursos vinculados ao SUS, razão pela qual se emite parecer pela regularidade 

da gestão dos recursos vinculados a ações e serviços públicos em saúde. 

 

 É o relatório e parecer. S. M. J. 

 

Barra Funda, 03 de março de 2022 

______________________ 

Fabíola Castoldi Begnini 

Agente do Controle Interno 
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INTRODUÇÃO 

 

Falar em SAÚDE remete ao bem estar físico e mental. Diversos aspectos da 

vida cotidiana têm influência direta na manutenção do equilíbrio fisiológico dos 

órgãos e sistemas no corpo humano. Estes fatores externos, que envolvem a vida 

em sociedade, muitas vezes têm tornado este equilíbrio interno uma tarefa difícil. 

O bem estar da família, as condições de moradia, de trabalho e renda, de lazer, 

além de outras razões que impliquem em melhoria da qualidade de vida, são 

condições que tem transcendência fundamental na saúde coletiva.  

 

O Brasil tem um dos maiores sistemas público de saúde do mundo. O 

Sistema Único de Saúde (SUS) abrange desde um simples atendimento 

ambulatorial até um complexo transplante de órgãos, procurando garantir acesso 

integral, universal e gratuito para toda a população brasileira. O SUS está 

amparado por um conceito ampliado de saúde, em que a universalidade do 

atendimento rompeu com a lógica adotada em outros países. 

 

No Brasil, não só os contribuintes da previdência, mas todos os cidadãos 

têm direito ao atendimento de saúde público e gratuito, incluindo consultas, 

exames, internações e tratamentos nas unidades públicas, privadas ou 

filantrópicas contratadas pelo gestor público. A oferta desses serviços aliada às 

ações de prevenção e promoção da saúde, como campanhas de vacinação, 

controle de doenças e vigilância em saúde, atinge a vida de cada um dos cidadãos. 

 

Criado em 1988, pela Constituição Federal, para ser o sistema de saúde de 

todos os brasileiros, o SUS surgiu com a finalidade de alterar a situação de 

desigualdade na assistência à saúde da população. Mais do que oferecer a 

medicina curativa, ele se propõe a promover a saúde, com prioridade para as ações 

preventivas e democratizando as informações relevantes para que a população 

conheça seus direitos e os riscos a sua saúde. O SUS constitui um projeto social 
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único que se materializa por meio de ações de promoção, prevenção e assistência 

à saúde da população. 

Antes da criação do SUS, a saúde não era considerada um direito social. O 

modelo de saúde adotado até então dividia os brasileiros em três categorias: os 

que podiam pagar por serviços de saúde privados; os que tinham direito à saúde 

pública por serem segurados pela previdência social (trabalhadores com carteira 

assinada); e os que não possuíam direito algum. 

Outra contribuição significativa do SUS foi à descentralização das decisões, 

responsabilidades, atribuições e recursos. Não há hierarquia entre União, estados 

e municípios, mas há competências para cada um desses três gestores do SUS. 

As esferas de governo são parceiras na condução da política de saúde no País. As 

atribuições de cada um estão definidas nas normas operacionais básicas do 

Ministério da Saúde e na Lei 8.080, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes. 

O modelo do SUS inclui o cidadão não apenas como usuário, mas também 

como participante da gestão do sistema. A Lei Orgânica da Saúde estabelece dois 

importantes mecanismos de participação da população: as Conferências de Saúde 

e os Conselhos de Saúde. A comunidade, por meio de seus representantes, pode 

opinar, definir, acompanhar e fiscalizar as ações de saúde nas três esferas de 

governo. 

Nesta perspectiva, o Sistema Único de Saúde está sendo construído com 

participação de gestores, usuários e profissionais da área da saúde. 

 

Sabemos que as demandas de saúde são ilimitadas, porém os recursos são 

limitados. Cabe então a sociedade eleger as prioridades para que se utilize a 

melhor forma os recursos financeiros existentes. Em Barra Funda, tem-se um 

sistema de saúde que consegue abranger todos os níveis de atenção, desde o 

início de um tratamento na Unidade Básica de Saúde do município até a internação 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei8080.pdf
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e procedimentos de alta complexidade, com suporte diagnóstico que acompanha 

a tecnologia atual. Tem-se, portanto, os ingredientes básicos para se ter condições 

de saúde satisfatórias. 

 

No entanto, atualmente, vários são os descontentamentos com o modelo de 

gestão em saúde, oriundos de diversas dificuldades. É preciso que o Plano 

Municipal de Saúde aponte soluções compatíveis com os compromissos 

assumidos por todos os representantes na área da saúde, com ações que sejam 

capazes de contemplar as principais diretrizes de universalidade, equidade e 

integralidade que regem o Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

Para uma efetiva gestão participativa é preciso ainda que o gestor municipal 

tenha o apoio de sua equipe de trabalho, colaboradores diversos e da comunidade, 

para fazer o que deve ser feito e tome as decisões certas no momento certo. 

 

Assim sendo, este Plano Municipal de Saúde será um importante 

instrumento de gestão, baseado no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, no Orçamento e traduzirá a política de saúde que será 

desenvolvida nos próximos quatro anos, baseado em indicadores e diagnósticos 

de saúde e nas demandas do município, a fim de consolidar a melhoria da saúde 

e da qualidade de vida da população. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Traçar o perfil epidemiológico da população residente no Município, definir 

o diagnóstico de saúde e fornecer dados para o desenvolvimento da Política 

Municipal de Saúde e implementação do Sistema Único de Saúde. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 - Conduzir ações de saúde municipais entre o Governo Municipal e a 

comunidade na busca de serviços de saúde mais eficientes; 

- Servir como meio de orientação na execução dos serviços de saúde; 

- Avaliar o Sistema de Saúde do Município; 

- Propor a política municipal de saúde e as estratégias para atingir as metas 

propostas nos diversos programas desenvolvidos a fim de melhorar a qualidade de 

vida dos munícipes. 
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2 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

2.1 HISTÓRICO 

 

A denominação de “Barra Funda” foi devido à existência de um acidente 

geográfico chamado de BARRA, que se forma na desembocadura do Rio Agusso, 

afluente do Rio da Várzea, o qual faz parte da bacia do Rio Uruguai. No alto do 

tropeirismo na região, o local foi utilizado pelos tropeiros para fazer a travessia do 

Gado pelo Rio da Várzea. A Barra também era utilizada pelos colonizadores para 

lavagem de roupa, especialmente em época de estiagem. Pessoas da vizinhança 

quando queriam se referir ao citado local, denominavam “BARRA FUNDA” pelo 

fato do mesmo se localizar num ponto de baixa altitude. 

 

A colonização da Região, que outrora foi palco de ferrenhas lutas entre 

Chimangos e Maragatos, se deram a partir de 1917, quando famílias provenientes 

de assim chamada “Colônia Velha” lá se instalaram. 

 

 As primeiras famílias que se instalaram na comunidade foram: o Sr. 

Leonardo Tonello (Nando), depois vieram João Zandoná, Batista Rossetto, 

Alexandre Nicola, além das famílias Rossatto, Ré, Piaia, Signor, Ongaratto e 

Castoldi, todos de origem italiana vindos das Terras Velhas, Guaporé, Veranópolis, 

Caxias do Sul, vieram à procura de terras férteis, na época em abundância na 

região. 

 

Em 1963 a localidade era elevada à categoria de Distrito de Sarandi. 

 

O crescimento econômico se deu, em grande parte graças à industrialização 

e comercialização da água mineral. Assim, já na década de 1980 a localidade já 

sonhava com a sua emancipação política, o que só não foi alcançado em razão da 

exiguidade de tempo para que a Assembleia Legislativa apreciasse o processo. 

Dessa forma, o assunto foi retomado em 1990, quando então resultou na criação 

do município de Barra Funda em 20 de março de 1992, com uma área de 60km². 
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Sendo o primeiro Prefeito Municipal o Sr. Reinaldo Antônio Nicola (1993-1996), 

posteriormente tivemos os Prefeitos Benjamin José Zandoná (1997 – 2000), 

Roberto Carlos Barbian (2001 – 2004) e (2005 – 2008), Alexandre Elias Nicola 

(2009 - 2012) e (2013 – 2016), e atualmente o Prefeito Municipal é Marcos André 

Piaia (2017 – 2020). 

 

A religião que predomina o município é a católica com uma capela na cidade 

denominada Nossa Senhora dos Navegantes, capela esta que possui sua 

construção em forma de um navio e oito capelas no interior do Município. Existe 

no Município a Igreja Assembleia de Deus na sede. 

 

A primeira Igreja Católica foi construída por sete famílias, todas de origem 

italiana, em 1926 e escolheram como padroeira Nossa Senhora dos Navegantes. 

 

No município predomina o povo de origem italiana, e seus colonizadores 

desenvolveram além das atividades agropecuárias, trabalho, fé, solidariedade, 

espírito comunitário, e técnicas industriais artesanais, que foram um ensaio para 

que a atividade industrial também encontrasse o seu espaço. 

  
2.2 LOCALIZAÇÃO 

 

A localização do Município de Barra Funda está enquadrada, dentro das 

coordenadas geográficas representadas pela; Latitude; 27° 55’ 23’ Sul do Equador, 

Longitude: 53° 02’ 21’ Oeste Meridiano do Rio de Janeiro. 

 

Limites ao Sul com o Município de Nova Boa Vista e Chapada, ao Norte com 

o Município de Sarandi, ao Leste com o Município de Sarandi e ao Oeste com o 

Município de Novo Barreiro. 

 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 

Av. 24 de Março, 735 – Centro – Fone (54) 3369.1202 – Cep 99.585-000 – Barra Funda - RS 10 

Localização Regional, Região do Alto e Médio Uruguai, Área do Município 

de 60 Km² e acesso na RS 569 Palmeira das Missões – Barra Funda por asfalto e 

BR 386 Sarandi – Barra Funda por asfalto.     

 

2.3 POPULAÇÃO 

 

Conforme levantamento feito pelo IBGE em 2010, a população de Barra 

Funda era de 2.367 habitantes, sendo 1.166 homens e 1.201 mulheres.  

 

A população rural é de 845 pessoas, sendo 35,70% e a população urbana é 

de 1.522 pessoas, sendo 64,30%. 

 

Na área urbana existem 667 residências e no meio rural são 436 

propriedades, distribuídos nas diversas comunidades/localidades do interior. Barra 

Funda possui atualmente segundo dados do TSE 2.617 (atualizado em 2017) 

eleitores.  

 

 

 

 

 

 

 

Urbana

Rural
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2.4 DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

 

2.4.1 CLIMA 

 

O clima de Barra Funda é temperado, com estações bem definidas, 

principalmente entre inverno e verão, quando já foram registradas temperaturas 

máximas de até 40ºC (quarenta graus centígrados) no verão, e -4ºC (quatro graus 

centígrados negativos), como mínima durante o inverno. Nesta estação é comum 

a formação de geadas durante os meses de junho/julho/agosto; sendo que em 

algumas vezes foi verificado até queda de neve. Podemos assim estabelecer como 

referências às temperaturas máximas de até 40ºC e mínimas de até -4º C, 

registrados esporadicamente.  A média anual é de 19ºC (dezenove graus 

centígrados). 

 

A precipitação média anual no município é de 1800 mm, sendo os meses do 

final do inverno e início da primavera os mais chuvosos, e meses no final do verão 

e início de outono os mais secos. 

 

A umidade relativa do ar oscila entre 70% a 90% nos períodos de maior 

precipitação pluviométrica, e de 50% a 60% em épocas mais secas. 

 

 Quanto aos ventos, como o Rio Grande do Sul localiza-se na zona 

subtropical de alta pressão, justamente na faixa divisória de influência dos ventos 

alísios e ventos oeste, esta posição faz com que na metade norte do estado domine 

os ventos alísios (do mar para o continente) e na metade sul, ventos do Oeste (do 

continente para o mar). Este comportamento não se verifica exatamente, a 

predominância dos ventos quadrante leste, durante todo o ano, devido o fenômeno 

de alta e baixa pressão. 

 

O minuano, vento do quadrante oeste, embora popularmente seja o mais 

conhecido, tem curta duração, sendo mais comum nos períodos frios e chuvosos. 
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2.4.2 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – IDH 

 

O perfil epidemiológico de Barra Funda, conforme o que vem ocorrendo no 

país, apresenta um aumento da expectativa de vida ao nascer, devido à redução 

dos níveis de mortalidade especialmente em menores de um ano. A taxa de 

mortalidade infantil é um importante indicador das condições da vida e do acesso 

e qualidade das ações e serviços de saúde e é representada pelo número de óbitos 

em menores de um ano de idade para cada mil nascidos vivos.   

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) trata-se de um indicador 

composto por três variáveis; referentes aos aspectos de saúde, educação e renda 

das populações. Seu valor varia entre 0 e 1 e valores mais altos indicam melhores 

condições de vida, o Município de Barra Funda no ano de 1991 apresentava um 

IDHM de 0,501, em 2000 apresentou IDHM de 0,666 e 2010 apresentou um IDHm 

de 0,763, o que demonstra um ótimo crescimento. 

2.4.3 POPULAÇÃO RESIDENTE POR FAIXA ETÁRIA E SEXO  

 

Faixa 

etária 

Masculino Feminino Total 

< 1 4 2 6 

1 – 4 23 26 49 

5 – 6 35 19 54 

7 – 9 39 30 69 

10 – 14 73 70 143 

15 – 19 95 104 199 

20 – 39 299 345 644 

40 – 49 192 193 385 

50 – 59 190 162 352 

60 > 216 250 466 

TOTAL 986 1201 2.367 

Fonte: Censo IBGE 2010 
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2.4.4 ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

2.4.4.1 Economia 

 

A atividade econômica do Município é baseada na agricultura, pecuária, 

industrial e comercial. 

 

Na Agricultura: o município se destaca na produção de soja, seguida de 

milho, trigo, uva e laranja. A produção de arroz e feijão é apenas para a 

subsistência da população do município.  

 

Na pecuária: destacam-se os rebanhos bovinos leiteiros, suínos com a 

organização de condomínios de suínos e a criação de peixes, com mais de 38 

açudes produtivos organizados em associações, com vendas para outros estados. 

 

A criação de aves e abelhas é apenas para subsistência dos munícipes. 

 

A indústria é de grande importância para a economia do município. 

Contamos com a Indústria de Águas Minerais Sarandi Ltda, que é comercializada 

em vários Estados. Além desta, a Indústria de Aço, Serralheria, Ferraria, Moinho 

Colonial, Indústria têxtil e outros. 

 

No comércio, o município conta com uma Agência do Banco do Estado do 

Rio Grande do Sul (BANRISUL), o BANSICREDI, Agência Lotérica, Caixa 

Eletrônico da Caixa Econômica Federal e o Banco Postal (Bradesco); Cooperativa 

Tritícola Sarandi Ltda (filial), além de várias lojas, supermercados, farmácias, 

escritórios de contabilidade e outros comércios. 
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2.4.4.2 Saneamento Básico 

 

Despejos sanitários são compostos de materiais rejeitados ou eliminados 

devido à atividade normal de uma comunidade. O sistema de esgoto existe para 

afastar a possibilidade de contato de dejetos, esgoto e dejetos humanos com a 

população, água de abastecimento, vetores de doença e alimentos. O sistema de 

esgoto ajuda a reduzir despesas com tratamento tanto de água de abastecimento 

quanto das doenças provocadas pelo contato humano com os dejetos. 

 

O município, ainda não possui Rede de Esgoto Sanitário, todas as 

residências possuem fossas sépticas ou sumidouro.            

 

2.4.4.3 Hidrografia e Potabilidade da Água 

 

O território do Município pertence à bacia do Rio da Várzea, com rios de 

pequena extensão que desembocam no mesmo. A rede hidrográfica do município 

é composta pelo Rio da Várzea, que faz divisa com o município de Novo Barreiro 

e Chapada; pelo Rio Agusso, Carijo, Cabrito. Além dos rios, e sangas existentes, 

o município possui um relevante número de fontes naturais, tendo algumas áreas 

de preservação permanente – APP, outras em fase de reflorestamento. 

 

O Rio da Várzea bem e sangas em sua maioria são pouco protegidos com 

mata ciliar, favorecendo a erosão do solo. Por este motivo, nos últimos anos, vem 

sendo incentivado o plantio de árvores nativas aos arredores de rios, sangas, 

nascentes e fontes naturais.  

 

A sede do município dispõe de rede de abastecimento de água de Poços 

Artesianos Municipais, assim como todas as comunidades do município são 

abastecidas por água de Poço Artesiano. Existem no município 13 poços 

artesianos perfurados para consumo humano. Destes, quatro recebem tratamento 

á base de cloração: Bairro Aparecida (1), Navegantes (1), 1º de Maio (1) e Centro 

(1); nove não possuem tratamento: Linha Carijo (2), Linha Encantado (1), Linha 
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Cabrito (1), Linha Santa Lucia (1), Linha Ervalzinho (1), Linha Santo Antonio 

Agusso (1), Linha São Jose Agusso (2). Algumas famílias utilizam água de poços 

artesianos licenciados em sua propriedade.  

 

A cada mês são coletadas, pelo Setor de Vigilância Sanitária do município, 

seis análises e enviadas ao Laboratório Lacen (Laboratório Central do Estado do 

Rio Grande do Sul) de Passo Fundo. Estas incluem águas dos poços da cidade e 

localidades – Solução Alternativa Coletiva (SAC) e também de fontes (Solução 

Alternativa Individual – SAI) ou poços particulares. 

 

 

2.4.4.4 Coleta e Destino do Lixo Gerado 

 

Na área urbana o lixo é recolhido duas vezes por semana (quartas e 

sábados) por empresa contratada pela prefeitura. Já os resíduos contaminantes 

(gerados pelos estabelecimentos de saúde do município) são recolhidos 

quinzenalmente por uma empresa especializada STERICYCLE GESTÃO 

AMBIENTAL – SANTA MARIA, também contratada pela Prefeitura. 

 

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos efetua a coleta de 

resíduos sólidos, previamente embalados, no interior do município, a cada 2 

meses.  Este lixo posteriormente é enviado até Palmeira das Missões, sendo então 

selecionado para reciclagem neste município.    

 

2.5 EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

A rede educacional do município está composta de três escolas localizadas 

na área urbana. Na rede municipal de ensino o município dispõe de duas escolas 

sendo uma de ensino fundamental e a outra de educação infantil. A escola estadual 

oferece ensino fundamental, médio. Aos alunos das escolas, há o transporte 

coletivo gratuito, que abrange toda a área rural e urbana do município. Muitos 

jovens deslocam-se para fora do município para estudar em universidades nas 
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localidades de Sarandi, Passo Fundo, Carazinho, Palmeira das Missões, Frederico 

Westphalen e outros.  

 

2.5.1 DOCENTES NA ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL 2017 

 
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO/ 2017 

 

Anos/ Séries E.M.E.I. Raio 
de Sol 

E.M.E.F. 
Barra Funda 

E.E.E.B.A.J. 
Zandoná 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Berçário I  5   

Berçário II  16   

Maternal I  30   

Maternal II  27   

Pré-Escola I  33   

Pré-Escola II  16   

Total 127   

 
ENSINO FUNDAMENTAL 

1° Ano  23 7 

2° Ano  11 9 

3° Ano  14 14 

4° Ano  17 13 

5° Ano  15 11 

6° Ano  20 19 

7° Ano  17 9 

8° Ano  20 7 

9° Ano  19 11 

EJA   26 

Total  156 126 
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ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO 

1° Ano   37 

2° Ano   32 

3° Ano   19 

Total   88 

Total Geral 127 156 214 

 

 

2.6 HABITAÇÃO 

 

Quanto ao setor habitacional de Barra Funda, pode-se dizer que 

aproximadamente 70% das habitações municipais são de boa qualidade e bem 

conservadas, as demais, 30% são casas antigas. A cidade possui em torno de 60 

casas populares de alvenaria, com previsão de serem construídas mais 18 casas 

populares.  

 

 

2.6.1 SOCIEDADES ORGANIZADAS 

 

Existem várias instituições organizadas no meio urbano e rural, como grupos 

de bolãozinho, associações de desenvolvimento comunitário, associação de 

funcionários, grupos de terceira idade, corais infantis e adultos, estruturas 

esportivas.  

 

O conselho municipal de desporto organiza campeonatos municipais, para 

adultos e crianças e também participa de competições regionais através das 

escolinhas de futebol para crianças e clubes do município que se credenciam após 

vencer o campeonato municipal a participar das competições regionais. Também 

são realizados campeonatos municipais e regionais de bocha e canastra. 

 

No município existe o Lions Clube, que trabalha para capacitar e transformar 

voluntários em líderes para que possam servir às suas comunidades e atender às 
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necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão. O município 

também possui o Leo Club, que da mesma forma, trabalha para capacitar jovens 

líderes na comunidade. 

 

São programadas festividades periódicas tanto na área rural e urbana. 

 

Há no município uma praça, um clube com piscina e cinco campos de futebol 

e 12 ginásios que servem de lazer para crianças e adultos. Faltam ainda parques, 

clubes de recreação, quadra de esportes, salas de jogos que serviriam como ponto 

de encontro e confraternização da comunidade local, além de outras modalidades 

esportivas que beneficiam o lado psicossocial dos munícipes. 
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3- A SAÚDE MUNICIPAL 

 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma formulação política e 

organizacional que visa o reordenamento dos serviços e ações de saúde. 

Estabelecida pela Constituição Brasileira de 1988 e por leis que a regulamentam, 

é um sistema novo e ainda em fase de adequação. 

 

O SUS tem por objetivos finais dar assistência à população baseada no 

modelo da promoção, proteção e recuperação da saúde, para que assim, 

busquemos os meios (processos, estruturas e métodos) capazes de alcançar tais 

objetivos com eficácia, tornando-o efetivo em nosso município. Estes meios, 

orientados pelos princípios organizativos da descentralização, regionalização, 

hierarquização, resolutividade, participação social e complementaridade do setor 

privado, devem constituir-se em objetivos estratégicos que deem consistência ao 

modelo de atenção à saúde desejada. Podemos citar os seguintes princípios que 

buscaremos cumprir: 

 

Universalidade: Todas as pessoas têm direito ao atendimento, 

independente de cor, raça, religião, local de moradia, situação de emprego ou 

renda, etc. A saúde é direito de cidadania e dever dos governos Municipal, Estadual 

e Federal. 

 

Equidade: Todo cidadão é igual perante o Sistema Único de Saúde e deverá 

ser atendido conforme as suas necessidades. Os serviços de saúde devem 

considerar que existem famílias que vivem de forma diferente, ou seja, cada 

pessoa, ou classe social ou região tem seus problemas específicos, têm diferenças 

no modo de viver, de adoecer e de ter oportunidades de satisfazer suas 

necessidades de vida. 

 

Integralidade: As ações de saúde devem ser combinadas e voltadas ao 

mesmo tempo para prevenção e a cura. O indivíduo não deve ser visto apenas 

como partes de um todo (coração, fígado, pulmões, etc.). É um ser humano, que 
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biologicamente, psicologicamente, e socialmente está sujeito a riscos de vida. A 

unidade que presta serviços de saúde ao usuário deve atender o indivíduo como 

um ser humano integral, submetido às mais diferentes situações de vida e trabalho, 

que o pode levar a adoecer e a morrer. 

 

Desta forma, as políticas de saúde em Barra Funda devem ser direcionadas 

para a promoção e prevenção das doenças e agravos e não somente para a 

recuperação. Isto exige que o atendimento deva ser feito também para erradicar 

as causas e diminuir os riscos, além de tratar os danos já ocorridos. 

 

Um conjunto de ações de promoção de saúde (que envolvem ações em 

outras áreas como habitação, meio ambiente, educação, saneamento básico, 

imunizações, ações coletivas e preventivas, vigilância em saúde, etc.) e de 

recuperação (atendimento médico, tratamento e reabilitação para os doentes) são 

suas principais vertentes. Estas ações de promoção, proteção e de recuperação 

formam um todo capaz de prestar assistência integral ao indivíduo. 

 

O Plano Municipal de Saúde de Barra Funda, gestão 2018-2021, pretende 

reunir esforços em direção à consolidação do Sistema Único de Saúde, engajado 

nas diretrizes políticas oriundas da Constituição Federal Brasileira. Diante disso é 

importante que o planejamento consiga estabelecer diretrizes e prioridades, suas 

metas de curto e longo prazo e uma agenda que sirva como instrumento de gestão 

e acompanhamento das ações e dos indicadores de saúde.  

 

Para sua construção contou-se com toda equipe da Secretaria Municipal de 

Saúde, com o Conselho Municipal de Saúde, e também se utilizando de 

documentos como a lei 8080/90, 8142/90, e relatório da última Conferência 

Municipal de Saúde, realizada em 08 de novembro de 2017, dentre outras 

pesquisas realizadas sobre as necessidades de gestão em saúde. 

 

Analisados estes diagnósticos preliminares, a secretaria municipal de saúde 

terá base para regular os encaminhamentos de referência e contra referência na 
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região. Os procedimentos técnico-administrativos prévios à realização de serviços 

e à ordenação dos respectivos pagamentos, especialmente a autorização de 

internações e de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade e/ou alto 

custo, devem ser organizados de forma a facilitar o acesso dos usuários e permitir 

o monitoramento adequado da produção e faturamento de serviços. 

 

O município de Barra Funda faz parte da 15ª CRS e da 20ª Região de Saúde 
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Mapa da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde Municípios (26): Barra 

Funda, Boa Vista das Missões, Braga, Cerro Grande, Chapada, Constantina, 

Coronel Bicaco, Dois Irmãos das Missões, Engenho Velho, Gramado dos 

Loureiros, Jaboticaba, Lajeado do Bugre, Miraguaí, Nova Boa Vista, Novo Barreiro, 

Novo Xingu, Palmeira das Missões, Redentora, Ronda Alta, Rondinha, Sagrada 

Família, São José das Missões, São Pedro das Missões, Sarandi, Três Palmeiras 

e Trindade do Sul. 

População: 161.508 (Censo 2010) 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.saude.rs.gov.br/upload/recortes/201701/18150823_27132_GDO.jpg
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3.1. RECURSOS HUMANOS 

A equipe da Unidade Saúde da Família está composta dos seguintes 

profissionais: 

TAINARA DOBNER– SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SIMONE PINHEIRO LAZOUWNIK– PSICÓLOGA 

ALAN PIAZZA –CIRURGIÃ DENTISTA 

NEUSA SELLI – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

ANDRÉIA ALIEVI – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

ARIANE DASSI – AGENTE COMUNITÁRI) DE SAÚDE 

MARIA MACHADO NARDINI – AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE 

JANE PERREIRA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

INES SCHONS GNOATTO – AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

JENAINA KONNING – NUTRICIONISTA 

IRAMAR ANTONIO TRAMONTINA – VIGILANTE SANITÁRIO 

KASSIANE BALISTA – FISIOTERAPEUTA 

GESSICA GIROTTO – FISIOTERAPEUTA 

LARISSA ANDREIA BLAU - FONOAUDIÓLOGA 

LUIZ CARLOS LUCIETTO JR – CIRURGIÃ DENTISTA ESF 

VINICIUS BASSEGIO – MÉDICO ESF 

OLINDO MAR PALUDO – MEDICO ESF 

MARINES FORESTI – MÉDICO GINECO OBSTETRA 

GILBERTO FELDENS – MÉDICO PEDIATRA 

DIEGO HELANO SCHELMER – MOTORISTA 

GUSTAVO LUIZ DAL MORA – MOTORISTA 

ALMIR CORNELLI – MOTORISTA 

ELIZANDRO CESAR MARTINS - MOTORISTA 

EVERALDO LUIS ZAMBIASI - MOTORISTA 

ANDRE SIGNOR – ADMINISTRATIVO 

GEOVANE REBONATTO - ADMINISTRATIVO 

JONES TRAMONTINA – AGENTE DE ENDEMIAS 
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JOIRA MARIA DE ZORZI – ENFERMEIRA ESF 

GRACIELA MACHADO DE ARAUJO – ENFERMEIRA  

CARMEN LUCIA BARBIAN – TÉCNICA ENFERMAGEM ESF 

DANIELE FERIGOLLO – TECNICA ENFERMAGEM  

MARIA ISABEL BRAVOSI – AUXILIAR SAÚDE BUCAL ESF 

FERNANDA TEDESCHI ZANDONA - FARMACEUTICA 

BETRIZ SALETE BONI – SERVIÇOS GERAIS 

JANE BRESSAN SIGNORI – SERVIÇOS GERAIS 

TOTAL DE PROFISSIONAIS 35 

    Fonte: SETOR PESSOAL PREFEITURA DE BARRA FUNDA 
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3.2 ESTRATÉGIAS DE AÇÃO EM SAÚDE 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Funda adota algumas estratégias 

importantes para atingir suas metas e indicadores de saúde, tais como:  

 

- Visitas Domiciliares que são realizadas semanalmente pela equipe 

multidisciplinar da Estratégia de Saúde da Família, profissionais do NASF e os 

Agentes Comunitários de Saúde. Estas visitas são previamente agendadas pelas 

agentes comunitárias de saúde, priorizando usuários portadores de doenças 

crônicas, gestantes, crianças e idosos. 

 

- Grupos que buscam a educação em saúde nas comunidades da cidade e 

interior, visando fornecer informações que proporcionem uma melhor qualidade de 

vida tais como: Grupo de Diabéticos, Gestantes, Tabagismo, Saúde da Mulher,  

Saúde Mental, Cuidando de quem cuida e Hipertensos. 

 

- Consultas Médicas: o Município disponibiliza um Pediatria (20 hs 

semanais), sendo estas parte de  livre demanda na UBS e parte prestadas no 

Hospital de Caridade de Palmeira das Missões e em sua Clinica em atendimentos 

de Urgência e Emergência pediátrica e  na sala de parto,  sem custos adicionais 

ao Município. Atendimento de Gineco/Obstetrícia o município possui um 

profissional que atende (10 hs semanais) com agendamentos prévios de consultas 

ginecológicas e livre demanda para atendimento de Pré-natal, sendo que parte de 

sua carga horária presta atendimento na forma de sobre aviso em sua clínica 

particular ou no hospital de caridade de Palmeira das Missões. Consultas em 

Clínica Geral o município possui dois profissionais médicos vinculados ao ESF (30 

hs semanais cada) que possuem agendas predefinidas com turnos para realização 

de consultas de livre demanda, atendimentos por agendamento, visitas 

domiciliares, realização de pequenos procedimentos ambulatoriais e participação 

de grupos em saúde, trabalhos em escolas através do programa PSE. 
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- Consulta Odontológico: o município possui um profissional odontólogo 

vinculados ao ESF (40 hs semanais), sendo que este realiza atendimentos 

agendados e livre demanda durante 20 hs semanais e visitas domiciliares, grupos, 

orientação e escovação supervisionada nas escolas do município através do 

programa sorrindo para o futuro e PSE, puericultura juntamente com os 

profissionais de enfermagem durante 20 hs semanais. E um cirurgião dentista (20 

hs semanais) com atendimento a livre demanda.  

 

- Enfermeira: o município possui duas enfermeiras (40 hs semanais), que 

realizam consulta de enfermagem de livre demanda, acolhimento e classificação 

de risco, coleta de exame preventivo de colo do útero, consulta de puericultura, 

atividades de educação em saúde em grupos e nas escolas através do Programa 

PSE, visitas e atendimento domiciliares, consulta de pré-natal, testagem rápida, 

visando garantir atendimento integral aos usuários. 

 

- Psicóloga: o município possui uma psicóloga (20 hs semanais), vinculada 

a equipe do NASF, que realiza atendimentos pré-agendados, atividades educativas 

em grupos como: tabagismo, Saúde Mental e acompanhamento de pacientes pós 

alta psiquiátrica. 

 

- Nutricionista: o município possui uma nutricionista, que realiza 

atendimentos pré-agendados, visando a melhoria da qualidade de vida dos 

usuários atendidos. 

 

- Fonoaudióloga: o município possui uma fonoaudióloga (10 hs semanais) 

que atua através do agendamento de consultas e atendimento domiciliares. 

 

- Fisioterapeuta; o município possui duas fisioterapeutas, uma contratada 30 

hs semanais, e uma contratada 20 hs semanais através do programa NASF, que 

prestam atendimentos na unidade de Saúde através de agendamentos prévios e 

visitas e atendimento domiciliares. Também prestam apoio a equipe do ESF.  
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- O município tem como referência o Hospital Comunitário de Sarandi para o 

primeiro atendimento à urgência e emergência. Possui ainda, atendimento em 

média e alta complexidade nos hospitais de Sarandi, Palmeira das Missões, Passo 

Fundo, Carazinho. 

 

- Exames Laboratoriais cotas SUS e convênios – conta com dois laboratórios 

instalados no município. Realizou-se licitação na modalidade pregão presencial, 

com os referidos laboratórios com o intuito de legalizar o pagamento dos exames 

laboratoriais.  

 

-Exames Especializados: são encaminhados para Hospitais e Clinicas da 

região, credenciados pelo SUS e através de convênios da Secretaria Municipal de 

Saúde e através do Consorcio Intermunicipal de Saúde do Grande Sarandi. 

 

- Farmácia do Município: o Município conta atualmente com uma 

Farmacêutica, vinculada a equipe do NASF, responsável pelo controle e 

dispensação de medicamentos Básicos, excepcionais e alguns medicamentos que 

se encontram fora de lista da RENAME, mas que, pela grande demanda da 

população foram disponibilizados na farmácia. Atualmente o município dispensa 

uma lista de 264 medicamentos. 

 

- Saúde da Mulher: através da consulta medica e de enfermagem com 

planejamento familiar, consulta de pré-natal humanizado e coleta de exames 

preventivos de colo de útero, realização de grupo de gestantes, solicitação e 

encaminhamentos de mamografia, realizados pela ginecologista e enfermeira do 

ESF. 

 

- Saúde do Homem: contemplando consultas, ações de educação em saúde, 

entre outras atividades diversas, tendo por objetivo a atenção integral a saúde do 

homem de acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.  

 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 

Av. 24 de Março, 735 – Centro – Fone (54) 3369.1202 – Cep 99.585-000 – Barra Funda - RS 28 

- Saúde da Criança: com coleta do teste do pezinho, imunizações, 

agendamento do teste do olhinho e da orelhinha, consulta de puericultura, 

suplementação de ferro conforme PNSF do Ministério da Saúde. 

 

- Saúde do Idoso: através da implantação da Caderneta do Idoso que 

qualifica o atendimento multiprofissional, imunizações, atendimentos diversos em 

nível de AB, grupos voltados a patologias diversas dos quais os idosos fazem parte, 

entre outras atividades e acompanhamento a os grupos de terceira idade 

coordenados pela secretaria de assistência social. 

 

- Saúde do adolescente, através da implantação da caderneta do 

adolescente, imunizações, atividades diversas nas escolas. 

 

 
3.3 DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO 

 

3.3.1 Vigilância em saúde 

  

 Segundo a Lei 8.080, a Saúde tem como fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer o acesso aos bens e serviços 

essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e 

econômica do País, Estado e Municípios. Dizem respeito também à saúde às 

ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-

estar físico, mental e social. 

 

Neste contexto desenvolve-se o conceito de Vigilância em Saúde, entendido 

tanto como modelo de atenção, como proposta de gestão de práticas sanitárias. 

Na concepção abrangente da Vigilância em Saúde, o objeto das ações são os 

agravos, os riscos e os fatores determinantes e condicionantes da saúde. A forma 

de organização deste modelo privilegia a construção de políticas públicas, a 

atuação intersetorial, assim como as intervenções particulares e integradas de 
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promoção, prevenção e recuperação, em torno de problemas e grupos 

populacionais específicos, tendo por base para ao planejamento das ações as 

análises de situações nas áreas geográficas municipais. Estrategicamente, a 

Vigilância em Saúde é um dos pilares de sustentação do princípio da integralidade 

da atenção. 

 

Desta forma, as ações de Vigilância em Saúde podem ser entendidas como 

a prática da integração entre as Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e 

Saúde do Trabalhador; da análise da situação de saúde de grupos populacionais; 

da identificação e gerenciamento dos riscos dos diversos ambientes do convívio 

humano; do planejamento em saúde com enfoque estratégico-situacional; da 

organização tecnológica do trabalho em saúde, estruturada por práticas articuladas 

de prevenção de doenças e agravos, bem como de promoção, recuperação e 

reabilitação da saúde de grupos populacionais, em suas dimensões coletivas e 

individuais. 

 

3.3.2 Vigilância ambiental 

 

Entende-se por Vigilância Ambiental em Saúde o conjunto de ações que 

proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 

fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde 

humana, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção. Bem 

como o controle dos fatores de riscos e das doenças ou agravos em especial as 

relativas a vetores, reservatórios e hospedeiros, animais peçonhentos, qualidade 

da água destinada ao consumo humano, qualidade do ar, contaminantes 

ambientais, desastres naturais e acidentes com produtos perigosos. 

 

A relação existente entre o ambiente e o padrão de saúde da população diz 

respeito a todos os elementos que, direta ou indiretamente, afetam a saúde 

(exposição às substâncias químicas, elementos biológicos, estado psíquico do 

indivíduo, até os relacionados aos aspectos negativos de desenvolvimento social 

e econômico dos países). 
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Como principais objetivos da Vigilância Ambiental destacam-se: produzir, 

integrar, processar e interpretar informações, para disponibilizar instrumentos para 

planejamentos e execução de ações relativas às atividades de promoção da saúde 

e de controle de doenças relacionadas ao meio ambiente; estabelecer os principais 

parâmetros, atribuições, procedimentos e ações relacionadas à vigilância 

ambiental em saúde nas diversas instâncias de competência: identificar os riscos 

e divulgar as informações referentes aos fatores ambientais condicionantes e 

determinantes das doenças e outros agravos à saúde; intervir com ações de 

responsabilidade do setor ou demandando para outros setores (como Secretaria 

de Obras e Serviços Urbanos), com vistas a eliminar os principais fatores 

ambientais de riscos à saúde humana; promover, junto aos órgãos afins ações de 

proteção da saúde humana relacionadas ao controle e recuperação de meio 

ambiente; conhecer e estimular a interação entre saúde, meio ambiente e 

desenvolvimento, visando ao fortalecimento da participação da população na 

promoção da saúde e qualidade de vida. 

 

3.3.3 Vigilância epidemiológica 

 

 Vigilância Epidemiológica, segundo a Lei Orgânica de Saúde, tem como 

conceito um “conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção e 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da 

saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas 

de prevenção e controle das doenças e seus agravos”. 

Com base neste conceito, a Vigilância Epidemiológica disponibiliza 

informações atualizadas sobre a ocorrência de doenças e agravos, assim como os 

fatores condicionantes de população determinada para a execução de ações de 

controle e prevenção. Além disso, é um instrumento importante para o 

planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde, como 

também para a normalização das atividades técnicas. A operacionalização da 

vigilância epidemiológica é composta por um conjunto de funções especificas e 

complementares que devem ser desenvolvidas de maneira contínua, permitindo 
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conhecer a cada momento, o comportamento epidemiológico da doença ou agravo 

em questão. 

 

 São ações da Vigilância Epidemiológica a coleta de dados, o 

processamento dos dados coletados, a análise e interpretação dos dados 

processados, a recomendação das medidas de controle apropriadas, a promoção 

das ações de controle indicadas, a avaliação da eficácia e efetividade das medidas 

adotadas e divulgação de informações pertinentes. E pela vulnerabilidade das 

doenças imunopreveníveis pelo uso de vacina, estas historicamente são objeto da 

vigilância epidemiológica. 

 

3.3.4 Vigilância sanitária 

 

 Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações capazes de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação 

de serviços de interesse da saúde. 

 

Esta definição denota a abrangência de Vigilância Sanitária (VISA) e sua 

natureza essencialmente preventiva contendo especificidades que a diferenciam 

de outras ações e serviços de saúde devido ao vinculo estreito com os setores 

econômico, jurídico, público e privado e com a organização econômica da 

sociedade e seu desenvolvimento tecnológico e cientifico que abrangem elementos 

determinantes do processo saúde-doença-qualidade de vida e que podem ser 

entendidos como risco ou problemas/necessidades de saúde relacionadas à 

produção, circulação e consumo de bens e serviços. 

 

3.4 Conselho Municipal de Saúde 

 

O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado, em caráter 

permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, dos 

prestadores de serviços, de profissionais de saúde e de usuários, que atuam na 
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formulação e proposição de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde. 

 

Foi criado pela Lei Municipal n° 104 de 30/05/1994. 

 

  O Conselho Municipal de Saúde de Barra Funda, possui regimento interno 

e realiza reuniões mensais (ou conforme deliberado pelos seus componentes). O 

referido Conselho é composto por 20 membros (10 titulares / 10 suplentes), 

representando 50% de usuários, 50% de trabalhadores de saúde e área 

governamental. O Presidente do Conselho Municipal de Saúde: é o Sr. Ayrte 

Antoninho Blau. 

 

3.5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

O Fundo Municipal de Saúde de Barra Funda foi criado pela Lei Municipal n° 

104 de 30/05/1994, com CNPJ n° 11.986.059/0001-17. O Secretário Municipal de 

Saúde é o gestor do fundo. 

 

3.6 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 As Conferências de Saúde são espaços institucionais destinados a discutir 

e propor diretrizes para a formulação de Políticas de Saúde e são vitais para o 

exercício do controle social, pois estabelecem diretrizes para a atuação dos 

Conselhos de Saúde nas três esferas do Governo. A Conferência de Saúde foi 

instituída pela Lei n.º 8142, de 28 de dezembro de 1990. O município de Barra 

Funda realizou, no dia 08/11/2017 a 6ª Conferência Municipal de Saúde, com o 

tema central: “O MUNICIPIO E A DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS”.  

  

As propostas aprovadas na 7ª Conferência Municipal de Saúde embasam a 

elaboração do Plano Municipal de Saúde e a adesão do município ao Pacto pela 

Saúde como política de Estado, buscando a consolidação e qualificação do SUS. 
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4 REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

4.1 INFRA-ESTRUTURA DA UNIDADE DE SAÚDE 

 

A Secretaria de Saúde de Barra Funda possui infra-estrutura, considerada 

adequada, especialmente no que dizia respeito ao número de salas e conservação 

do prédio. 

 

1° piso 

 Sala de vacinas (com sala de espera); 

 Recepção; 

 Sala de espera; 

 Sala triagem; 

 Sala de acolhimento; 

 Banheiros (cinco Banheiros, com banheiro para deficientes); 

 Três consultórios médicos; 

 Sala de Observação (Duas Camas); 

 Sala de ECG e emergência; 

 Ambulatório; 

 Sala de lavagem e embalagem de materiais; 

 Sala de esterilização; 

 Consultório Odontológico; 

 Farmácia (armazenamento, dispensação de medicamentos) esta sala se 

divide em estoque de material ambulatorial e estoque de medicamentos. 

 Sala do Secretário; 

 Sala da psicóloga; 

 Cozinha; 

 Lavanderia; 

 Sala de Fisioterapia; 

 Sala de Fonoaudióloga;  

 Local para armazenamento de resíduos (Ambiente externo do posto); 

 Deposito de material de limpeza 
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 Deposito de equipamentos (Cadeira de rodas, banho, tubos oxigênio 

etc...); 

2° piso  

 Sala Administrativa; 

 Sala de hipertensos e diabéticos; 

 Sala da vigilância sanitária; 

 Sala da enfermeira; 

 Auditório; 

 Sanitário masculino (dois com adaptação para deficientes); 

 Sanitário feminino (dois com adaptação para deficientes);  

 Sala do ESF/ACS; 

 Sala de Reuniões; 

 Cozinha; 

 Sala Conselho Tutelar.   

 

A Secretaria de Saúde conta atualmente com cinco veículos para transporte 

de pacientes e realização de ações diversas em saúde: dois carro de passeio tipo 

fox (5 lugares), doblo (7 lugares), duas ambulância tipo Fiat ducatto (grande), uma 

Van Ducatto com 15 lugares, para transporte coletivo de pacientes. 

 

4.2 SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA  

 

Ações/atividades em Atenção Básica na Secretaria de Saúde: 

 Consultas Médicas em Atenção Básica (Médico do ESF e Clínico Geral), 

Ginecologia, Gineco-Obstetra e Pediatra. 

 Consultas de Enfermagem ( sistema de triagem, orientações em saúde 

de um modo geral).  

 Acompanhamento Pré-natal e Puerpério. 

 Consultas em Puericultura, coleta e encaminhamento do Teste do 

Pezinho. 
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 Atendimentos relacionados à Saúde da Mulher (controle de natalidade, 

orientações sobre IST, coleta de Exame Citopatológico, exames de mamas, entre 

outros). 

  Visitas domiciliares multiprofissional conforme necessidade do paciente, 

como pacientes em pós-operatório, puérperas, crianças, acamados e idosos. 

 No atendimento Odontológico são realizadas as ações e procedimentos 

previstos na atenção básica em saúde bucal, tais como: primeira consulta 

odontológica, evidenciação de placa, exodontias de dentes permanentes e 

decíduos, restaurações de dentes permanentes e decíduos, raspagens e 

alisamentos, acesso à polpa e medicação intra-canal, selamento provisório, 

capeamento pulpar, aplicação tópica de flúor e ações coletivas supervisionadas 

em escolas. 

 Procedimentos ambulatoriais de enfermagem, como: administração de 

medicamentos em todas suas vias, curativos, retirada de pontos, aferição de 

pressão arterial, nebulizações, glicemia capilar, sondagem vesical de alivio e de 

demora, orientações sobre o uso correto de remédios e auxílio nos pequenos 

procedimentos cirúrgicos. 

 Ações em Vigilância Epidemiológica, como aplicação de vacinas 

conforme o Programa Nacional de Imunizações, realização de campanhas, 

notificações e acompanhamento de doenças e agravos de notificação compulsória 

(Portaria 204/2016), análise e acompanhamento do comportamento 

epidemiológico de doenças e agravos de interesse municipal.   

 Fornecimento de materiais para realização de pequenos curativos 

domésticos e empréstimo de outros, como nebulizadores, cadeiras de rodas, 

cadeira de banho, andador, muletas, comadre, papagaio, para os pacientes que 

necessitam provisoriamente. 

 Atividades de orientações em saúde nos Grupos: Hipertensos e 

Diabéticos (HIPERDIA), Gestantes, Tabagismo, Grupo da Balança (pessoas com 

sobre peso e obesos), Crianças e Adolescentes (nas escolas). 

 Atividades relacionadas à Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental 

como vistoria em comércio de alimentos, estabelecimentos de saúde, escolas e 

população em geral, coleta e encaminhamento de amostras de água. 
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 Palestras sobre temas diversos relacionados à Educação em Saúde, 

Meio Ambiente, Saneamento Básico e assuntos relacionados à Vigilância Sanitária 

nas escolas e grupos. 

 Alimentação dos diversos programas na área da Saúde: Ex; TCHE 

INFORMÁTICA Programa interno da Unidade Básica – nele são lançados: 

cadastro de todos os usuários/famílias, profissionais da saúde, fornecedores 

(consultórios, clinicas, vendedores, hospitais, laboratórios.),programas, grupos, 

auxilio e encaminhamentos,  marcação, regulação, agendamentos, veículos 

convênios, estoque, medicamentos, ficha de atendimento ambulatorial, 

preventivos, procedimentos, CBOs, vacinas, procedimentos de vigilância sanitária, 

financeiro, transporte de pessoas, e diárias. 

 E-SUS 

 SIASUS, BPA 

 TRANSMISSOR SIMULTANEO 

 SI/PNI 

 CNES 

 SIPRENATAL WEB 

 CARTÃO SUS / CAD WEB 

 SARGSUS 

 SIACS 

 SISPACTO 

 SIOPS 

 MGS 

 TELESSAUDE 

 SISREG – MARCAÇÃO 

 GERCON - MARCAÇÃO 

 MODULO AUTORIZADOR DE AIH 

 RECURSOS FUNDO A FUNDO 

 PROJETOS / PLANO DE TRABALHO 

 PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 

 SINAN  

 SISNET 
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 REDE CEGONHA 

 BOLSA  FAMILIA – SAUDE 

 DAB – PMAQ 

 SISVAN 

 SESC SORRINDO PARA O FUTURO 

 PSE 

 SISCAN 

 

 Atendimento, acompanhamento individual e avaliações psicológicas, 

bem como atendimento familiar, domiciliar, em escolas e grupos diversos; 

 Acompanhamento nutricional para portadores de distúrbios alimentares 

e doenças crônicas (como hipertensão, diabetes, distúrbios cardiovasculares, 

dislipidemia, entre outros), gestantes e população em geral interessada no Serviço 

de Nutrição. Acompanhamento nutricional também é feito na escola municipal, 

sendo que esta profissional é Responsável Técnica da Merenda Escolar; 

 Acompanhamento de Fonoaudióloga para indivíduos com dificuldades 

de comunicação; 

 Sistema de Plantão aos finais de semana, onde um profissional de 

enfermagem e um motorista permanecem disponíveis para prestar atendimento 

como administração de medicamentos, realização de curativos ou qualquer outra 

interferência na saúde. Também existe o transporte/acompanhamento de 

pacientes que necessitem de avaliação médica neste período e/ou transferência 

de paciente inter-hospitalar. 

 Transporte diário de pacientes para consultas e exames médicos em 

outras cidades da região, bem como internação hospitalar e retorno da mesma. 

 Pequenas cirurgias, como retirada de corpo estranho subcutâneo, cistos 

sebáceos ou verrugas, com encaminhamento para Laudo Patológico; 

 Suturas simples; 

 Eletrocardiograma; 
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4.3 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

 

Na Unidade Básica de Saúde são realizados alguns procedimentos de média 

complexidade. Se objetiva prestar um atendimento diversificado ao paciente, 

evitando-se sempre que possível, um agravamento em seu quadro clínico. Os 

leitos na UBS são usados exatamente para evitar o deslocamento das pessoas ou 

até mesmo internação hospitalar sempre que a gravidade da situação possa ser 

controlada/amenizada no local.  

 São prestados atendimentos de urgências e emergências na UBS, sendo 

prestados os cuidados essenciais antes do encaminhamento hospitalar. 

Acompanhamento por equipe de enfermagem na realização de exames (como 

tomografia e ressonância) para pacientes com necessidade, para maior segurança 

do paciente. 

A UBS disponibiliza de ambulatório, onde são realizados 

pequenos procedimentos clínicos e cirúrgicos, tais como retirada de corpos 

estranhos, debridamentos, tratamento de feridas, pela menor complexidade de 

técnica. 

 

 

4.4 ENCAMINHAMENTOS PARA ESPECIALIDADES MÉDICAS 

 

São encaminhados pacientes para consultas especializadas no Hospital 

Comunitário de Sarandi, Hospital São Vicente e da Cidade de Passo Fundo, 

Caridade de Palmeira das Missões, dos Trabalhadores de Ronda Alta, Pe Eugenio 

de Rondinha, Caridade de Carazinho, São José Chapada, ATRA e Hosp. E 

Farmacia de Ronda Alta, AHCROS de Constantina e Clinicas da Região, através 

de convênios, consórcios e SUS. 

 

Exames realizados também através de convênios, consórcios e SUS: 

Colonoscopia, Mamografia, Endoscopia, Eletroencefalograma, Ultrassonografia, 

Densitometria Óssea, Raio X, Tomografia, Ressonância Magnética, 

Eletroneuromiografia e outros. 
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Em relação à Saúde Mental, o Município de Barra Funda, além das 

internações na Psiquiátrica do Hospital Comunitário de Sarandi, encaminha 

pessoas ao Hospital dos Trabalhadores de Ronda Alta (ATRA) e Hospital Santa 

Rita de Jaboticaba. 

 

4.5 ENCAMINHAMENTOS PELO SUS ATRAVÉS DA 15ª 

COORDENADORIA DE SAÚDE DE PALMEIRA DAS MISSÕES 

 

O Sistema de Regulação é feito por marcação de consultas especializadas 

através do Programa SISREG, controlado pela 15° Coordenadoria Regional de 

Saúde.  

 

São encaminhados via SUS pacientes que necessitam de Consultas 

Médicas Especializadas: Cardiologia, Cirurgia Vascular, Avaliação Neurológica, 

Cirurgia Geral (o qual possui as referências nos hospitais de Sarandi, Ronda Alta 

ou Palmeira das Missões), Traumatologia, Ortopedia Pediátrica, Litotripsia, 

Estomia, Nefrologia, Oncologia (com Biopsia), Reabilitação de deficiência mental 

e autismo, Próteses (Físicas, Auditivas, Visual, Mamária). Sendo todas estas vagas 

limitadas de acordo com a população de cada município. 

 

Os pacientes oncológicos são encaminhados para o Hospital de Caridade 

de Carazinho, o qual é nossa referência para quimioterapia, enquanto que as 

radioterapias são encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paulo de Passo 

Fundo. 

 

Ao Fundef em Lajeado, são encaminhados pacientes para correção de fenda 

palatina e fenda labial. 

Através da 15° CRS, o município possui também agendamento para 

Otorrinolaringologista na cidade Três de Maio – RS, porém devido a distância e a 

logística possuímos dificuldades para transportar estes pacientes. 
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O Hospital Santo Antônio de Tenente Portela é nossa referência para 

Próteses Físicas, auditivas e visuais, mas também possuímos dificuldades de 

transporte devido a distância e logística. 

 

Através do SUS também são realizados consultas e cirurgias oftalmológicas 

na cidade de Palmeira das Missões –RS. 

 

Salientamos que o número de consultas por município para Gestantes de 

Alto Risco, Traumatologia, Gastroenterologia, Fertilização, Ginecologia, Cirurgião 

Especialista em Cabeça e Pescoço, Oftalmologista, Proctologista e Urologista são 

INSUFICIENTES e com grande dificuldade em algumas especialidades para 

conseguir vaga levando em algumas especialidades que são encaminhadas via 

GERCON até dois anos para liberação da primeira consulta. Devido a estas 

dificuldades muitas vezes estes pacientes acabam ficando a  cargo do município 

para  auxiliar os pacientes com necessidades mais urgentes. 

 

O mesmo ocorre quanto aos exames de alta complexidade: a cota do 

Município pelo SUS são bastante reduzidas e muitas vezes os aparelhos 

credenciados pelo sus se encontram em mas condições e quebrados o que leva o 

município a necessidades de adquirir estes exames em clinicas credenciadas via 

convenio com pagamento efetuado pelo município. 

 

Outras Consultas Especializadas são solicitadas através do Sistema 

GERCON Ambulatorial.  

 

 

 

4.6 PRINCIPAIS DIFICULDADES EXISTENTES NA SECRETARIA 

 

O município da mesma forma de outros municípios da nossa região possui 

inúmeras dificuldades, principalmente pela distância dos grandes centros e da 
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maioria das referências em saúde, muitas vezes nem possuindo referencias em 

algumas especialidades. 

 

Outra dificuldade é a grande fila de espera para realizar procedimentos de 

alta complexidade pelo SUS, como Ressonância Magnética, Consulta para 

Gestante de Alto Risco ou consultas em determinadas especialidades já citadas. 

Mesmo quando a consulta é particular ou por convênios, a mesma precisa ser 

agendada com vários dias de antecedência. 

 

Percebe-se que a população tem o costume de se auto medicar, o que pode 

causar complicações ao paciente, porém convencê-los de que o uso indiscriminado 

de certos fármacos é prejudicial para a saúde, passa por um processo lento, que 

por vezes resulta em insatisfações. 

 

Possuímos no município uma grande dependência da população com 

relação ao deslocamento para consultas e exames em outras cidades. Isso pode 

ocasionar a falta veículo e motorista para a realização de atividades rotineiras da 

unidade de saúde como: visitas domiciliares, atendimento em grupos e 

procedimentos de enfermagem. 

 

A compra de materiais de consumo e medicamentos através de licitações 

gera transtornos quanto à má qualidade de alguns (gazes, equipos, dispositivos 

intravenosos e dos próprios medicamentos), uma vez que não é permitido escolher 

marca. Além disso, o processo burocrático é longo e as empresas seguidamente 

atrasam quanto à entrega das mercadorias. Devido a estas dificuldades o 

município e sócio do Consorcio Conisa o qual o adquire a grande maioria de seus 

medicamentos e materiais.  
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5- ANEXOS. 

 

5.1 – LISTA DE MEDICAMENTOS PODERÃO SER  FORNECIDOS PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FARMACIA DO POSTO DE SAÚDE 

E HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DE BARRA FUNDA. 

1. ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO 

2. ACEBROFILINA XAROPE 

3. ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP 

4. ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100 MG 

5. ACIDO FOLICO 5 MG 

6. ACIDO FOLICO GOTAS 

7. ACIDO VALPROICO 500 MG 

8. ALBENDAZOL 400MG 

9. ALBENDAZOL LIQUIDO 10 ML 

10. ALPRAZOLAM 1 MG 

11. ALPRAZOLAM 2 MG 

12. AMANTADINA 100 MG 

13. AMBROXOL 6MG/ML ADULTO 100ML 

14. AMIDORANA 200 MG 

15. AMILORIDA + HIDROCLOROTIAZIDA 5+50 MG 

16. AMILORIDA 5MG 

17. AMINOFILINA 0,24 10 ML 

18. AMINOFILINA 100 MG 

19. AMIODARONA 200MG 

20. AMITRIPTILINA 25 MG 

21. AMOXICILINA 500MG 

22. AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 400/57 MG  
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23. AMOXILINA 250 MG SUSPENSAO 

24. ANLODIPINO + ATENOLOL 5/50 MG 

25. ANLODIPINO 10 MG 

26. ANLODIPINO 5MG 

27. ANLODIPINO 5MG + ENALAPRIL 20MG 

28. ATENOLOL + CLORTALIDONA 100/25 MG 

29. ATENOLOL + CLORTALIDONA 25/12,5 MG 

30. ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/12,5 MG 

31. ATENOLOL 100MG 

32. ATENOLOL 25 MG 

33. ATENOLOL 50 MG 

34. ATORVASTATINA 10MG 

35. ATORVASTATINA CALCICA 20 MG 

36. AZITROMICINA 500 MG COMP 

37. AZITROMICINA SUSPENSAO 900 MG 

38. BACLOFENO (BACLON 10MG) 

39. BESILATO DE ANLODIPINO 2,5MG 

40. BETA TRINTA ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO 

DISS 

41. BETAISTINA 24MG  

42. BETALOR 5/50MG 

43. BETAMETASONA, CETOCONAZOL NEOMECINA POMADA 

44. BIPERIDENO 2 MG 

45. BROMAZEPAM 3MG 

46. BROMAZEPAM 6MG 

47. BROMETO DE IPRATROPINO 20 ML 

48. BROMIDRATO DE FENOTEROL 20 ML 5 MG/ML 
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49. BROMOPRIDA 10MG CP 

50. BUPROPIONA 150 MG 

51. BUSCOPAM SIMPLES 10 MG 

52. BUSCOPAN COMPOSTO CP 

53. CANDESARTANA 16MG 

54. CANDESARTANA 8MG 

55. CANDESARTANA CILEXITIL + HIDROCLOROTIAZIDA 

16/12,5 MG 

56. CANDESARTANA CILEXITINA HCT 8/12,5MG 

57. CAPTOPRIL 50MG 

58. CARBAMAZEPINA 200MG  

59. CARBAMAZEPINA SOL. 100ML 

60. CARBONATO DE LITIO 300 MG 

61. CARDIZEN SR 90MG 

62. CARVEDILOL 12,5 MG 

63. CARVEDILOL 25 MG 

64. CARVEDILOL 3,125MG 

65. CARVEDILOL 6,25 MG 

66. CEFALEXINA 250MG/5 ML SUSPENSAO 

67. CEFALEXINA 500 MG COMP. 

68. CETOCONAZOL + BETAMETASONA + NEOMICINA 

(NOVACORT) 

69. CETOCONAZOL 200 MG 

70. CETOPROFENO 100MG CP 

71. CILOSTAZOL 100MG 

72. CINARIZINA 25MG CP 

73. CIPROFIBRATO 100 MG 

74. CIPROFLOXACINO 500MG 
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75. CITALOPRAM 20 MG 

76. CLOBAZAM 20 MG 

77. CLONAZEPAM 2,5 MG 

78. CLONAZEPAN 2 MG 

79. CLOPIDOGREL 75 MG 

80. CLORPROPAMIDA 250MG 

81. CLORIDRATO DE BIPIRIDENO 2 MG 

82. CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG (ATENSI 

83. CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150 MG (ATENSI 

84. CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,200MG 

85. CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG 

86. CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG CP 

87. CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG 

88. CLORIDRATO DE PROPRANOLOL + HIDROCLOROTIAZIDA 

80/2 

89. CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG 

90. CLORIDRATO DE TRAZODONA 150 MG 

91. CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG 

92. CLORIDRATO DILTIAZEM 90 MG 

93. CLORIDRATO VENLAFAXINA 75 MG 

94. CLORPROMAZINA 100 MG 

95. CLORTALIDONA + CLORIDRATO DE AMILORIDA 25/5 MG 

96. CLORTALIDONA + CLORIDRATO DE AMILORIDA 50/5 MG 

97. CLORTALIDONA 12,5 MG 

98. CLORTALIDONA 25 MG (HIGROTON); 

99. CLORTALIDONA 50 MG ,  (HIGROTON); 

100. CLOXAZOLAN 1 MG 
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101. DENITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG 

102. DEPAKENE 300MG 

103. DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO 

104. DEXAMETASONA CREME 

105. DEXAMETASONA ELIXIR 120 ML 

106. DEXCLORF 2 MG + BETA 0,25 MG XPE 

107. DIAZEPAN 10MG COMP. 

108. DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 11,6 MG 

109. DICLOFENACO GTS 

110. DICLOFENACO POTASSICO 50 MG COMPRIMIDO 

111. DICLOFENACO SODICO 50 MG COMPRIMIDOS 

112. DIPIRONA GTS 

113. DIPIRONA SODICA 500MG CP 

114. DOMPERIDONA 10 MG 

115. DOXAZOSINA 2MG 

116. DULOXETINA 30 MG 

117. DULOXETINA 60 MG 

118. ENALAPRIL + ANLODIPINO 20/5 MG (SINERGEN 

119. ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5 MG 

120. ENALAPRIL 20 MG 

121. ESCITALOPRAM 10 MG 

122. ESPIRINOLACTONA 50 MG 

123. ESPIRONOLACTONA + HIDROCLOROTIAZIDA 50/50 

MG 

124. ESPIRONOLACTONA 100MG 

125. ESPIRONOLACTONA 25 MG (ALDACTONE); 

126. ESPIRONOLACTONA 50 MG 
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127. FENITOINA 100MG (HIDANTAL); 

128. FENOBARBIATAL 100MG (GARDENAL); 

129. FLUCONAZOL 150MG 

130. FLUNARIZINA 10MG 

131. FLUOXETINA 20MG CPR 

132. FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400 MG 

133. FOSFATO SODICO DE PREDINISOLONA 3MG  

134. FUROSEMIDA 40 MG 

135. GENFIBROZILA 600MG 

136. GLIMEPIRIDA 2 MG 

137. HALOPERIDOL 5 MG 

138. HIDRALAZINA 25MG 

139. HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG 

140. IBERZATANA 150MG 

141. IBERZATANA+HIDROCLOROTIAZIDA 150/12,5MG 

142. IBUPROFENO 300MG 

143. IBUPROFENO 600 COMP 

144. IBUPROFENO GTS 

145. INDAPAMINA SR 1,5 MG 

146. IRBESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 300/12,5MG 

147. ISORDIL SUBLINGUAL 5 MG 

148. LEVANLODIPINO 2,5MG 

149. LEVANLODIPINO 5MG 

150. LEVODOPA + BENZERAZIDA 100/25 

151. LEVODOPA + BENZERAZIDA 200/50MG 

152. LEVOFLOXACINO 500MG 

153. LEVOMEPROMAZINA 100 MG 
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154. LEVOTIROXINA 100MG 

155. LEVOTIROXINA SODICA 150 MG 

156. LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG 

157. LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG 

158. LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG 

159. LISINOPRIL 10MG 

160. LISINOPRIL 20MG 

161. LORATADINA 10MG  

162. LORATADINA XAROPE 

163. LOSARTANA POTASSICA + HIDRO 50/12,5 MG A 

164. LOSARTANA POTASSICA 100 MG ARADOIS 

165. LOSARTANA POTÁSSICA-HIDROCLOROTIAZIDA 

100/25MG 

166. MALEATO DE ENALAPRIL + HIDRO  20/12,5 MG 

167. MALEATO DE ENALAPRIL 20MG 

168. MALEATO DE ENALAPRIL 5MG 

169. MEBENDAZOL SUSP 20MG/ 30MG 

170. METILDOPA 250 MG 

171. METILDOPA 500 MG 

172. METOCLOPRAMIDA GTS 

173. METRONIDAZOL CREME VAGINAL 

174. MIRTAZAPINA 30 MG 

175. MONTELUCASTE 4MG 

176. NAPROXENO 500MG CP 

177. NEOMICINA POMADA 

178. NIFEDIPINA + ATENOLOL 20/50 MG (NIFELAT); 

179. NIFEDIPINA 10 MG =(ADALAT); 
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180. NIFEDIPINA RETARD 20 MG = (ADALAX); ADALA 

181. NIFEDIPINO 20 MG CP 

182. NIMESULIDA 100MG 

183. NIMESULIDA GOTAS 

184. NIMODIPINO 30 MG 

185. NISTATINA CREME VAGINAL 

186. NITRENDIPINO 10 MG (CALTREN); 

187. NITRENDIPINO 20 MG (CALTREN); 

188. NITROFURANTOINA 100 MG 

189. NITROFURAZONA POMADA 

190. NORFLOXACINO 400MG 

191. OLANZAPINA 5 MG 

192. OLMESARTANA  MEDOXOMILA 20 MG  

193. OLMESARTANA MEDOXOMILA + ANLODIPINO 40/5 

194. OLMESARTANA MEDOXOMILA + 

HIDROCLOROTIAZIDA 40 + 12 

195. OLMESARTANA MEDOXOMILA + 

HIDROCLOROTIAZIDA 40+ 25 

196. OLMESARTANA METOXOMILA + 

HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5 

197. OLMESARTANA METOXOMILA 40 MG  

198. OMEPRAZOL 20 MG 

199. ONDANSETRONA 4 MG  

200. ONDANSETRONA 8 MG 

201. OXALATO DE ESCITALOPRAN 20 MG 

202. PANTOPRAZOL 20 MG 

203. PANTOPRAZOL 40 MG 

204. PARACETAMOL + CODEINA 500/30 MG 
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205. PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO 

206. PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO 

207. PARACETAMOL GTS 

208. PAROXETINA 20 MG 

209. PREDNISOLONA 20 MG 

210. PREDNISOLONA 3 MG SUSO. 100ML 

211. PREGABALINA 75 MG 

212. PROPAFENONA 300  

213. QUETIAPINA 25 MG 

214. RAMIPRIL + ANLODIPINO 5/5 MG  

215. RAMIPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA 5/12,5 MG 

216. RAMIPRIL +ANLODIPINO 10/10MG 

217. RAMIPRIL 10 MG 

218. RAMIPRIL 2,5MG 

219. RAMIPRIL 5 MG  

220. RAMIPRIL+ ANLODIPINO 10/10MG 

221. RAMIPRIL+ANLODIPINO 10/5MG 

222. RANITIDINA 50 MG 2 ML 

223. RANITIDINA COMP. 150 MG 

224. RISPERIDONA 2 MG 

225. ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG 

226. ROSUVASTATINA CALCICA 20MG 

227. SALBUTAMOL 0,4 MG 

228. SALBUTAMOL 2 MG 

229. SERTRALINA  25 MG 

230. SERTRALINA 100 MG 

231. SIMETICONA 40MG CP 
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232. SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG  

233. SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG  

234. SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG  

235. SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRINA SUSPENSAO 

200MG/5ML 

236. SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA COMP (400+80) 

MG 

237. SULFATO FERROSO 40MG  CP 

238. SULFATO FERROSO SOL. ORAL 

239. TARTARATO DE METOPROLOL 100 MG  

240. TELMISARTANA + ANLODIPINO 40/5 

241. TELMISARTANA + ANLODIPINO 80/5 MG 

242. TELMISARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 80/12,5 

243. TELMISARTANA 40 MG  

244. TELMISARTANA 80 MG  

245. TELMISARTANA ANLO 80/10MG 

246. TELMISARTANA+HIDRO 40/12,5MG 

247. TINIDAZOL + MICONAZOL CREME VAGINAL                         

248. TRAZODONA 50MG  

249. VALPROATO DE SODIO 500 MG 

250. VALSARTANA +  ANLODIPINO 160/5 MG  

251. VALSARTANA + ANLODIPINO 160/25 

252. VALSARTANA + ANLODIPINO 320/5 

253. VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5 

254. VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160/25 MG 

255. VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 320/12,5M 

256. VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 80/12,5 MG 

257. VALSARTANA 160MG 
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258. VALSARTANA 320MG  

259. VALSARTANA 360 MG 

260. VALSARTANA 80 MG  

261. VALSARTANA 80/12,5MG 

262. VALSARTANA+ HIDROCLOROTIAZIDA 320/25MG 

263. VITAMINA C-500 MG 

264. XAOROPE GUACO 
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1 APRESENTAÇÃO

A Programação Anual de Saúde é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano Municipal de Saúde

(PMS) e tem por objetivo anualizar as metas do PMS e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados em

2021. Segue as diretrizes do processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a Portaria nº 1, de

28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre direitos e deveres dos usuários da saúde, organização e funcionamento

do SUS. A Portaria nº 1 agrega a Portaria nº 2.135/2013, entre outras legislações, e define como instrumentos para o planejamento

no âmbito do SUS: o Plano de Saúde, as Programações Anuais e o Relatório de Gestão.

Conforme a legislação, a Programação Anual de Saúde (PAS) é o mecanismo que prepara as destinações elucidadas no

Plano Municipal de Saúde, dispõe os elementos que contribuirão para o alcance dos objetivos e metas expressos no PMS, bem

como os indicadores que possibilitam seu monitoramento e avaliação e tem no seu propósito e deve conter: I. a definição das

ações que, no ano específico, garantirão o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do Plano de Saúde; II. a identificação

dos indicadores que serão utilizados para o monitoramento da PAS; III. a previsão da alocação dos recursos orçamentários

necessários ao cumprimento da PAS.

Neste sentido, o presente documento é um dos instrumentos de gestão exigidos por lei, cuja finalidade é o planejamento

das ações de saúde a serem implantadas, desenvolvidas e executadas ao longo do exercício de 2021 pela Secretaria Municipal de

Saúde de Barra Funda, incorporando as ações previstas no Plano Municipal de Saúde 2018-2021 que prevê as prioridades e

metas para os exercícios compreendidos na vigência do Plano Municipal.

A Programação Anual de Saúde é parte importante do Relatório Anual de Gestão e auxilia na confecção dos relatórios

quadrimestrais elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde. É uma importante ferramenta para atualização e acompanhamento

do Plano Municipal de Saúde e das metas pactuadas com a Secretaria Estadual de Saúde. Este documento apresenta inicialmente



um resumo do Plano Municipal de Saúde e em seguida, as metas, indicadores, ações programadas e estimativa de custos das

ações para atingir as metas inseridas no PMS. Além disso, sua organização contém os seguintes eixos: Atenção Básica, Atenção

Ambulatorial Especializada, Atenção à Urgência e Emergência e Atenção Hospitalar, além de tópicos voltados à Vigilância em

Saúde e à Gestão do SUS Municipal.

O Plano de Saúde, as Programações Anuais de Saúde e os respectivos relatórios de prestação de contas (RDQA e RAG)

são importantes instrumentos para o exercício do controle social. Através do monitoramento desses instrumentos é possível

acompanhar as principais linhas de trabalho, as ações prioritárias e os recursos investidos pelo gestor estadual do SUS no período

em questão, contribuindo para a cultura da transparência no âmbito da gestão do sistema de saúde.



2- Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - FORTALECER E AMPLIAR A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE

OBJETIVO Nº 1.1 - UTILIZAÇÃO DE MECANISMOS QUE PROPICIEM A AMPLIAÇÃO DO

ACESSO A ATENÇÃO PRIMARIA

METAS INDICADOR AÇÕES FONTE RECURSOS
SETOR

RESPONSAVEL

1.1.1 REDUZIR A MORTALIDADE

PREMATURA (30 A 69 ANOS) PELO

CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DOENÇAS

CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS.

Mortalidade prematura (de 30 a 69

anos) pelo conjunto das 4 principais

DCNT (doenças do aparelho

circulatório, câncer, diabetes e

doenças respiratórias crônicas).

Ação Nº 1 - Criar ações educativas

sobre promoção e prevenção em saúde

sobre doenças circulatórias, diabetes,

câncer e doenças respiratórias

crônicas.

Ação Nº 2 - Mapear e monitorar os

cadastros das doenças crônicas.

Ação Nº 3 - Viabilizar ações de

promoção e prevenção em saúde nos

grupos de hipertensos, diabéticos.

Ação Nº 4 - Realizar a busca ativa de

pessoas com histórico familiar de

doenças cardíacas/circulatórias e

diabetes melittus, para orientar

medidas de prevenção.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 10.000,00



1.1.2 INVESTIGAR OS ÓBITOS EM

MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF).

Proporção de óbitos de mulheres em

idade fértil (10 a 49 anos) investigados.

Ação Nº 1 - Intensificar a investigação

das causas das mortes das mulheres

em idade fértil nos pontos de atenção à

saúde.

Ação Nº 2 - Realizar atividades

educativas informando as possíveis

razões dos óbitos.

Ação Nº 3 - Capacitar os profissionais

para a realização de investigação de

óbitos em MIF.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 6.000,00

1.1.3 AUMENTAR A PROPORÇÃO DE

REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA

BÁSICA DEFINIDA.

Proporção de registro de óbitos com

causa básica definida.

Ação Nº 1 - Intensificar os registros de

óbitos por causa definida.

Ação Nº 2 - Realizar análise das causas

de óbitos e propor medidas

preventivas.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 2.500,00

1.1.4 AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES

CITOPATOLÓGICOS DO COLO DE ÚTERO

EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS.

Razão de exames citopatológicos do

colo do útero em mulheres de 25 a 64

anos na população residente de

determinado local e a população da

mesma faixa etária.

Ação Nº 1 - Disponibilizar exames

citopalógicos com registro no SISCAM

na unidade básica de saúde

Ação Nº 2 - Efetuar campanhas do

Outubro Rosa com foco na prevenção

do câncer de colo de útero e mama.

Ação Nº 3 - Ofertar horários

alternativos para realização de exames.

Ação Nº 4 - Realizar busca ativa das

mulheres entre 24 e 64 anos para a

realização do citopatológico.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 18.500,00

1.1.5 AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES DE

MAMOGRAFIA BILATERAL DE

Razão de exames de mamografia de

rastreamento realizados em mulheres

de 50 a 69 anos na população

Ação Nº 1 - Realizar ultrassom de

mamas em mulheres a partir dos 40

anos, conforme solicitação médica.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 40.000,00



RASTREAMENTO EM MULHERES DE 50

A 69 ANOS.

residente de determinado local e

população da mesma faixa etária.

Ação Nº 2 - Realizar atividades

educativas frisando a importância do

autocuidado e prevenção do câncer de

mama.

Ação Nº 3 - Disponibilizar exames de

mamografia conforme faixa etária de

grau de risco.

1.1.6 AUMENTAR A PROPORÇÃO DE

PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE

SUPLEMENTAR.

Proporção de parto normal no Sistema

Único de Saúde e na Saúde

Suplementar.

Ação Nº 1 - Sensibilizar através de

esclarecimentos pelos profissionais da

atenção básica para gestantes e seus

parceiros sobre a importância do parto

normal.

Ação Nº 2 - Incentivar a criação e

manutenção dos grupos de gestantes e

distribuição de material educativo

Ação Nº 3 - Realizar adequadamente o

pre-natal com consultas de

enfermagem, a fim de, esclarecer e

apoiar o parto natural.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 16.500,00

1.1.7 REDUZIR O NUMERO DE GRAVIDEZ

NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS

ETÁRIAS 10 A 19 ANOS.

Proporção de gravidez na

adolescência entre as faixas etárias 10

a 19 anos

Ação Nº 1 - Promover ações educativas

nas escolas reforçando o incentivo ao

uso de métodos contraceptivos.

Ação Nº 2 - Orientar as adolescentes e

seus parceiros sobre os riscos de uma

gestação na adolescência.

Ação Nº 3 - Criar espaços de

esclarecimentos refrente a saúde

reprodutiva, durante as ações do PSE.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 5.000,00



1.1.8 MANTER ZERADA A MORTALIDADE

INFANTIL.
Taxa de mortalidade infantil.

Ação Nº 1 - Monitorar a assistência do

pré-natal a fim de manter zerada a taxa

de mortalidade infantil.

Ação Nº 2 - Ampliar a captação

precoce das gestantes para realizar

acompanhamento efetivo.

Ação Nº 3 - Realizar puericultura em

todas as crianças.

Ação Nº 4 - Realizar busca ativa de

gestantes para inicio do pre-natal

precoce, bem como garantir acesso a

rede cegonha do sus.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 18.700,00

1.1.9 MANTER ZERADO O NUMERO DE

ÓBITOS MATERNOS.

Número de óbitos maternos em

determinado período e local de

residência.

Ação Nº 1 - Avaliar o acesso e

qualidade da assistência no pré-natal.

Ação Nº 2 - Realizar testes rápidos e

exames complementares para

diagnóstico em gestantes.

Ação Nº 3 - Garantir o

acompanhamento domiciliar das

gestantes através das agentes

comunitárias de saúde.

Ação Nº 4 - Realizar busca ativa das

gestantes com baixa adesão ao

pré-natal.

Ação Nº 5 - Realizar a estratificação do

risco gestacional, durante o pré-natal,

para que a gestante tenha o

acompanhamento adequado.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 20.000,00



1.1.10 MANTER A COBERTURA

POPULACIONAL ESTIMADA PELAS

EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA.

Cobertura populacional estimada

pelas equipes de Atenção Básica.

Ação Nº 1 - Capacitar os agentes

comunitários de saúde no

aperfeiçoando do cadastro familiar e

individual da população.

Ação Nº 2 - Manter atualizado os

cadastros populacionais.

Ação Nº 3 - Garantrir o acesso aos

serviços da atenção básica do

municipio.

Ação Nº 4 - Garantir os profissionais

necessários, nas Equipes de Saúde da

Familia.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 2.120.000,00

1.1.11 AMPLIAR O PERCENTUAL DE

COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO

DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE

DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

Cobertura de acompanhamento das

condicionalidades de Saúde do

Programa Bolsa Família (PBF).

Ação Nº 1 - Orientar as agentes de

saúde manter atualizado o cadastro no

E-SUS com o número do NIS.

Ação Nº 2 - Acompanhar as

condicionalidades da população para

adquirir informação sobre as

vulnerabilidades das famílias no acesso

aos serviços sociais básico.

Ação Nº 3 - Reforçar o

acompanhamento das crianças,

gestantes e familias cadastradas no

PBF.

Ação Nº 4 - Garantir os profissionais

necessários, para a cobertura do

Programa Bolsa Familia.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 120.000,00



1.1.12 MANTER A COBERTURA

POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE

BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA.

Cobertura populacional estimada de

saúde bucal na atenção básica.

Ação Nº 1 - Realizar atividades

educativas sobre os cuidados com a

saúde bucal.

Ação Nº 2 - Ofertar horários

alternativos para atendimento em

saúde búcal.

Ação Nº 3 - Realizar acompanhamento

e busca ativa de crianças com baixa

adesão aos cuidados básicos em saúde

bucal.

Ação Nº 4 - Garantir os profissionais

necessários, nas Equipes de Saúde

Bucal (ESB).

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 220.000,00

1.1.13 AMPLIAR A OFERTA DE TESTES

RÁPIDOS.

Número de testes rápidos de Hepatite

B e C e HIV e Sífilis para diagnosticar

precocemente casos novos dessas

doenças.

Ação Nº 1 - Realizar a oferta de teste

rápidos para pessoas em grupos de

risco.

Ação Nº 2 - Capacitar as técnicas de

enfermagem, na realização dos testes

rápidos, a fim de, ter mais profissionais

disponíveis na realização.

Ação Nº 3 - Espalhar cartazes

educativos pela unidade de saúde,

incentivando a realização dos testes

rápidos.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 17.500,00

1.1.14 AMPLIAR AS AÇÕES DE

MATRICIAMENTO DAS EQUIPES DE

ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATEGIA DA

SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO NASF.

Número de ações de matriciamento

com a equipe da Atenção Básica e da

Estratégia da Saúde da Família.

Ação Nº 1 - Realizar a discusão de

casos de dificil resolução pela equipe

da ESF, com a equipe do NASF.

Ação Nº 2 - Construir planos

teraputicos singulares em conjunto

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 15.500,00



com as equipes (ESF+ NASF), para

casos de maior relevância.

Ação Nº 3 - Manter a comunicação

entre as equipes.

Ação Nº 4 - Referênciar pacientes para

a equipe do NASF, bem como repassar

necessidade de visitas domiciliares

pela equipe especialida do NASF.

1.1.15 AMPLIAR AS VISITAS

DOMICILIARES PELA EQUIPE

MULTIDISCIPLINAR

Número de visitas/atendimentos

domiciliares pela equipe

multidisciplinar, priorizando usuários

portadores de doenças crônicas,

gestantes, crianças e idosos.

Ação Nº 1 - Realizar as visitas

domiciliares programadas conforme a

demanda solicitadas pela equipe.

Ação Nº 2 - Monitorar casos crônicos

através das visitas domiciliares, se tiver

necessidade retomar algum tratamento

já concluído. Ex: Fisioterapia e ou

nutricional.

Ação Nº 3 - Fazer um levanamento, com

as ACS, para mapear possíveis

usuários que necessitem de uma visita

domiciliar da equipe multidisciplinar.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 14.500,00

1.1.16 AMPLIAR OS GRUPOS QUE

BUSCAM A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS

COMUNIDADES E DA CIDADE E

INTERIOR.

Número de tipos de grupos que

buscam a educação em saúde nas

comunidade da cidade e do interior ,

visando fornecer informações que

proporcionam uma melhor qualidade

de vida.

Ação Nº 1 - Capacitar mais

profissionais para atuarem na

educação em saúde do interior e na

cidade.

Ação Nº 2 - Diponibilizar equipes aptas

para atuarem nas comunidades do

interior e da cidade.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 26.450,00



Ação Nº 3 - Realizar um levantamento

das necessidades de educação em

saúde pelas comunidades do interior.r.

1.1.17 AMPLIAR AS CONSULTAS DE

PRE-NATAL POR GESTANTE.

Número de consultas de pre-natal por

gestante através de consultas de

enfermagem, consultas médicas e

outro prof. nível superior.

Ação Nº 1 - Realizar consultas de

pré-natal, busca ativa das gestantes do

território

Ação Nº 2 - Ofertar todos os exames

que fazem parte do protocolo do

atendimento de pré natal.

Ação Nº 3 - Realizar a captação

precoce das gestantes para inicio do

pre-natal.

Ação Nº 4 - Ofertar consultas de

enfermagem e médica, intercaladas

durante o pre-natal.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 18.500,00

1.1.18 AMPLIAR AS CONSULTAS DE

PUERICULTURA.

Número de consultas de puericultura

em crianças menores de 2 anos.

Ação Nº 1 - Realizar busca ativa às

crianças do território através das ACS.

Ação Nº 2 - Realizar o

pré-agendamento da consulta de

puericultura conforme a estratificação

do risco da criança e frequencias das

consultas programadas até os dois

anos de idade.

Ação Nº 3 - Informar com antecedência

pelo ACS, a pessoa responsável pela

criança, o dia agendado para a

consulta de puericultura, a fim de,

lembrar a data da mesma.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 9.850,00



1.1.19 REDUZIR O NUMERO DE

EXODONTIA.
Número de exodontia realizada.

Ação Nº 1 - Realizar ações de

educação em saúde referente a saúde

bucal.

Ação Nº 2 - Realizar escovação

orientada e aplicação de fluor com

crianças nas escolas.

Ação Nº 3 - Realizar capacitações das

ACS para orientar as familias a terem

hábitos corretor e saldáveis em saúde

bucal.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 10.000,00

1.1.20 REALIZAR EDUCAÇÃO

PERMANENTE PARA AS EQUIPES E

PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO

BÁSICA.

Número de capacitações, encontros,

palestras... realizadas para as equipes

de Atenção Básica e seus

profissionais.

Ação Nº 1 - Realizar capacitações

direcionadas aos profissionais, com

asssuntos pertinentes a prática

cotidiana.

Ação Nº 2 - Realizar reuniões de equipe

periódicas para estimular a discussão

de casos e o aprender fazedo saúde.

Ação Nº 3 - Estimular os profissionais

que busquem atualização constante da

sua profissão.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 12.000,00

1.1.21 AMPLIAR O NUMERO DE

CONSULTAS DE PROFISSIONAIS DE

NÍVEL SUPERIOR ATRAVÉS DO

AGENDAMENTO DE CONSULTAS.

Número de consultas de nível superior

agendadas através do Sistema E-sus.

Ação Nº 1 - Realizar capacitação da
equipe e atendentes da recepção para
realizar o correto agendamento.
Ação Nº 2 - Verificar a disponibilidade
do profissional, antes de realizar o
agendamento.
Ação Nº 3 - Realizar o agendamento de
consultas para portadores de
condições crônicas que necessitam de
acompanhamento periódico.
Ação Nº 4 - Sensibilizar a população
para a procura de atendimentos

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 10.000,00



agendados, visando uma melhor
organização dos atendimentos a
população.

1.1.22 AMPLIAR A QUANTIDADE DE
ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS

DO MUNICIPIO.

Número de atividade educativas nas
escolas do municpio atraves do

Programa Saúde na Escola (PSE).

Ação Nº 1 - Organizar atividades
intersetoriais com a secretaria de
educação.
Ação Nº 2 - Realizar campanhas de
educação em saúde para alunos da
rede de educação do municipio.
Ação Nº 3 - Estruturar um cronograma
de assuntos educativos que contemple
as necessidades de saúde dos
educandos..

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 6.500,00

DIRETRIZ Nº 2 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE

AMPLIANDO E QUALIFICANDO O ACESSO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA

OBJETIVO Nº 2.1 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE,

COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DE

SAÚDE, MEDIANTE APRIMORAMENTO DA POLITICA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

METAS INDICADOR AÇÕES RECURSOS
SETOR

RESPONSAVEL

2.1.1 AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE

CONSULTAS E SERVIÇOS

HOSPITALARES.

Ampliar a disponibilidade de consultas
e serviços hospitalares para a

população residente.

Ação Nº 1 - Verificar os serviços

Hospitalares disponíveis.

Ação Nº 2 - Verificar as consultas

Hospitalares que estão sendo

oferecidas.

Ação Nº 3 - Fazer reuniões e análises

sobre esses serviços.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 5.000,00



2.1.2 AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE

EXAMES ESPECIALIZADOS OFERTADOS

A POPULAÇÃO.

Manter e ampliar a disponibilidade de

exames especializados básicos (Raio

X, Ultrassom Obstétrico,

Eletrocardiograma)em até 60 dias.

Ação Nº 1 - Garantir a oferta e

disponibilidade de exames.

Ação Nº 2 - Continuar com os

diagnósticos precoces para a possíveis

necessidades de exames

especializados.

Ação Nº 3 - Continuar com consultas e

acompanhamento da população.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 5.000,00

2.1.3 PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS

DIFERENTES PONTOS DE ATENÇÃO À

SAÚDE GARANTIDO A REFERENCIA, A

CONTRA-REFERENCIA, E A

TRANSFERÊNCIA DO CUIDADO.

Promover a integração dos diferentes

pontos de atenção à saúde para a

realização de referencia e contra

referencia e transferência do cuidado,

através da implantação de fluxos de

comunicação entre a atenção primária

e especializada.

Ação Nº 1 - Manter o tratamento com

especialistas em outros pontos de

referência em saúde.

Ação Nº 2 - Realizar a

responsabilização e coordenação do

cuidado, pelas pessoas que estão em

outros pontos da rede.

Ação Nº 3 - Estabelecer a transferencia

do cuidado com demais pontos da rede

especializada.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 25.000,00

2.1.4 MANTER A DISPONIBILIZAÇÃO DE

SERVIÇOS, ATRAVÉS DO CONSORCIO

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Manter a disponibilização de serviços,

através de consórcios.

Ação Nº 1 - Dispor serviços

especializados e de apoio diagnóstico

de maior densidade tecnológica à

população através dos consórcios.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$
120.000,00

2.1.5 INSTITUIR SERVIÇO DE

REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE

CONSULTAS E EXAMES.

Instituir serviço de regulação de

marcação de consultas e exames.

Ação Nº 1 - Ressaltar a importância dos

agendamento das consultas e exames

por meios digitais para otimização dos

atendimentos.

Ação Nº 2 - Garantir transparência na

formação das filas de acesso aos

serviços em saúde.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 5.600,00



DIRETRIZ Nº 3 - FORTALECER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E O

GERENCIAMENTO DE RISCOS DE AGRAVOS À SAÚDE

OBJETIVO Nº 3.1 - ORGANIZAR O FLUXO DE ATENDIMENTOS DA VIGILÂNCIA EM

SAÚDE E SUAS RESPECTIVAS DIVISÕES

METAS INDICADOR AÇÕES RECURSOS
SETOR

RESPONSÁVEL

3.1.1 AMPLIAR A COBERTURA VACINAL

DO CALENDÁRIO NACIONAL DE

VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES

DE 2 ANOS DE IDADE - PENTAVALENTE

(3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10 -

VALENTE (2ª DOSE), POLIOMIELITE (3ª

DOSE) E TRIPLICE VIRAL (1ª DOSE).

Proporção de vacinas selecionadas do

Calendário Nacional de Vacinação

para crianças menores de dois anos

de idade - Pentavalente 3ª dose,

Pneumocócica 10-valente 2ª dose,

Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª

dose - com cobertura vacinal

preconizada.

Ação Nº 1 - Realizar campanhas

buscando melhorar o acesso da

população, e intensificar a busca dos

menores de dois anos.

Ação Nº 2 - Incentivar a capacitação

dos profissionais sobre

imunobiológicos

Ação Nº 3 - Fazer um levantamento

através das ACS, das crianças menores

de dois anos, de cada microárea e

assim realizar a busca ativa de crianças

com calendário vacinal em atraso.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 12.000,00

3.1.2 ENCERRAR 80% OU MAIS DAS

DOENÇAS COMPULSÓRIAS IMEDIATAS

REGISTRADAS NO SISTEMA DE

INFORMAÇÕE S SOBRE AGRAVOS DE

NOTIFICAÇÃO (SINAN), EM ATE 60 DIAS A

PARTIR DA DATA DE NOTIFICAÇÃO.

Proporção de casos de doenças de

notificação compulsória imediata

(DNCI) encerrados em até 60 dias

após notificação.

Ação Nº 1 - Capacitar os profissionais

relacionados diretamente e

indiretamente as notificações

compulsórias para a melhor detecção e

registro.

Ação Nº 2 - Atualizar o sitema SINAN.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 8.000,00



Ação Nº 3 - Preencher corretamente

todas as doenças de notificação

compulsória imediata(DNCI) no SINAN,

com o intuito de detectar eventos de

saúde pública e qualificar informações.

Ação Nº 4 - Verificar periodicamente os

sistemas de informação, para revisar o

preenchimento e o encerramento das

notificações iniciadas.

3.1.3 MANTER A PROPORÇÃO DE CURA

NAS COORTES DE CASOS NOVOS DE

HANSENÍASE.

Proporção de cura dos casos novos

de hanseníase diagnosticados nos

anos das coortes.

Ação Nº 1 - Divulgar medidas

preventivas, sinais e sintomas da

doença.

Ação Nº 2 - Realizar busca ativa dos

cadastros dos portadores.

Ação Nº 3 - Efetuar o diagnóstico

clínico e manter o tratamento

supervisionado.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 17.000,00

3.1.4 REDUZIR A INCIDÊNCIA DE

NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS

CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO

DE IDADE.

Número de casos novos de sífilis

congênita em menores de um ano de

idade.

Ação Nº 1 - Disponibilizar testes

rápidos para gestantes e seus

parceiros no primeiro e terceiro

trimestre de gestação, assim como

exames laboratoriais preconizados pelo

ministério da saúde.

Ação Nº 2 - Manter e incentivar grupos

de gestantes com orientações sobre

formas de transmissão e métodos de

prevenção desta patologia.

Ação Nº 3 - Incentivar o uso de

preservativo pelas gestantes,

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 32.000,00



principalmente durante o período

gestacional.

Ação Nº 4 - Ofertar o tratamento

precoce e adequado para as gestantes

com sifilis positivo.

3.1.5 MANTER ZERADA A INCIDÊNCIA DE

AIDS EM MENORES DE 5 ANOS.

Número de casos novos de aids em

menores de 5 anos.

Ação Nº 1 - Realizar testes rápidos e

exames complementares para

diagnóstico em todas as gestantes

Ação Nº 2 - Promover ações de

prevenção sobre o HIV ( modos de

contaminação, sinais, sintomas e

tratamento).

Ação Nº 3 - Incentivar o uso de

preservativo pelas gestantes,

principalmente durante o período

gestacional.

Ação Nº 4 - Acompanhar e apoiar as

gestantes HIV positivos, para não

realizarem a amamentação em peito

materno, a fim de, não haver

transmissão ao bebe.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 10.000,00

3.1.6 AMPLIAR A PROPORÇÃO DE

ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS

DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO,

QUANTO AOS PARÂMETROS

COLIFORMES TOTAIS, CLORO.

RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ.

Proporção de análises realizadas em

amostras de água para consumo

humano quanto aos parâmetros

coliformes totais, cloro residual livre e

turbidez.

Ação Nº 1 - Estender a realização das

análises das amostras de água para

fornecê-la com qualidade

Ação Nº 2 - Intensificar orientações

quanto aos cuidados com a poluição e

desperdícios

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 45.000,00



Ação Nº 3 - Conscientizar a população

sobre o cuidado com água como bem

natural.

3.1.7 EXECUTAR AS AÇÕES DE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS

NECESSÁRIAS PARA O MUNICÍPIO.

Percentual de municípios que realizam

no mínimo seis grupos de ações de

Vigilância Sanitária consideradas

necessárias a todos os municípios no

ano.

Ação Nº 1 - Verificar as ações de

vigilância sanitária de maior

necessidade no município.

Ação Nº 2 - Elencar as prioridades

conforme solicitação da população,

das medidas a serem feitas pela

vigilância sanitária do municipio.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 25.000,00

3.1.8 REALIZAR VISITAS DOMICILIARES

PARA CONTROLE DA DENGUE.

Número de ciclos que atingiram

mínimo de 80% de cobertura de

imóveis visitados para controle

vetorial da dengue.

Ação Nº 1 - Promover inspeções e

monitoramento dos focos de dengue

juntamente com a vigilância sanitária.

Ação Nº 2 - Elaborar campanhas

educativas sobre prevenção, sinais

sintomas da dengue.

Ação Nº 3 - Capacitar a equipe de ACS

e agentes de endemias para efetuarem

visitas domiciliares, a fim de,

inspecionar e orientar sobre a

prevenlção de casos de dengue.

Ação Nº 4 - Garantir os profissionais

(agentes) de combate a endemias.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 95.000,00

3.1.9 MANTER O NUMERO DE

NOTIFICAÇÕES DOS AGRAVOS

RELACIONADOS AO TRABALHO

DETECTADOS ATRAVÉS DO SIST E

SINAM.

Proporção de preenchimento do

campo ocupação nas notificações de

agravos relacionados ao trabalho.

Ação Nº 1 - Realizar inspeções e

vigilâncias nos ambientes de trabalho.

Ação Nº 2 - Promover capacitação aos

profissionais de saúde sobre

diagnósticos e tratamento de doenças

relacionadas ao trabalho.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 15.000,00



Ação Nº 3 - Esclarecer dúvidas dos

profissionais de saúde que realizam as

notificação.

3.1.10 AMPLIAR A DETECÇÃO E A CURA

DE NOVOS CASOS DE TUBERCULOSE.

Proporção de cura de casos novos

tuberculose pulmonar baculífera.

Ação Nº 1 - Tratar de forma prioritária

os novos casos de tuberculose.

Ação Nº 2 - Capacitar profissionais da

saúde sobre diagnóstico, tratamento e

acompanhamento da doença.

Ação Nº 3 - Extinguir as fontes de

infecções de tuberculose na

comunidade.

Ação Nº 4 - Acompanhar os casos em

tratamento ativo, para apoiar segiur

com o tratamento e esclarecer

possíveis efeitos adversos.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 12.000,00

3.1.11 DIMINUIR O NUMERO DE

AMOSTRAS DE ÁGUA COM PRESENÇA

DE ESCHERICHIA COL, EM SOLUÇÕES

ALTERNATIVAS COLETIVAS

Proporção de amostras de água com

presença de Escherichia col, em

soluções Alternativas Coletivas

Ação Nº 1 - Efetuar análise de amostra

de água periodicamente a fim de

fornece-la com qualidade à população.

Ação Nº 2 - Alimentar o sistema de

informação SISAGUA/SISFAD.

Ação Nº 3 - Ofertar hipoclorito aos

domicilios, com amostra de agua com

presença de escherichia col.

Ação Nº 4 - Manter um tratamento

adquado da água para o consumo.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 120.000,00

3.1.12 MANTER A INVESTIGAÇÃO DE

TODOS OS ÓBITOS POR ACIDENTE DE

TRABALHO.

Proporção de Óbitos por Acidente de

Trabalho investigados.

Ação Nº 1 - Alimentar adequadamente

os sistemas de informações de saúde

do trabalhador.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 5.000,00



Ação Nº 2 - Investigar as condições dos

ambientes de trabalho, monitoramento

dos acidentes e análise do grau de

risco das funções.

3.1.13 AMPLIAR AS NOTIFICAÇÃO DE

AGRAVOS (ACIDENTES E DOENÇAS)

RELACIONADOS AO TRABALHO.

Taxa de notificação de agravos

(acidentes e doenças) relacionados ao

trabalho.

Ação Nº 1 - Investigar as condições dos

ambientes de trabalho, monitoramento

dos acidentes e análise do grau de

risco das funções.

Ação Nº 2 - Qualificar profissionais

notificadores em relação a acidentes e

doenças relacionadas ao trabalho.

Ação Nº 3 - Realizar vigilâncias e

investigações dos ambientes de

trabalho.

Ação Nº 4 - Estabelecer um olhar

atento por parte dos profissionais de

saúde, para possiveis condições de

doenças que se relacionem ao

trabalho.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 2.500,00

3.1.14 AMPLIAR A COBERTURA VACINAL

DA GRIPE PARA TODOS OS GRUPOS

PRIORITÁRIOS.

Cobertura vacinal contra a gripe para

todos os grupos prioritários.

Ação Nº 1 - Promover campanhas de

vacinação para grupos de grau de

risco.

Ação Nº 2 - Incentivar a busca de

capacitação para imunobiológicos.

Ação Nº 3 - Realizar vacinação em

domicílios para pessoas

impossibilitadas de acessarem na

unidade de saúde.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 15.000,00



3.1.15 REALIZAR ATIVIDADES

EDUCATIVAS PROMOVENDO A SAUDE

LABORAL DO TRABALHADOR.

Número de ações realizadas sobre a

saúde do trabalhador (utilização

adequada dos agrotóxicos, uso de EPI

adequados...).

Ação Nº 1 - Realizar atividades de

educativas de conscientização da

população sobre a importância dos

cuidados com a saúde do trabalhador.

Ação Nº 2 - Promover atendimento de

educador físico visando qualidade no

ambiente de trabalho.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 38.500,00

DIRETRIZ Nº 4 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO Nº 4.1 - FORTALECER A POLITICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL

METAS INDICADOR AÇÕES RECURSOS
SETOR

RESPONSÁVEL

4.1.1 DISPOR DE PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO, CONFORME
ESTABELECE A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Garantir a disponibilidade de
profissional farmacêutico conforme

estabelece a legislação vigente.

Ação Nº 1 - Manter o profissional
farmacêutico no quadro da equipe
multiprofissional.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 50.000,00

4.1.2 GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE
MEDICAMENTOS EM QUANTIDADE E
TEMPO OPORTUNO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DE SAÚDE DA
POPULAÇÃO DE BARRA FUNDA.

Garantir o acesso da população a
medicamentos essenciais com

qualidade.

Ação Nº 1 - Proporcionar a
disponibilidade dos medicamentos
conforme REMUME E RENAME,
atendendo a necessidade da população
sob orientações médicas.
Ação Nº 2 - Oferecer atendimento
médico de qualidade e eficiente
oferecendo medicações conforme
necessidade para realização do
tratamento.
Ação Nº 3 - Manter o estoque de
medicações básicas com o quantitativo
necessários para atender as demandas
de tratamento solicitadas pela equipe
do municipio.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 260.000,00



Ação Nº 4 - Garantir Profissional com
Graduação em Farmácia e Atendente de
Farmácia.

4.1.3 ESTRUTURAR E ORGANIZAR OS
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA.

Estruturar e organizar os serviços de
assistência farmacêutica.

Ação Nº 1 - Otimizar a comunicação do
farmacêutico com os diferentes
profissionais de maneira a conferir uma
terapia medicamentosa racional e
segura para a população.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 5.000,00

4.1.4 MANTER / ATUALIZAR A LISTA DE
MEDICAMENTOS DISPENSADOS.

Manter / Atualizar a lista de
medicamentos dispensados de acordo

com o perfil epidemiológico do
Município.

Ação Nº 1 - Continuar com o setor da
farmácia atualizado e organizado pra
garantir um atendimento de qualidade
aos usuários.
Ação Nº 2 - Promover treinamentos de
atualização de sistemas para a equipes.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 10.000,00

4.1.5 PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO
CONTINUADA PARA O USO RACIONAL
DE MEDICAMENTOS.

NUMERO DE AÇÕES EM RELAÇÃO AO
USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS.

Ação Nº 1 - Elaborar atividades
educativas informando a importância
do uso correto das medicações tanto
em quantidade quanto ao horário, e
ainda os malefícios da automedicação.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 3.500,00

DIRETRIZ Nº 5 - QUALIFICAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E LOGÍSTICA

OBJETIVO Nº 5.1 - ESTIMULAR PROCESSOS DE GESTÃO DE QUALIDADE, FAZENDO UM USO
EFICIENTE DOS RECURSOS PÚBLICOS, COM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DAS
POLÍTICAS E DOS PROCESSOS DE TRABALHO, ASSEGURANDO AS LEIS DE FINANCIAMIENTO
DO SUS

METAS INDICADOR AÇÕES RECURSOS
SETOR

RESPONSÁVEL

5.1.1 GARANTIR A CONTINUIDADE DA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS.

Garantir a continuidade da
manutenção preventiva dos

equipamentos médicos hospitalares e
odontológicos.

Ação Nº 1 - Realizar a manutenção dos
equipamentos odontológicos e
médicos hospitalares afim de garantir
um atendimento de excelência.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 20.000,00



Ação Nº 2 - Manter contratos com
terceirizadas para realizar manutenção
periódicas e sempre que necessário.

5.1.2 GARANTIR A MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO PERMANENTE DA
FROTA DOS VEICULOS, BEM COMO A
RENOVAÇÃO DOS MESMOS.

Garantir a manutenção e conservação
permanente da frota dos veículos, bem

como a renovação dos mesmos.

Ação Nº 1 - Priorizar a qualidade dos
meios de transporte da saúde para
garantir a segurança dos usuários.
Ação Nº 2 - Conservar os veículos em
boas condições e vistoriados para
suprir as necessidades de transporte
em saúde.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 200.000,00

5.1.3 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS CONFORME A NECESSIDADE
DOS SERVIÇOS.

Adquirir equipamentos e materiais
conforme a necessidade dos serviços.

Ação Nº 1 - Desenvolver meios de
controle de estoque para justificar a
necessidade da aquisição de
equipamentos e materiais para garantir
os serviços.
Ação Nº 2 - Manter a comunicação com
a equipe da atenção básica, para dispor
de todos os equipamentos necessários
para a relização das atividades
laborais.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 80.000,00

5.1.4 FLEXIBILIZAÇÃO DO USO DOS
RECURSOS VINCULADOS PARA
MELHOR APROVEITAMENTO DOS
MESMOS.

Utilizar de maneira adequada os
recursos vinculados, conforme

necessidade do município tendo a
aprovação do Conselho de Saúde.

Ação Nº 1 - Empregar as sobras de
recursos vinculados da Atenção
Primária para compra de
medicamentos.
Ação Nº 2 - Aplicar os recursos de
Atenção Básica para compra de
exames e consultas especializadas.
Ação Nº 3 - Utilizar os recursos
vinculados para manutenção de
equipamentos e veículos da atenção
básica.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 50.000,00

DIRETRIZ Nº 6 - PROMOVER O CONTROLE SOCIAL DO SUS



OBJETIVO Nº 6.1 - FORTALECER OS VÍNCULOS DO CIDADÃO COM A PARTICIPAÇÃO DA

COMUNIDADE DE FORMA DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA NA CONSTRUÇÃO DO SUS

METAS INDICADOR AÇÕES RECURSOS
SETOR

RESPONSÁVEL

6.1.1 MANTER ATUALIZADOS OS DADOS
CADASTRAIS RELACIONADOS AO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,.

Proporção de conselhos de saúde
cadastrados no sistema de

acompanhamento dos conselhos de
saúde - SIAC.

Ação Nº 1 - Realizar treinamentos para
aperfeiçoamento dos profissionais dos
conselhos municipais.
Ação Nº 2 - Garantir o financiamento
necessário para as atividades do
conselho municipal.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 5.000,00

6.1.2 REALIZAR EDUCAÇÃO
PERMANENTE PARA OS CONSELHEIROS
DE SAÚDE.

Promover cursos de capacitação aos
conselheiros.

Ação Nº 1 - Promover o
aperfeiçoamento do conselho
municipal de saúde, devido a
importância do seu papel.
Ação Nº 2 - Ofertar capacitações
referente ao sus e o controle social
para todos os conselheiros.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 2.500,00

6.1.3 ENVIO DOS INSTRUMENTOS DE
GESTÃO PARA APROVAÇÃO E
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE
SAÚDE.

Proporção de PMS, PAS, PACTUAÇÃO,
RDQA, RAG e demais instrumentos de

gestão em saúde, enviados ao
conselho de saúde.

Ação Nº 1 - Enviar para o conselho
municipal de saúde com antecedencia
os intrumentos de gestão a serem
deliberados por este orgão.
Ação Nº 2 - Realizar esclarecimentos se
houver por parte do conselho
municipal de saúde, referente aos
intrumentos de gestão.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 1.400,00

DIRETRIZ Nº 7 - FORTALECER AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO,

VIGILÂNCIA E CONTROLE NO PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19

OBJETIVO Nº 7.1 - GARANTIR SUPORTE NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO ADEQUADO

NAS SUSPEITAS E CASOS COMPROVADOS



METAS INDICADOR AÇÕES RECURSOS
SETOR

RESPONSÁVEL

7.1.1 MONITORAR DIARIAMENTE O

NUMERO DE CASOS POSITIVOS DE

COVID-19 NO MUNICÍPIO.

Proporção de monitoramento dos

casos positivos de Covid-19.

Ação Nº 1 - Capacitar os profissionais

das equipes de atenção básica, para

garantir o cuidado resolutivo dos

pacientes no enfrentamento da

pandemia.

Ação Nº 2 - Monitorar pacientes

positivados em domicílio ou em

telemonitoramento, se houver agravo,

seguir fluxo de encaminhamento

hospitalar regional.

Ação Nº 3 - Verificar diariamente se

houve casos novos de COVID-19 e

acompanha-los.

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 60.000,00

7.1.2 TESTAR A MAIOR PORCENTAGEM

DA POPULAÇÃO QUE SE ENQUADRA

NOS GRUPOS DE RISCOS QUE

APRESENTAREM OS SINTOMAS.

Proporção de testagem da população

de risco com sintomas.

Ação Nº 1 - Adquirir testes rápidos, a

fim de, diagnosticar pacientes que

apresentam sintomas da Covid-19.

Ação Nº 2 - Criar espaço diferenciado

para classificar e monitorar os

possíveis casos confirmados, separar

demanda respiratórias da UBS dos

demais casos e prestar atendimento

conforme necessidade.

Ação Nº 3 - Testar de forma adequada

os pacientes suspeitos de covid-19

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 168.000,00



7.1.3 MANTER O MENOR NUMERO DE

CASOS POSITIVADOS NO MUNICÍPIO.

Número de casos positivos da

população do município de Barra

Funda.

Ação Nº 1 - Redobrar cuidados na

higienização e desinfecção da UBS.

Ação Nº 2 - Fornecer EPIs adequados,

conforme normativas, garantindo a

segurança dos profissionais de saúde.

Ação Nº 3 - Confecção de máscaras

para distribuição gratuita, além de

orientação para uso adequado.

Ação Nº 4 - Conscientizar a população

divulgando informações nos diversos

tipos de mídias, sobre o enfrentamento

da Covid-19

Governo
Federal,

Estadual e
Municipal

R$ 104.000,00

R$ 4.370.000,00



Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte

Subfunções da

Saúde

Naturez

a da

Despes

a

Receita de

impostos

e de

transferên

cia de

impostos

(receita

própria -

R$)

Transferência

s de fundos à

Fundo de

Recursos do

SUS,

provenientes

do Governo

Federal (R$)

Transferência

s de fundos

ao Fundo de

Recursos do

SUS,

provenientes

do Governo

Estadual (R$)

Transferência

s de

convênios

destinados à

Saúde (R$)

Operações

de Crédito

vinculadas

à Saúde

(R$)

Royalties

do

petróleo

destinados

à Saúde

(R$)

Outros

recursos

destinados

à Saúde

(R$)

Total(R$)

0 - Informações

Complementares

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

122 -

Administração

Geral

Corrente N/A 148.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A 148.000,00

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

301 - Atenção

Básica

Corrente 3.013.000,0

0

565.000,00 199.500,00 N/A N/A N/A N/A 3.777.500,0

0



Capital 166.000,00 138.000,00 14.500,00 N/A N/A N/A N/A 318.500,00

302 - Assistência

Hospitalar e

Ambulatorial

Corrente N/A 22.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A 22.000,00

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

303 - Suporte

Profilático e

Terapêutico

Corrente N/A 21.000,00 22.000,00 N/A N/A N/A N/A 43.000,00

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

304 - Vigilância

Sanitária

Corrente N/A 14.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A 14.000,00

Capital N/A 4.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A 4.000,00

305 - Vigilância

Epidemiológica

Corrente N/A 35.000,00 5.000,00 N/A N/A N/A N/A 40.000,00

Capital N/A 3.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A 3.000,00

306 - Alimentação

e Nutrição

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A



Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Barra Funda, 2021.
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1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF RS

Município BARRA FUNDA

Região de Saúde Região 20 - Rota da Produção

Área 60,03 Km²

População 2.563 Hab

Densidade Populacional 43 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
Data da consulta: 18/01/2022

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BARRA FUNDA

Número CNES 6606105

CNPJ A informação não foi identificada na base de dados

CNPJ da Mantenedora 94704004000102

Endereço RUA NAVEGANTES 440 POSTO

Email visabarrafunda@yahoo.com.br

Telefone 5433691288

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
Data da consulta: 18/01/2022

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a) MARCOS ANDRE PIAIA

Secretário(a) de Saúde em Exercício VOLNEI DE OLIVEIRA

E-mail secretário(a) financas@barrafunda.rs.gov.br

Telefone secretário(a) 5433691202

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
Data da consulta: 18/01/2022

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação LEI

Data de criação 04/1994

CNPJ 11.986.059/0001-17

Natureza Jurídica FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

Nome do Gestor do Fundo LUIS CARLOS LUCIETTO JUNIOR

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
Data da consulta: 18/01/2022

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde 2018-2021

Status do Plano Aprovado

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
Data da consulta: 23/06/2020

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Região 20 - Rota da Produção

Município Área (Km²) População (Hab) Densidade

BARRA FUNDA 60.033 2563 42,69

BOA VISTA DAS MISSÕES 195.358 2087 10,68

BRAGA 128.992 3271 25,36

CERRO GRANDE 73.459 2281 31,05

CHAPADA 684.04 9211 13,47

CONSTANTINA 202.999 9903 48,78

CORONEL BICACO 492.124 7213 14,66
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DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES 225.682 1992 8,83

ENGENHO VELHO 71.193 932 13,09

GRAMADO DOS LOUREIROS 131.395 2036 15,50

JABOTICABA 128.053 3738 29,19

LAJEADO DO BUGRE 67.903 2569 37,83

MIRAGUAÍ 130.425 4899 37,56

NOVA BOA VISTA 94.24 1731 18,37

NOVO BARREIRO 123.582 4185 33,86

NOVO XINGU 80.587 1705 21,16

PALMEIRA DAS MISSÕES 1415.703 32967 23,29

REDENTORA 302.64 11782 38,93

RONDA ALTA 426.337 10633 24,94

RONDINHA 252.235 5033 19,95

SAGRADA FAMÍLIA 78.254 2601 33,24

SARANDI 353.36 25024 70,82

SÃO JOSÉ DAS MISSÕES 98.07 2491 25,40

SÃO PEDRO DAS MISSÕES 83.148 2025 24,35

TRINDADE DO SUL 268.417 5781 21,54

TRÊS PALMEIRAS 188.7 4232 22,43

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2021

1 .7. Conselho de Saúde

Intrumento Legal de Criação LEI

Endereço RUA NAVEGANTES 440 POSTO DE SAUDE CENTRO

E-mail saude@barrafunda.rs.gov.br

Telefone 5433691202

Nome do Presidente LUIZ CARLOS LUCIETTO JUNIOR

Número de conselheiros por segmento Usuários 10

Governo 9

Trabalhadores 2

Prestadores 0

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
Ano de referência: 202006

1 .8. Casa Legislativa

Considerações
A composição do Conselho é:

Usuários: 5

Governo: 3

Trabalhadores: 2

Prestadores: 0

1º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa



2º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa



3º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa
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2. Introdução

Análises e Considerações sobre Introdução
O objetivo deste Relatório Anual de Gestão 2022, visa atender a legislação pertinente ao Sistema Único de Saúde, assim como possibilitar a criação de um instrumento de gestão que possibilite o planejamento de ações em 
saúde no âmbito municipal, evidenciando os principais problemas e servindo de base para a elaboração de estratégias para a resolução dos mesmos.

Ao mesmo tempo traçar um panorama geral da situação de saúde do município e da população em si, visando melhorar sua qualidade vida, lembrando que o atual momento de escassez de recursos para a área da saúde 
associado ao surgimento de novas ameaças à saúde pública exigem a otimização e adequação destes recursos, para tal é fundamental a união de esforços e todos os agentes públicos envolvidos neste processo.
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3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2020

Faixa Etária Masculino Feminino Total

0 a 4 anos 62 59 121

5 a 9 anos 67 62 129

10 a 14 anos 70 56 126

15 a 19 anos 63 69 132

20 a 29 anos 196 173 369

30 a 39 anos 181 165 346

40 a 49 anos 150 189 339

50 a 59 anos 224 185 409

60 a 69 anos 153 162 315

70 a 79 anos 90 98 188

80 anos e mais 30 47 77

Total 1286 1265 2551

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE (DataSUS/Tabnet) 
Data da consulta: 03/02/2022.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação 2017 2018 2019

Barra Funda 36 36 34

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC) 
Data da consulta: 03/02/2022.

3.3. Principais causas de internação

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10 2017 2018 2019 2020 2021

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 5 10 6 18 44

II. Neoplasias (tumores) 19 25 28 15 46

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 2 5 7 3 -

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 7 3 7 - 1

V. Transtornos mentais e comportamentais 5 13 7 6 8

VI. Doenças do sistema nervoso 6 8 7 8 2

VII. Doenças do olho e anexos - - 1 1 -

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide - - - 1 -

IX. Doenças do aparelho circulatório 7 18 31 12 12

X. Doenças do aparelho respiratório 20 21 24 23 7

XI. Doenças do aparelho digestivo 18 23 19 10 10

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 1 1 4 1 -

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 18 23 12 7 12

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 12 13 27 16 8

XV. Gravidez parto e puerpério 3 18 17 22 16

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 3 1 1 - 2

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 1 2 3 1 4

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 1 - - 1 1

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 21 23 24 18 18

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade - - - - -

XXI. Contatos com serviços de saúde 1 1 3 1 3

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido - - - - -

Total 150 208 228 164 194

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
Data da consulta: 03/02/2022.

Obs.: A atualização dos valores relativos ao último período ocorrem simultaneamente ao carregamento dos dados no Tabnet/DATASUS.
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3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10 2017 2018 2019

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias - - -

II. Neoplasias (tumores) 7 6 8

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár - - -

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 2 1 1

V. Transtornos mentais e comportamentais - - -

VI. Doenças do sistema nervoso - 1 2

VII. Doenças do olho e anexos - - -

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide - - -

IX. Doenças do aparelho circulatório 4 4 8

X. Doenças do aparelho respiratório 1 1 2

XI. Doenças do aparelho digestivo 2 1 -

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo - 1 -

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo - - -

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 1 - -

XV. Gravidez parto e puerpério - - -

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal - - 1

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 1 - -

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat - - -

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas - - -

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 1 4 1

XXI. Contatos com serviços de saúde - - -

XXII.Códigos para propósitos especiais - - -

Total 19 19 23

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) 
Data da consulta: 03/02/2022.

Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade
Podemos considerar que a maioria da população está entre a faixa etária de 50 a 59 anos, compreendendo 409 pessoas, observamos também que as principais causas de internação são: doenças infecciosas e parasitárias e neoplasias (tumores), 42
cada. Observamos também que as principais causar de mortes é, neoplasias (tumores) e doenças do aparelho circulatório com 8 cada.
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4. Dados da Produção de Serviços no SUS

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção Quantidade

Visita Domiciliar 7.648

Atendimento Individual 8.829

Procedimento 12.418

Atendimento Odontológico 1.116

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais Sistema de Informacões Hospitalares

Qtd. aprovada Valor aprovado AIH Pagas Valor total

01 Ações de promoção e prevenção em saúde - - - -

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica - - - -

03 Procedimentos clínicos - - - -

04 Procedimentos cirúrgicos - - - -

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células - - - -

06 Medicamentos - - - -

07 Órteses, próteses e materiais especiais - - - -

08 Ações complementares da atenção à saúde - - - -

Total - - - -

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
Data da consulta: 03/02/2022.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Não há informações cadastradas para o período 

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais Sistema de Informacões Hospitalares

Qtd. aprovada Valor aprovado AIH Pagas Valor total

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 263 - - -

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 18989 100007,76 - -

03 Procedimentos clínicos - - - -

04 Procedimentos cirúrgicos - - - -

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células - - - -

06 Medicamentos - - - -

07 Órteses, próteses e materiais especiais - - - -

08 Ações complementares da atenção à saúde - - - -

Total 19252 100007,76 - -

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
Data da consulta: 03/02/2022.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera estadual. 
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financimento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais

Qtd. aprovada Valor aprovado

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 263 -
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Total 263 -

Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais

Qtd. aprovada Valor aprovado

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Data da consulta: 03/02/2022.

Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS
Para complementar com os dados acima segue relatórios retirados do e-sus sobre a produção deste quadrimestre:
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5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

Período 12/2021

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos

Tipo de Estabelecimento Dupla Estadual Municipal Total

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 0 0 1 1

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) 0 0 2 2

CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE 0 0 1 1

Total 0 0 4 4

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS 
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
Data da consulta: 18/01/2022.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2021

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica

Natureza Jurídica Municipal Estadual Dupla Total

ADMINISTRACAO PUBLICA

MUNICIPIO 2 0 0 2

ENTIDADES EMPRESARIAIS

SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 1 0 0 1

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 1 0 0 1

Total 4 0 0 4

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS 
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
Data da consulta: 18/01/2022.

5.3. Consórcios em saúde

Período 2021

Participação em consórcios

CNPJ Natureza Area de atuação Participantes

04828326000162 Direito Público Serviços de apoio ao diagnóstico 
Assistência médica e ambulatorial 
Urgência e emergência 
Atenção hospitalar 
Atenção psicossocial 
Consulta médica especializada 
Contratação de consultoria e/ou assessoria técnica 

RS / BARRA FUNDA 

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online 
Data da consulta: 18/01/2022.

Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
Segue dados dos estabelecimentos do municípios com base no Cadastro de estabelecimento em saúde do site CNES:

ESTABELECIMENTOS
ESTABELECIMENTO POSTO DE SAUDE BARRA FUNDA
CNES 2235226
ESTABELECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BARRA FUNDA
CNES 6606105
ESTABELECIMENTO LARISSA ANDREIA BLAU - LAB SAUDE
CNES 265004
ESTABELECIMENTO MAFFI VIDOR LTDA ME - LABORATORIO HEMOLAB
CNES 9320431
ESTABELECIMENTO UNILAB ANALISES CLINICAS LTDA ME - LABORATORIO UNILAB
CNES 7744757
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6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
Período 02/2021

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação CBOs médicos CBOs enfermeiro CBOs (outros) nível superior CBOs (outros) nível médio CBOs ACS

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8) Estatutários e empregados públicos (0101, 0102) 2 0 3 8 0

Intermediados por outra entidade (08) 0 0 3 0 0

Autônomos (0209, 0210) 0 0 0 0 0

Residentes e estagiários (05, 06) 0 0 0 0 0

Bolsistas (07) 0 0 0 0 0

Informais (09) 0 0 0 0 0

Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5) Intermediados por outra entidade (08) 0 0 1 0 0

Celetistas (0105) 0 0 0 0 0

Autônomos (0209, 0210) 0 0 1 0 0

Residentes e estagiários (05, 06) 0 0 0 0 0

Bolsistas (07) 0 0 0 0 0

Informais (09) 0 0 0 0 0

Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10) 0 0 0 0 0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação CBOs médicos CBOs enfermeiro CBOs (outros) nível superior CBOs (outros) nível médio CBOs ACS

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8) Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 0104) 2 1 6 2 6

Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5) Contratos temporários e cargos em comissão (010302, 0104) 0 0 0 0 0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
Data da consulta: 16/03/2022.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação 2017 2018 2019 2020

Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5) Autônomos (0209, 0210) 0 0 0 1

Intermediados por outra entidade (08) 1 1 1 1

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8) Bolsistas (07) 0 0 1 0

Estatutários e empregados públicos (0101, 0102) 19 20 20 18

Intermediados por outra entidade (08) 2 3 3 3

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação 2017 2018 2019 2020

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8) Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 0104) 10 9 15 17

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
Data da consulta: 16/03/2022.

Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
Segue dados dos profissionais de saúde dos estabelecimentos que tem no municípios com base no Cadastro de Estabelecimento em Saúde do site CNES:

RELAÇÃO DE SERVIDORES POR ESTABELECIMENTO

ESTABELECIMENTO
POSTO DE SAUDE
BARRA FUNDA

CNES 2235226

NOME PROFISISONAL CNS CBO CARGO VINCULO EMPREGATÍCIO
CARGA

HORARIA
ALINE ELICHER 700003012294702 223810 FONOAUDIOLOGO INTERMEDIADO - CIS - AUTONOMO 8
ANDRE SIGNOR 701202023809119 411010 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ESTATUTARIO 20
ANDREIA ALIEVI 170708873430008 515105 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 40
ARIANE DASSI 980016004170076 515105 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 40
CARMEN LUCIA BARBIAN 980016004168314 322245 TECNICO DE ENFERMAGEM DAESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESTATUTARIO 40
CAROLINA JAINARA LAVALL ZANDONÁ 702806193762160 251510 PSICOLOGO CLINICO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 8
CAROLINA PASQUALOTTO POLONI 706705531484213 225125 MEDICO CLINICO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 40
CLAUDIA GNOATTO LAZZAROTTO 702606711186848 515105 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 40
DANIELLE FERIGOLLO 708400248250864 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 40
ESTEFENO COLPANI GIROTTO 707604232870098 422105 Recepcionista, em geral ESTAGIARIO - CIEE 40
FERNANDA TEDESCHI ZANDONA 706809274509126 223405 FARMACEUTICO EMPREGO PUBLICO 40
GESSICA GIROTTO 980016293338249 223605 FISIOTERAPEUTA GERAL CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 20
GILBERTO LUIZ AULER FELDENS 107442203910003 225124 MEDICO PEDIATRA ESTATUTARIO 15
INES SCHONS GNOATTO 700701901876576 515105 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 40
IRAMAR ANTONIO TRAMONTINA 980016004170602 515120 VISITADOR SANITARIO ESTATUTARIO 20
JESSICA MARTINAZZO CARLOT 700002034645507 223710 NUTRICIONISTA INTERMEDIADO - CIS - AUTONOMO 12
JOIRA MARIA DE ZORZI 201567139120001 223565 ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESTATUTARIO 40
KASSIANE CRISTIANE BALISTA 980016296847454 223605 FISIOTERAPEUTA GERAL ESTATUTARIO 30
KELLY DE ASSIS BENACHIO VELHO 980016297356543 223505 ENFERMEIRO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 40
LARISSA SCHULTZ BERNARDI 702904568779378 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM ESTATUTARIO 40
LUIZ CARLOS LUCIETTO JUNIOR 980016292799382 223293 CIRURGIAODENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA EMPREGO PUBLICO 40

MARA MARIA HENDGES MENEZES TRAMONTINA 980016295566737 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 40
MARIA IZABEL BRAVOSI 206639181400000 322430 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESTATUTARIO 20
MARIA MACHADO NARDINI 980016004167571 515105 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 40
MONICA SILVEIRA THIEL 704802574907140 131210 GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE CARGO COMISSIONADO 20
MOZARA ZANDONA 702202108715710 223605 FISIOTERAPEUTA GERAL INTERMEDIADO - CIS - PJ 16
NEUSA SALETE SELLI 705404409634196 515105 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 40
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PAULA KORNDOERFER MONTEIRO VIEIRA 201565582750009 223208 CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 8
RAFAELA CESCON RIGO ROHDE 702309173734118 322415 TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 40
TALITA TONINI DEMARCO 702609209642347 251510 PSICOLOGO CLINICO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 20
VERA ROSANE KIRSTEN 702103704558397 251510 PSICOLOGO CLINICO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 20
VINICIUS ALBERTO DALL BOSCO 980016296609669 225250 MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 20
VINICIUS MULLER BASEGIO 980016292859814 225142 MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA EMPREGO PUBLICO 40

ESTABELECIMENTO

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAUDE BARRA
FUNDA

CNES 6606105

NOME PROFISISONAL CNS CBO CARGO VINCULO EMPREGATÍCIO
CARGA

HORARIA
ALMIR CORNELLI 700004673466203 782405 MOTORISTA DE ONIBUS RODOVIARIO ESTATUTARIO 40
ANDERSON RODRIGUES BALISTA 704205286847485 515140 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS EMPREGO PUBLICO 40
ANDRE SIGNOR 701202023809119 411010 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ESTATUTARIO 20

BEATRIZ SALETE BONI 707807618244213 514225
TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS
PUBLICAS ESTATUTARIO 40

DIEGO ELAN SCHLEMER 704002820738661 782405 MOTORISTA DE ONIBUS RODOVIARIO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 40
EVERALDO LUIZ ZAMBIASI 702906569843675 782405 MOTORISTA DE ONIBUS RODOVIARIO ESTATUTARIO 40
GILBERTO LUIZ AULER FELDENS 107442203910003 225124 MEDICO PEDIATRA ESTATUTARIO 5
INES SOLANGE BASSANI 709604664816874 514320 FAXINEIRO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 40
IRAMAR ANTONIO TRAMONTINA 980016004170602 352210 AGENTE DE SAUDE PUBLICA ESTATUTARIO 20
LEONARDO CASTOLDI 708402215999566 515140 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 40
MONICA SILVEIRA THIEL 704802574907140 131210 GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE CARGO COMISSIONADO 20
VOLNEI DE OLIVEIRA 700201402829321 142105 GERENTE ADMINISTRATIVO CARGO COMISSIONADO 40

ESTABELECIMENTO
LARISSA ANDREIA
BLAU - LAB SAUDE

CNES 265004

NOME PROFISISONAL CNS CBO CARGO VINCULO EMPREGATÍCIO
CARGA

HORARIA
LARISSA ANDREIA BLAU 709601668958573 223810 FONOAUDIOLOGO AUTONOMO 40

ESTABELECIMENTO

MAFFI VIDOR LTDA
ME - LABORATORIO
HEMOLAB

CNES 9320431

NOME PROFISISONAL CNS CBO CARGO VINCULO EMPREGATÍCIO
CARGA

HORARIA
LIANA CEZAR MAFFI 980016294787802 223415 FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO AUTONOMO 20

ESTABELECIMENTO

UNILAB ANALISES
CLINICAS LTDA ME
- LABORATORIO
UNILAB

CNES 7744757

NOME PROFISISONAL CNS CBO CARGO VINCULO EMPREGATÍCIO
CARGA

HORARIA
LUCIANO FERRONATTO 180878335410000 223415 FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO AUTONOMO 10
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7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - FORTALECER E AMPLIAR A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE

OBJETIVO Nº 1.1 - UTILIZAÇÃO DE MECANISMOS QUE PROPICIEM A AMPLIAÇÃO DO ACESSO A ATENÇÃO PRIMARIA

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. REDUZIR A MORTALIDADE PREMATURA (30 A 69 ANOS) PELO
CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO
TRANSMISSÍVEIS

Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças
do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)

Número 5 Número 2 5 Número 160,00

2. INVESTIGAR OS ÓBITOS EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados. Proporção 100 Proporção 50 100,00 Proporção 50,00

3. AUMENTAR A PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA
BÁSICA DEFINIDA.

Proporção de registro de óbitos com causa básica definida Proporção 100 Proporção 95.65 100,00 Proporção 95,65

4. AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DE
ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS

Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na
população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária

Razão .68 Razão .43 0,68 Razão 63,24

5. AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL
DE RASTREAMENTO EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS

Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69
anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.

Razão .5 Razão .21 0,50 Razão 42,00

6. AUMENTAR A PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA
SAÚDE SUPLEMENTAR

Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar Proporção 25 Proporção 22.22 25,00 Proporção 88,88

7. REDUZIR O NUMERO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS
FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANO

Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos Percentual 5 Percentual 3.7 5,00 Percentual 126,00

8. MANTER ZERADA A MORTALIDADE INFANTIL Taxa de mortalidade infantil Taxa 0 Taxa 37.04 Taxa 0

9. MANTER ZERADO O NUMERO DE ÓBITOS MATERNOS Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência Número 0 Número 0 0 Número 100,00

10. MANTER A COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS
EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA

Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica Percentual 100 Percentual 100 100,00 Percentual 100,00

11. AMPLIAR O PERCENTUAL DE COBERTURA DE
ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa
Família (PBF)

Percentual 95 Percentual 33.33 95,00 Percentual 35,08

12. MANTER A COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE
BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA

Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica Percentual 100 Percentual 100 100,00 Percentual 100,00

13. AMPLIAR A OFERTA DE TESTES RÁPIDOS Número de testes rápidos de Hepatite B e C e HIV e Sífilis para diagnosticar
precocemente casos novos dessas doenças

Número 175 Número 433 175 Número 247,43

14. AMPLIAR AS AÇÕES DE MATRICIAMENTO DAS EQUIPES DE
ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS
DO NASF

Número de ações de matriciamento com a equipe da Atenção Básica e da Estratégia da
Saúde da Família

Percentual 4 Percentual 4 4,00 Percentual 100,00

15. AMPLIAR AS VISITAS DOMICILIARES PELA EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR

Número de visitas/atendimentos domiciliares pela equipe multidisciplinar, priorizando
usuários portadores de doenças crônicas, gestantes, crianças e idosos

Número 260 Número 8 260 Número 3,08

16. AMPLIAR OS GRUPOS QUE BUSCAM A EDUCAÇÃO EM SAÚDE
NAS COMUNIDADES E DA CIDADE E INTERIOR

Número de tipos de grupos que buscam a educação em saúde nas comunidade da cidade
e do interior , visando fornecer informações que proporcionam uma melhor qualidade
de vida

Número 6 Número 0 6 Número 0

17. AMPLIAR AS CONSULTAS DE PRE-NATAL POR GESTANTE Número de consultas de pre-natal por gestante através de consultas de enfermagem,
consultas médicas e outro prof. nível superior

Número 9 Número 6 9 Número 66,67

18. AMPLIAR AS CONSULTAS DE PUERICULTURA Número de consultas de puericultura em crianças menores de 2 anors Número 180 Número 69 180 Número 38,33

19. REDUZIR O NUMERO DE EXODONTIA Número de exodontia realizada Número 130 Número 108 200 Número 83,08

20. REALIZAR EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA AS EQUIPES E
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA

Número de capacitações, encontros, palestras... realizadas para as equipes de Atenção
Básica e seus profissionais

Número 10 Número 5 10 Número 50,00

21. AMPLIAR O NUMERO DE CONSULTAS DE PROFISSIONAIS DE
NÍVEL SUPERIOR ATRAVÉS DO AGENDAMENTO DE CONSULTAS

Número de consultas de nível superior agendadas através do Sistema E-sus Número 3000 Número 6093 3.000 Número 203,10

22. AMPLIAR A QUANTIDADE DE ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS
ESCOLAS DO MUNICIPIO

Número de atividade educativas nas escolas do municpio atraves do Programa Saúde na
Escola (PSE)

Número 80 Número 30 50 Número 37,50

DIRETRIZ Nº 2 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE AMPLIANDO E QUALIFICANDO O ACESSO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA

OBJETIVO Nº 2.1 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DE SAÚDE, MEDIANTE
APRIMORAMENTO DA POLITICA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
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Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Linha-
Base

Meta
2021

Unidade
de
medida -
Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE CONSULTAS E SERVIÇOS
HOSPITALARES

Ampliar a disponibilidade de consultas e serviços hospitalares para a população residente Número 440 Número 276 440 Número 62,73

2. AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE EXAMES ESPECIALIZADOS
OFERTADOS A POPULAÇÃO

Manter e ampliar a disponibilidade de exames especializados básicos (Raio X, Ultrassom
Obstétrico, Eletrocardiograma)em até 60 dias

Número 1350 Número 1600 1.350 Número 118,52

3. PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS DIFERENTES PONTOS DE
ATENÇÃO À SAÚDE GARANTIDO A REFERENCIA, A CONTRA-
REFERENCIA, E A TRANSFERÊNCIA DO CUIDADO

Promover a integração dos diferentes pontos de atenção à saúde para a realização de
referencia e contra referencia e transferência do cuidado, através da implantação de fluxos de
comunicação entre a atenção primária e especializada

Percentual 1 Percentual 1 1,00 Percentual 100,00

4. MANTER A DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Manter a disponibilização de serviços, através de consórcios Percentual 1 Percentual 1 1,00 Percentual 100,00

5. INSTITUIR SERVIÇO DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE
CONSULTAS E EXAMES

Instituir serviço de regulação de marcação de consultas e exames Percentual 1 Percentual 1 1,00 Percentual 100,00

DIRETRIZ Nº 3 - FORTALECER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E O GERENCIAMENTO DE RISCOS DE AGRAVOS À SAÚDE

OBJETIVO Nº 3.1 - ORGANIZAR O FLUXO DE ATENDIMENTOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SUAS RESPECTIVAS DIVISÕES

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Linha-
Base

Meta
2021

Unidade
de
medida -
Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. AMPLIAR A COBERTURA VACINAL DO CALENDÁRIO NACIONAL DE
VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE -
PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10 - VALENTE (2ª DOSE),
POLIOMIELITE (3ª DOSE) E TRIPLICE VIRAL (1ª DOSE).

Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para
crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica
10-valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª dose - com cobertura
vacinal preconizada

Percentual 75 Percentual 64.28 75,00 Percentual
85,71

2. ENCERRAR 80% OU MAIS DAS DOENÇAS COMPULSÓRIAS IMEDIATAS
REGISTRADAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕE S SOBRE AGRAVOS DE
NOTIFICAÇÃO (SINAN), EM ATE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE NOTIFICAÇÃO.

Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI)
encerrados em até 60 dias após notificação.

Proporção 95 Proporção 100 80,00 Proporção 105,26

3. MANTER A PROPORÇÃO DE CURA NAS COORTES DE CASOS NOVOS DE
HANSENÍASE

Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das
coortes

Proporção 100 Proporção 100 100,00 Proporção 100,00

4. REDUZIR A INCIDÊNCIA DE NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS
CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE

Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade Número 0 Número 0 0 Número 100,00

5. MANTER ZERADA A INCIDÊNCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS. Número de casos novos de aids em menores de 5 anos. Número 0 Número 0 0 Número 100,00

6. AMPLIAR A PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA
PARA CONSUMO HUMANO, QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS,
CLORO. RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ.

Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano
quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez

Proporção 100 Proporção 78.65 100,00 Percentual 78,65

7. EXECUTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS
NECESSÁRIAS PARA O MUNICÍPIO

Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de
Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano

Percentual 95 Percentual 66.67 80,00 Percentual 70,18

8. REALIZAR VISITAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DA DENGUE Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis
visitados para controle vetorial da dengue

Número 6 Número 0 6 Número 0

9. MANTER O NUMERO DE NOTIFICAÇÕES DOS AGRAVOS RELACIONADOS AO
TRABALHO DETECTADOS ATRAVÉS DO SIST E SINAM

Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos
relacionados ao trabalho.

Número 100 Número 100 100 Número 100,00

10. AMPLIAR A DETECÇÃO E A CURA DE NOVOS CASOS DE TUBERCULOSE Proporção de cura de casos novos tuberculose pulmonar baculífera Proporção 100 Proporção 100 100,00 Proporção 100,00

11. DIMINUIR O NUMERO DE AMOSTRAS DE ÁGUA COM PRESENÇA DE
ESCHERICHIA COL, EM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS

Proporção de amostras de água com presença de Escherichia col, em soluções
Alternativas Coletivas

Percentual 2 Percentual 1.45 2,00 Percentual 72,50

12. MANTER A INVESTIGAÇÃO DE TODOS OS ÓBITOS POR ACIDENTE DE
TRABALHO

Proporção de Óbitos por Acidente de Trabalho investigados Proporção 100 Proporção 100 100,00 Proporção 100,00

13. AMPLIAR AS NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS (ACIDENTES E DOENÇAS)
RELACIONADOS AO TRABALHO

Taxa de notificação de agravos (acidentes e doenças) relacionados ao trabalho Taxa 12 Taxa 308.37 12,00 Taxa 0

14. AMPLIAR A COBERTURA VACINAL DA GRIPE PARA TODOS OS GRUPOS
PRIORITÁRIOS

Cobertura vacinal contra a gripe para todos os grupos prioritários Percentual 95 Percentual 85.52 95,00 Percentual 90,02

15. REALIZAR ATIVIDADES EDUCATIVAS PROMOVENDO A SAUDE LABORAL DO
TRABALHADOR

Número de ações realizadas sobre a saúde do trabalhador (utilização adequada
dos agrotóxicos, uso de EPI adequados...)

Número 4 Número 0 4 Número 0

DIRETRIZ Nº 4 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO Nº 4.1 - FORTALECER A POLITICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL
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Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de medida
- Meta

% meta
alcançada

1. DISPOR DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, CONFORME ESTABELECE A LEGISLAÇÃO
VIGENTE

Garantir a disponibilidade de profissional farmacêutico
conforme estabelece a legislação vigente

Percentual 1 Percentual 1 1,00 Percentual 100,00

2. GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS EM QUANTIDADE E TEMPO
OPORTUNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BARRA FUNDA

Garantir o acesso da população a medicamentos
essenciais com qualidade

Percentual 1 Percentual 1 1,00 Percentual 100,00

3. ESTRUTURAR E ORGANIZAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Estruturar e organizar os serviços de assistência
farmacêutica

Percentual 1 Percentual 1 1,00 Percentual 100,00

4. MANTER / ATUALIZAR A LISTA DE MEDICAMENTOS DISPENSADOS Manter / Atualizar a lista de medicamentos dispensados
de acordo com o perfil epidemiológico do Município

Percentual 1 Percentual 1 1,00 Percentual 100,00

5. PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA O USO RACIONAL DE
MEDICAMENTOS

NUMERO DE AÇÕES EM RELAÇÃO AO USO
RACIONAL DE MEDICAMENTOS

Número 10 Número 0 10 Número 0

DIRETRIZ Nº 5 - QUALIFICAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E LOGÍSTICA

OBJETIVO Nº 5.1 - ESTIMULAR PROCESSOS DE GESTÃO DE QUALIDADE, FAZENDO UM USO EFICIENTE DOS RECURSOS PÚBLICOS, COM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DAS POLÍTICAS E DOS
PROCESSOS DE TRABALHO, ASSEGURANDO AS LEIS DE FINANCIAMIENTO DO SUS

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. GARANTIR A CONTINUIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS

Garantir a continuidade da manutenção preventiva dos equipamentos
médicos hospitalares e odontológicos

Percentual 1 Percentual 1 1,00 Percentual 100,00

2. GARANTIR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PERMANENTE DA FROTA
DOS VEICULOS, BEM COMO A RENOVAÇÃO DOS MESMOS

Garantir a manutenção e conservação permanente da frota dos veículos,
bem como a renovação dos mesmos

Percentual 1 Percentual 1 1,00 Percentual 100,00

3. ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CONFORME A NECESSIDADE
DOS SERVIÇOS

Adquirir equipamentos e materiais conforme a necessidade dos serviços Percentual 1 Percentual 1 1,00 Percentual 100,00

4. FLEXIBILIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS VINCULADOS PARA MELHOR
APROVEITAMENTO DOS MESMOS

Utilizar de maneira adequada os recursos vinculados, conforme
necessidade do município tendo a aprovação do Conselho de Saúde

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

DIRETRIZ Nº 6 - PROMOVER O CONTROLE SOCIAL DO SUS

OBJETIVO Nº 6.1 - FORTALECER OS VÍNCULOS DO CIDADÃO COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE DE FORMA DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA NA CONSTRUÇÃO DO SUS

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. MANTER ATUALIZADOS OS DADOS CADASTRAIS
RELACIONADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,

Proporção de conselhos de saúde cadastrados no sistema de acompanhamento
dos conselhos de saúde - SIAC

Percentual 1 Percentual 1 1,00 Percentual 100,00

2. REALIZAR EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS
CONSELHEIROS DE SAÚDE

Promover cursos de capacitação aos conselheiros. Percentual 1 Percentual 0 1,00 Percentual 0

3. ENVIO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PARA APROVAÇÃO E
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE

Proporção de PMS, PAS, PACTUAÇÃO, RDQA, RAG e demais instrumentos
de gestão em saúde, enviados ao conselho de saúde.

Percentual 1 Percentual 1 1,00 Percentual 100,00

DIRETRIZ Nº 7 - FORTALECER AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO, VIGILÂNCIA E CONTROLE NO PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19

OBJETIVO Nº 7.1 - GARANTIR SUPORTE NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO ADEQUADO NAS SUSPEITAS E CASOS COMPROVADOS

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida
- Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. MONITORAR DIARIAMENTE O NUMERO DE CASOS POSITIVOS DE COVID-19 NO
MUNICÍPIO

Proporção de monitoramento dos casos
positivos de Covid-19

Proporção 100 Proporção 100 100,00 Proporção 100,00

2. TESTAR A MAIOR PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO QUE SE ENQUADRA NOS GRUPOS
DE RISCOS QUE APRESENTAREM OS SINTOMAS

Proporção de testagem da população de risco
com sintomas

Proporção 90 Proporção 100 90,00 Proporção 111,11

3. MANTER O MENOR NUMERO DE CASOS POSITIVADOS NO MUNICÍPIO Número de casos positivos da população do
município de barra funda

Número 5 Número 413 5 Número 999,99

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções da Saúde Descrição das Metas por Subfunção Meta programada para o
exercício

122 - Administração
Geral

DISPOR DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, CONFORME ESTABELECE A LEGISLAÇÃO VIGENTE 1,00

MONITORAR DIARIAMENTE O NUMERO DE CASOS POSITIVOS DE COVID-19 NO MUNICÍPIO 100,00

MANTER ATUALIZADOS OS DADOS CADASTRAIS RELACIONADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, 1,00

GARANTIR A CONTINUIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS 1,00

GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS EM QUANTIDADE E TEMPO OPORTUNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BARRA FUNDA 1,00

REALIZAR EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS CONSELHEIROS DE SAÚDE 0,00

GARANTIR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PERMANENTE DA FROTA DOS VEICULOS, BEM COMO A RENOVAÇÃO DOS MESMOS 1,00

ESTRUTURAR E ORGANIZAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1,00

ENVIO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PARA APROVAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE 1,00

ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CONFORME A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS 1,00

MANTER / ATUALIZAR A LISTA DE MEDICAMENTOS DISPENSADOS 1,00

https://digisusgmp.saude.gov.br 15 de 28



FLEXIBILIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS VINCULADOS PARA MELHOR APROVEITAMENTO DOS MESMOS 1

PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 0

MANTER O NUMERO DE NOTIFICAÇÕES DOS AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO DETECTADOS ATRAVÉS DO SIST E SINAM 100

REALIZAR ATIVIDADES EDUCATIVAS PROMOVENDO A SAUDE LABORAL DO TRABALHADOR 0

301 - Atenção Básica REDUZIR A MORTALIDADE PREMATURA (30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 5

AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE CONSULTAS E SERVIÇOS HOSPITALARES 276

INVESTIGAR OS ÓBITOS EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) 50,00

TESTAR A MAIOR PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO QUE SE ENQUADRA NOS GRUPOS DE RISCOS QUE APRESENTAREM OS SINTOMAS 100,00

AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE EXAMES ESPECIALIZADOS OFERTADOS A POPULAÇÃO 1.600

AUMENTAR A PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA. 95,65

MANTER O MENOR NUMERO DE CASOS POSITIVADOS NO MUNICÍPIO 413

PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS DIFERENTES PONTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE GARANTIDO A REFERENCIA, A CONTRA-REFERENCIA, E A TRANSFERÊNCIA DO CUIDADO 1,00

AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DE ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS 0,43

MANTER A DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 1,00

AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL DE RASTREAMENTO EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS 0,21

INSTITUIR SERVIÇO DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES 1,00

AUMENTAR A PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR 22,22

REDUZIR O NUMERO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANO 3,70

MANTER ZERADA A MORTALIDADE INFANTIL 37,04

REALIZAR VISITAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DA DENGUE 0

MANTER ZERADO O NUMERO DE ÓBITOS MATERNOS 0

MANTER A COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA 100,00

AMPLIAR O PERCENTUAL DE COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 33,33

MANTER A COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA 100,00

AMPLIAR A OFERTA DE TESTES RÁPIDOS 433

AMPLIAR AS AÇÕES DE MATRICIAMENTO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO NASF 4,00

AMPLIAR AS VISITAS DOMICILIARES PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 8

AMPLIAR OS GRUPOS QUE BUSCAM A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS COMUNIDADES E DA CIDADE E INTERIOR 0

AMPLIAR AS CONSULTAS DE PRE-NATAL POR GESTANTE 6

AMPLIAR AS CONSULTAS DE PUERICULTURA 69

REDUZIR O NUMERO DE EXODONTIA 108

REALIZAR EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA AS EQUIPES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA 5

AMPLIAR O NUMERO DE CONSULTAS DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR ATRAVÉS DO AGENDAMENTO DE CONSULTAS 6.093

AMPLIAR A QUANTIDADE DE ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO 30

304 - Vigilância
Sanitária

AMPLIAR A PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO. RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ. 100,00

EXECUTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS PARA O MUNICÍPIO 66,67

DIMINUIR O NUMERO DE AMOSTRAS DE ÁGUA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COL, EM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS 1,45

305 - Vigilância
Epidemiológica

AMPLIAR A COBERTURA VACINAL DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10 - VALENTE (2ª DOSE),
POLIOMIELITE (3ª DOSE) E TRIPLICE VIRAL (1ª DOSE).

75,00

ENCERRAR 80% OU MAIS DAS DOENÇAS COMPULSÓRIAS IMEDIATAS REGISTRADAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕE S SOBRE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN), EM ATE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE
NOTIFICAÇÃO.

100,00

MANTER A PROPORÇÃO DE CURA NAS COORTES DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE 100,00

REDUZIR A INCIDÊNCIA DE NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE 0

MANTER ZERADA A INCIDÊNCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS. 0

AMPLIAR A DETECÇÃO E A CURA DE NOVOS CASOS DE TUBERCULOSE 100,00

MANTER A INVESTIGAÇÃO DE TODOS OS ÓBITOS POR ACIDENTE DE TRABALHO 100,00

AMPLIAR AS NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS (ACIDENTES E DOENÇAS) RELACIONADOS AO TRABALHO 308,37

AMPLIAR A COBERTURA VACINAL DA GRIPE PARA TODOS OS GRUPOS PRIORITÁRIOS 85,52
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Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte

Subfunções da
Saúde

Natureza
da
Despesa

Recursos
ordinários -
Fonte Livre
(R$)

Receita de impostos e de
transferência de impostos
(receita própria - R$)

Transferências de fundos à Fundo de
Recursos do SUS, provenientes do
Governo Federal (R$)

Transferências de fundos ao Fundo de
Recursos do SUS, provenientes do
Governo Estadual (R$)

Transferências de
convênios destinados
à Saúde (R$)

Operações de
Crédito
vinculadas à
Saúde (R$)

Royalties do
petróleo
destinados à
Saúde (R$)

Outros recursos
destinados à
Saúde (R$)

Total(R$)

0 - Informações
Complementares

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

122 -
Administração
Geral

Corrente N/A N/A 148.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A 148.000,00

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

301 - Atenção
Básica

Corrente N/A 3.013.000,00 565.000,00 199.500,00 N/A N/A N/A N/A 3.777.500,00

Capital N/A 166.000,00 138.000,00 14.500,00 N/A N/A N/A N/A 318.500,00

302 - Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial

Corrente N/A N/A 22.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A 22.000,00

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

303 - Suporte
Profilático e
Terapêutico

Corrente N/A N/A 21.000,00 22.000,00 N/A N/A N/A N/A 43.000,00

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

304 - Vigilância
Sanitária

Corrente N/A N/A 14.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A 14.000,00

Capital N/A N/A 4.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A 4.000,00

305 - Vigilância
Epidemiológica

Corrente N/A N/A 35.000,00 5.000,00 N/A N/A N/A N/A 40.000,00

Capital N/A N/A 3.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A 3.000,00

306 -
Alimentação e
Nutrição

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online 
Data da consulta: 16/03/2022.

Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS
Nos baseamos em dados da série histórica e da pactuação interfederativa de indicadores (2017-2021). Os resultados foram retirados do Portal BI - http://bipublico.saude.rs.gov.br/index.htm.

No entanto muitos dos resultados destes indicadores não condizem com o realizado, ou não são encontrados daí então nos baseamos com os resultados do banco de dados do município.

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Unidade de
medida

Meta
2021

Resultado do
RAG

%
Alcançada

da meta

Justificativa de Item não atingido
ou não apurado

Indicadores
8

1.1.1 REDUZIR A MORTALIDADE
PREMATURA (30 A 69 ANOS) PELO
CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS
DOENÇAS CRÔNICAS NÃO
TRANSMISSÍVEIS.

Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos)
pelo conjunto das 4 principais DCNT
(doenças do aparelho circulatório, câncer,
diabetes e doenças respiratórias crônicas).

Número 5 2 160,00 Meta atingida

1
1.1.2 INVESTIGAR OS ÓBITOS EM
MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF).

Proporção de óbitos de mulheres em
idade fértil (10 a 49 anos) investigados. Proporção 100 50 50,00 Não foi investigada até o momento. 2

1.1.3 AUMENTAR A PROPORÇÃO DE
REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA
BÁSICA DEFINIDA.

Proporção de registro de óbitos com
causa básica definida. Proporção 100 95,65 95,65 Devido ao não registro até o

momento, em virtude da investigação. 3

1.1.4 AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES
CITOPATOLÓGICOS DO COLO DE
ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64
ANOS.

Razão de exames citopatológicos do colo
do útero em mulheres de 25 a 64 anos na
população residente de determinado local
e a população da mesma faixa etária.

Razão 0,68 0,43 63,24

Devido algumas mulheres procurarem
atendimentos e exames particulares
(sendo assim estes não contam para

esta meta). e pela diminuição da
procura por causa da Pandemia

Covid-19. 11

1.1.5 AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES
DE MAMOGRAFIA BILATERAL DE
RASTREAMENTO EM MULHERES DE
50 A 69 ANOS.

Razão de exames de mamografia de
rastreamento realizados em mulheres de
50 a 69 anos na população residente de
determinado local e população da mesma
faixa etária.

Razão 0,50 0,21 42,00

Devido a pouca procura no sus e
utilização do sistema particular, e pela

diminuição de mamografias
realizadas pelas referências por causa

da Pandemia Covid-19. 12
1.1.6 AUMENTAR A PROPORÇÃO DE
PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE
SUPLEMENTAR.

Proporção de parto normal no Sistema
Único de Saúde e na Saúde Suplementar. Proporção 25 22,22 88,88

Pela pouca adesão por parte das
pacientes e dos médicos assistentes

que preferem realizar cesariana. 13
1.1.7 REDUZIR O NUMERO DE
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19
ANOS.

Proporção de gravidez na adolescência
entre as faixas etárias 10 a 19 anos. Percentual 5 3,70 126,00 Meta atingida

14

1.1.8 MANTER ZERADA A
MORTALIDADE INFANTIL. Taxa de mortalidade infantil. Taxa 0 37,04 0,00

Teve Mortalidade Infantil devido a
alguma destas causas,(a falta de

assistência e de instrução às gestantes,
ausência de acompanhamento

médico, deficiência na assistência
hospitalar, desnutrição, déficit nos

serviços de saneamento ambiental). 15

1.1.9 MANTER ZERADO O NUMERO
DE ÓBITOS MATERNOS.

Número de óbitos maternos em
determinado período e local de
residência.

Número 0 0 100,00 Meta atingida
16

1.1.10 MANTER A COBERTURA
POPULACIONAL ESTIMADA PELAS
EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA.

Cobertura populacional estimada pelas
equipes de Atenção Básica. Percentual 100 100 100,00 Meta atingida

17
1.1.11 AMPLIAR O PERCENTUAL DE
COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO
DAS CONDICIONALIDADES DE
SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA.

Cobertura de acompanhamento das
condicionalidades de Saúde do Programa
Bolsa Família (PBF).

Percentual 95 33,33 35,08
Devido a quantidade de pessoas a serem
acompanhados ser de 12 pessoas, e foi

acompanhados 4 pessoas.
18

1.1.12 MANTER A COBERTURA
POPULACIONAL ESTIMADA DE
SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO
BÁSICA.

Cobertura populacional estimada de
saúde bucal na atenção básica. Percentual 100 100 100,00 Meta atingida

19

1.1.13 AMPLIAR A OFERTA DE TESTES
RÁPIDOS.

Número de testes rápidos de Hepatite B e
C e HIV e Sífilis para diagnosticar
precocemente casos novos dessas
doenças.

Número 175 433 247,43 Meta atingida

Municipal
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1.1.14 AMPLIAR AS AÇÕES DE
MATRICIAMENTO DAS EQUIPES DE
ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATEGIA DA
SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO
NASF.

Número de ações de matriciamento com a
equipe da Atenção Básica e da Estratégia
da Saúde da Família.

Pecentual 4 4 100,00 Meta atingida

Municipal

1.1.15 AMPLIAR AS VISITAS
DOMICILIARES PELA EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR.

Número de visitas/atendimentos
domiciliares pela equipe multidisciplinar,
priorizando usuários portadores de
doenças crônicas, gestantes, crianças e
idosos.

Número 260 8 3,08
Devido a Pandemia, não foi possível

ampliar as visitas domiciliares. Visitas
registradas no E-SUS.

Municipal

1.1.16 AMPLIAR OS GRUPOS QUE
BUSCAM A EDUCAÇÃO EM SAÚDE
NAS COMUNIDADES DA CIDADE E
DO INTERIOR.

Número de tipos de grupos que buscam a
educação em saúde nas comunidade da
cidade e do interior , visando fornecer
informações que proporcionam uma
melhor qualidade de vida.

Número 6 0 0,00 Devido a Pandemia, não foi possível
realizar grupos.

Municipal

1.1.17 AMPLIAR AS CONSULTAS DE
PRE-NATAL POR GESTANTE.

Número de consultas de pre-natal por
gestante através de consultas de
enfermagem, consultas médicas e outro
prof. nível superior.

Número 9 6 66,67

Pelo não registro adequado junto ao
e-Sus. E devido a pouca procura das
gestantes ao Sistema Unico de Saúde.
-- Indicador segundo o E-gestor esta
dizendo que 66,67% das gestantes

foram acompanhadas com 6 ou mais
consultas pré-natal. Municipal

1.1.18 AMPLIAR AS CONSULTAS DE
PUERICULTURA.

Número de consultas de puericultura em
crianças menores de 2 anos. Número 180 69 38,33

Devido a Pandemia, foi diminuido a
consultas eletivas e a busca das

crianças para este tipo de conuslta. Municipal
1.1.19 REDUZIR O NUMERO DE
EXODONTIA. Número de exodontia realizada. Número 130 108 116,92 Meta atingida Municipal
1.1.20 REALIZAR EDUCAÇÃO
PERMANENTE PARA AS EQUIPES E
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA
ATENÇÃO BÁSICA.

Número de capacitações, encontros,
palestras... realizadas para as equipes de
Atenção Básica e seus profissionais.

Número 10 5 50,00 Devido a Pandemia, não foi possível
realizar as atividades.

Municipal
1.1.21 AMPLIAR O NUMERO DE
CONSULTAS DE PROFISSIONAIS DE
NÍVEL SUPERIOR ATRAVÉS DO
AGENDAMENTO DE CONSULTAS.

Número de consultas de nível superior
agendadas através do Sistema E-sus. Número 3000 6.093 203,10 Meta atingida

Municipal
1.1.22 AMPLIAR A QUANTIDADE DE
ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS
ESCOLAS DO MUNICIPIO.

Número de atividade educativas nas
escolas do municipio através do
Programa Saúde na Escola (PSE).

Número 80 30 37,50 Devido a Pandemia, não foi possível
realizar as atividades. Municipal

2.1.1 AMPLIAR A DISPONIBILIDADE
DE CONSULTAS E SERVIÇOS
HOSPITALARES.

Ampliar a disponibilidade de consultas e
serviços hospitalares para a população
residente.

Número 440 276 62,73 Devido a Pandemia, diminuiu a
procura. Municipal

2.1.2 AMPLIAR A DISPONIBILIDADE
DE EXAMES ESPECIALIZADOS
OFERTADOS A POPULAÇÃO.

Manter e ampliar a disponibilidade de
exames especializados básicos (Raio X,
Ultrassom Obstétrico,
Eletrocardiograma)em até 60 dias.

Número 1350 1600 118,52 Meta atingida

Municipal

2.1.3 PROMOVER A INTEGRAÇÃO
DOS DIFERENTES PONTOS DE
ATENÇÃO À SAÚDE GARANTIDO A
REFERÊNCIA, A CONTRA-
REFERÊNCIA, E A TRANSFERÊNCIA
DO CUIDADO.

Promover a integração dos diferentes
pontos de atenção à saúde para a
realização de referencia e contra
referência e transferência do cuidado,
através da implantação de fluxos de
comunicação entre a atenção primária e
especializada.

Percentual 1 1 100,00 Meta atingida

Municipal
2.1.4 MANTER A DISPONIBILIZAÇÃO
DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE.

Manter a disponibilização de serviços,
através de consórcios. Percentual 1 1 100,00 Meta atingida

Municipal
2.1.5 INSTITUIR SERVIÇO DE
REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE
CONSULTAS E EXAMES.

Instituir serviço de regulação de
marcação de consultas e exames. Percentual 1 1 100,00 Meta atingida

Municipal
3.1.1 AMPLIAR A COBERTURA
VACINAL DO CALENDÁRIO
NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA
CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE
IDADE - PENTAVALENTE (3ª DOSE),
PNEUMOCÓCICA 10 - VALENTE (2ª
DOSE), POLIOMIELITE (3ª DOSE) E
TRÍPLICE VIRAL (1ª DOSE).

Proporção de vacinas selecionadas do
Calendário Nacional de Vacinação para
crianças menores de dois anos de idade -
Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10-
valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e
Tríplice viral 1ª dose - com cobertura
vacinal preconizada.

Percentual 75 64,28 85,71

Pentavalente 60,50% Pneumocócica
50,42% Triplice Viral 85,71%

Poliemielite 60,51% Devido a não
registro adequado ou aos cadastros

dos pacientes for diferente dos dados
registrados no momento da

vacinação. Ou a pouca procura das
mães em relação a vacinação.

4

3.1.2 ENCERRAR 80% OU MAIS DAS
DOENÇAS COMPULSÓRIAS
IMEDIATAS REGISTRADAS NO
SISTEMA DE INFORMAÇÕE S SOBRE
AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN),
EM ATE 60 DIAS A PARTIR DA DATA
DE NOTIFICAÇÃO.

Proporção de casos de doenças de
notificação compulsória imediata (DNCI)
encerrados em até 60 dias após
notificação.

Proporção 95 100 105,26 Meta Atingida 5

3.1.3 MANTER A PROPORÇÃO DE
CURA NAS COORTES DE CASOS
NOVOS DE HANSENÍASE.

Proporção de cura dos casos novos de
hanseníase diagnosticados nos anos das
coortes.

Proporção 100 100 100,00 Meta Atingida
6

3.1.4 REDUZIR A INCIDÊNCIA DE
NÚMERO DE CASOS NOVOS DE
SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE
UM ANO DE IDADE.

Número de casos novos de sífilis
congênita em menores de um ano de
idade.

Número 0 0 100,00 Meta Atingida

8
3.1.5 MANTER ZERADA A
INCIDÊNCIA DE AIDS EM MENORES
DE 5 ANOS.

Número de casos novos de aids em
menores de 5 anos. Número 0 0 100,00 Meta Atingida

9
3.1.6 AMPLIAR A PROPORÇÃO DE
ANÁLISES REALIZADAS EM
AMOSTRAS DE ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO, QUANTO AOS
PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS,
CLORO. RESIDUAL LIVRE E
TURBIDEZ.

Proporção de análises realizadas em
amostras de água para consumo humano
quanto aos parâmetros coliformes totais,
cloro residual livre e turbidez.

Percentual 100 78,65 78,65

Não foram realizadas todas as
analises preconizadas. Devido ser a

meta anual. Não foram contabilizados
no SISTEMA PORTAL BI.

10

3.1.7 EXECUTAR AS AÇÕES DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA,
CONSIDERADAS NECESSÁRIAS PARA
O MUNICÍPIO.

Percentual de municípios que realizam no
mínimo seis grupos de ações de
Vigilância Sanitária consideradas
necessárias a todos os municípios no ano.

Percentual 95 66,67 70,18

Não foram realizadas todas as
atividades preconizadas pela

vigilância sanitária, dados retirados
do SISTEMA PORTAL BI.

20
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3.1.8 REALIZAR VISITAS
DOMICILIARES PARA CONTROLE DA
DENGUE.

Número de ciclos que atingiram mínimo
de 80% de cobertura de imóveis visitados
para controle vetorial da dengue.

Número 6 0 0,00

Não foram realizadas todos os ciclos
obrigatórios ou não foram registrados

adequadamente. Sem apuração no
período Não foram contabilizados no

SISTEMA PORTAL BI.

22

3.1.9 MANTER O NÚMERO DE
NOTIFICAÇÕES DOS AGRAVOS
RELACIONADOS AO TRABALHO
DETECTADOS ATRAVÉS DO SIST E
SINAM.

Proporção de preenchimento do campo
ocupação nas notificações de agravos
relacionados ao trabalho.

Número 100 100 100,00 Meta Atingida 23

3.1.10 AMPLIAR A DETECÇÃO E A
CURA DE NOVOS CASOS DE
TUBERCULOSE.

Proporção de cura de casos novos
tuberculose pulmonar bacilífera. Proporção 100 100 100,00 Meta Atingida

RS1
3.1.11 DIMINUIR O NÚMERO DE
AMOSTRAS DE ÁGUA COM
PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI,
EM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS
COLETIVAS.

Proporção de amostras de água com
presença de Escherichia coli, em soluções
Alternativas Coletivas

Percentual 2 1,45 127,50 Meta Atingida RS2

3.1.12 MANTER A INVESTIGAÇÃO DE
TODOS OS ÓBITOS POR ACIDENTE DE
TRABALHO.

Proporção de Óbitos por Acidente de
Trabalho investigados. Proporção 100 100 100,00 Meta Atingida RS3

3.1.13 AMPLIAR AS NOTIFICAÇÃO DE
AGRAVOS (ACIDENTES E DOENÇAS)
RELACIONADOS AO TRABALHO.

Taxa de notificação de agravos (acidentes
e doenças) relacionados ao trabalho. Taxa 12 308,37 2569,75 Meta Atingida RS4

3.1.14 AMPLIAR A COBERTURA
VACINAL DA GRIPE PARA TODOS OS
GRUPOS PRIORITÁRIOS.

Cobertura vacinal contra a gripe para
todos os grupos prioritários. Percentual 95 85,52 90,02

Devido a não registro adequado ou
aos cadastros dos pacientes for

diferente dos dados registrados no
momento da vacinação. Municipal

3.1.15 REALIZAR ATIVIDADES
EDUCATIVAS PROMOVENDO A
SAÚDE LABORAL DO
TRABALHADOR.

Número de ações realizadas sobre a
saúde do trabalhador (utilização
adequada dos agrotóxicos, uso de EPI
adequados...).

Número 4 0 0,00 Devido a Pandemia, não foi possível
realizar as atividades.

Municipal
4.1.1 DISPOR DE PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO, CONFORME
ESTABELECE A LEGISLAÇÃO
VIGENTE.

Garantir a disponibilidade de profissional
farmacêutico conforme estabelece a
legislação vigente.

Percentual 1 1 100,00 Meta Atingida

Municipal
4.1.2 GARANTIR A DISPONIBILIDADE
DE MEDICAMENTOS EM
QUANTIDADE E TEMPO OPORTUNO
PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE
BARRA FUNDA.

Garantir o acesso da população a
medicamentos essenciais com qualidade. Percentual 1 1 100,00 Meta Atingida

Municipal
4.1.3 ESTRUTURAR E ORGANIZAR OS
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA.

Estruturar e organizar os serviços de
assistência farmacêutica. Percentual 1 1 100,00 Meta Atingida

Municipal

4.1.4 MANTER / ATUALIZAR A LISTA
DE MEDICAMENTOS DISPENSADOS.

Manter / Atualizar a lista de
medicamentos dispensados de acordo
com o perfil epidemiológico do
Município.

Percentual 1 1 100,00 Meta Atingida

Municipal
4.1.5 PROMOVER AÇÕES DE
EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA O
USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS.

NÚMERO DE AÇÕES EM RELAÇÃO
AO USO RACIONAL DE
MEDICAMENTOS.

Número 10 0 0,00
Devido a Pandemia, não foi possível

realizar as ações de Educação
Continuada. Municipal

5.1.1 GARANTIR A CONTINUIDADE
DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS.

Garantir a continuidade da manutenção
preventiva dos equipamentos médicos
hospitalares e odontológicos.

Percentual 1 1 100,00 Meta Atingida

Municipal
5.1.2 GARANTIR A MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO PERMANENTE DA
FROTA DOS VEÍCULOS, BEM COMO A
RENOVAÇÃO DOS MESMOS.

Garantir a manutenção e conservação
permanente da frota dos veículos, bem
como a renovação dos mesmos.

Percentual 1 1 100,00 Meta Atingida

Municipal
5.1.3 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS CONFORME A
NECESSIDADE DOS SERVIÇOS.

Adquirir equipamentos e materiais
conforme a necessidade dos serviços. Percentual 1 1 100,00 Meta Atingida

Municipal
5.1.4 FLEXIBILIZAÇÃO DO USO DOS
RECURSOS VINCULADOS PARA
MELHOR APROVEITAMENTO DOS
MESMOS.

Utilizar de maneira adequada os recursos
vinculados, conforme necessidade do
município tendo a aprovação do
Conselho de Saúde.

Número 1 1 100,00 Meta Atingida

Municipal
6.1.1 MANTER ATUALIZADOS OS
DADOS CADASTRAIS
RELACIONADOS AO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE,.

Proporção de conselhos de saúde
cadastrados no sistema de
acompanhamento dos conselhos de saúde
- SIAC.

Percentual 1 1 100,00 Meta Atingida (Verificar os acessos
do conselho no SIACS)

Municipal
6.1.2 REALIZAR EDUCAÇÃO
PERMANENTE PARA OS
CONSELHEIROS DE SAÚDE.

Promover cursos de capacitação aos
conselheiros. Percentual 1 0 0,00

Devido a Pandemia, não foi possível
realizar a Educação para os

Conselheiros. Municipal
6.1.3 ENVIO DOS INSTRUMENTOS DE
GESTÃO PARA APROVAÇÃO E
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE
SAÚDE.

Proporção de PMS, PAS, PACTUAÇÃO,
RDQA, RAG e demais instrumentos de
gestão em saúde, enviados ao conselho
de saúde.

Percentual 1 1 100,00 Meta Atingida

Municipal
7.1.1 MONITORAR DIARIAMENTE O
NÚMERO DE CASOS POSITIVOS DE
COVID-19 NO MUNICÍPIO.

Proporção de monitoramento dos casos
positivos de Covid-19. Proporção 100 100 100,00 Meta Atingida

Municipal
7.1.2 TESTAR A MAIOR
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO QUE
SE ENQUADRA NOS GRUPOS DE
RISCOS QUE APRESENTAREM OS
SINTOMAS.

Proporção de testagem da população de
risco com sintomas. Proporção 90 100 111,11 Meta Atingida

Municipal

7.1.3 MANTER O MENOR NUMERO DE
CASOS POSITIVADOS NO MUNICÍPIO.

Número de casos positivos da população
do município de Barra Funda. Número 5 413 8260,00

Devido ao não conhecimento da
doença, se estimou números bem

menores de casos da doença. Municipal
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8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
N Indicador Tipo Meta ano

2021
Resultado Anual % alcançada da

meta
Unidade de

Medida

1
Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)

U 5 2 160,00 Número

2
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.

E 100,00 50,00 50,00 Percentual

3
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida

U 95,00 95,65 100,68 Percentual

4
Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10-valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice
viral 1ª dose - com cobertura vacinal preconizada

U 75,00 64,28 85,71 Percentual

5
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.

U 80,00 100,00 125,00 Percentual

6
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes

U 85,00 100,00 117,65 Percentual

7
Número de Casos Autóctones de Malária

E - - 0 Número

8
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade

U 0 0 100,00 Número

9
Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.

U 0 0 100,00 Número

10
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez

U 95,00 78,65 82,79 Percentual

11
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária

U 0,36 0,43 119,44 Razão

12
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.

U 0,28 0,21 75,00 Razão

13
Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar

U 25,00 22,22 88,88 Percentual

14
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos

U 12,00 3,70 169,17 Percentual

15
Taxa de mortalidade infantil

U 0 3.704 0 Número

16
Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência

U 0 0 100,00 Número

17
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica

U 100,00 100,00 100,00 Percentual

18
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)

U 70,00 33,33 47,61 Percentual

19
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica

U 100,00 100,00 100,00 Percentual

21
Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica

E - - 0 Percentual

22
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue

U 4 0 0 Número

23
Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.

U 95,00 100,00 105,26 Percentual

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online 
Data da consulta: 16/03/2022.

Análises e Considerações sobre Indicadores de Pactuação Interfederativa
Nos baseamos em dados da série histórica e da pactuação interfederativa de indicadores (2017-2021). Os resultados foram retirados do Portal BI - http://bipublico.saude.rs.gov.br/index.htm.

No entanto muitos dos resultados destes indicadores não condizem com o realizado, ou não são encontrados daí então nos baseamos com os resultados do banco de dados do município.

N° Tipo Indicador Unidade de
Medida

Meta
2021

Resultado do
RAG

%
Alcançada

da meta
Justificativa de Item não atingido ou não apurado

1 U

Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT
(doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias
crónicas) Número

5 2 160,00 Meta atingida

2 E Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados. Percentual 100,00 50,00 50,00 Não foi investigada até o momento.
3 U Proporção de registro de óbitos com causa básica definida Percentual 95,00 95,65 100,68 Meta atingida

4 U

Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinaação para
crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica
10-valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e Trí�plice viral 1ª dose - com cobertura
vacinal preconizada

Percentual

75,00 64,28 85,71

Pentavalente 60,50% Pneumocócica 50,42% Triplice Viral
85,71% Poliemielite 60,51% Devido a não registro adequado

ou aos cadastros dos pacientes for diferente dos dados
registrados no momento da vacinação. Ou a pouca procura das

mães em relação a vacinação.

5 U
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI)
encerrados em até 60 dias após notificação. Percentual 80,00 100,00 125,00 Meta atingida

6 U
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das
coortes Percentual 85,00 100,00 117,65 Meta atingida

8 U Número de casos novos de sífilis congénita em menores de um ano de idade Número 0 0 100,00 Meta atingida
9 U Número de casos novos de aids em menores de 5 anos. Número 0 0 100,00 Meta atingida

10 U

Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano
quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez

Percentual
95,00 78,65 82,79

Não foram realizadas todas as analises preconizadas. Devido
ser a meta anual. Não foram contabilizados no SISTEMA

PORTAL BI.
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11 U

Razão de exames citopatológicos do colo do Utero em mulheres de 25 a 64
anos na população residente de determinado local e a população da mesma
faixa etária Razão

0,36 0,43 119,44 Meta atingida

12 U

Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50
a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma
faixa etária. Razão

0,28 0,21 75,00
Devido a pouca procura no sus e utilização do sistema

particular, e pela diminuição de mamografias realizadas pelas
referências por causa da Pandemia Covid-19.

13 U
Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar

Percentual 25,00 22,22 88,88 Pela pouca adesão por parte das pacientes e dos médicos
assistentes que preferem realizar cesariana.

14 U Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos Percentual 12,00 3,70 169,17 Meta atingida

15 U Taxa de mortalidade infantil Número

0,00 37,04 0,00

Teve Mortalidade Infantil devido a alguma destas causas,(a
falta de assistência e de instrução às gestantes, ausência de

acompanhamento médico, deficiência na assistência hospitalar,
desnutrição, déficit nos serviços de saneamento ambiental).

16 U Número de Óbitos maternos em determinado perÍodo e local de residência Número 0 0 100,00 Meta atingida
17 U Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica Percentual 100,00 100,00 100,00 Meta atingida

18 U
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa
Bolsa Família (PBF) Percentual 70,00 33,33 47,61 Devido a quantidade de pessoas a serem acompanhados ser de 12 pessoas,

e foi acomapnhados 4 pessoas.
19 U Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica. Percentual 100,00 100,00 100,00 Meta atingida

22 U

Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis
visitados para controle vetorial da dengue

Número
4,00 0,00 0,00

Não foram realizadas todos os ciclos obrigatórios ou não foram
registrados adequadamente. Sem apuração no período Não

foram contabilizados no SISTEMA PORTAL BI

23 U
Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos
relacionados ao trabalho. Percentual 95,00 100,00 105,26 Meta atingida

RS 1 U Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar Percentual 100,00 100,00 100,00 Meta atingida

RS 2 U
Proporção de amostras de água com presença de Escherichia coli, em Soluções
Alternativas Coletivas Percentual 2,00 1,45 127,50 Meta atingida

RS 3 U Proporção de Óbitos por Acidentes de Trabalho Investigados Percentual 100,00 100,00 100,00 Meta atingida

RS 4 U
Taxa de Notificação de Agravos (Acidentes e Doenças) Relacionados ao
Trabalho Taxa/10.000hab12,00 308,37 2569,75 Meta atingida
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9. Execução Orçamentária e Financeira

9.1. Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Não há dados para o período informado

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 18/01/2022.

9.2. Indicadores financeiros

Não há informações cadastradas para o período da Indicadores financeiros.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

Não há informações cadastradas para o período da Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO).

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento Programas de Trabalho
Valor Transferido

em 2021 
(Fonte: FNS)

Valor Executado

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de
Saúde (CUSTEIO)

10122501821C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) R$ 60.000,00 60000000,00

103015019219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE R$ 1.072.856,17 1072341,17

10301501921CE - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE R$ 1.105,86 1105,83

1030150192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA
CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL R$ 150.000,00 124577,74

1030250188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC R$ 15.390,00 15390,00

10303501720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM
SAÚDE R$ 15.179,29 8932,20

10304502320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA R$ 12.000,00 12000,00

10305502320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM
SAÚDE R$ 36.235,96 33671,88

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

1 – Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.
2 – Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada ou paga no exercício fiscal.

9.5. Covid-19 Repasse União

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos da união para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

Descrição do recurso SALDO DO RECURSO DO
EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2020)

RECURSOS
DIRECIONADOS
NO EXERCÍCIO
ATUAL ATÉ O

BIMESTRE

SALDO
TOTAL

Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS conf. Portarias específicas nos blocos de manutenção e estruturação para a aplicação no enfrentamento
da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

0,00 0,00 0,00

Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS nos blocos de manutenção e estruturação não específicas para a aplicação no enfrentamento da situação
de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

0,00 0,00 0,00

Recursos advindos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores provenientes de repasses federais do FNS aos fundos de saúde dos estados, DF e
municípios conf. LC 172/2020.

0,00 0,00 0,00

Recursos advindos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Conforme LC 173/2020

0,00 0,00 0,00

Recursos advindos da União, na forma de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados -
FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). MP
938/2020

0,00 0,00 0,00

Outros recursos advindos de transferências da União 0,00 0,00 0,00

Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - CORONAVIRUS
(COVID-19)

0,00 0,00 0,00

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)

Descrição das Subfunções/Despesas Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
Administração Geral 0,00 0,00 0,00

Atenção Básica 0,00 0,00 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00

Suporte profilático e terapêutico 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00

Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00
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Informações Complementares 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

Gerado em 18/01/2022 14:15:17
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

9.6. Covid-19 Recursos Próprios

Quadro demonstrativo da aplicação de recursos próprios no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

Descrição do recurso SALDO DO RECURSO DO
EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2020)

RECURSOS
DIRECIONADOS
NO EXERCÍCIO
ATUAL ATÉ O

BIMESTRE

SALDO
TOTAL

Recursos próprios a serem aplicados no enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19) 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)

Descrição das Subfunções/Despesas Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
Administração Geral 0,00 0,00 0,00

Atenção Básica 0,00 0,00 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00

Suporte profilático e terapêutico 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00

Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00

Informações Complementares 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

Gerado em 18/01/2022 14:15:17
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

9.7. Covid-19 Repasse Estadual

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos do estado para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

Descrição do recurso SALDO DO RECURSO DO
EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2020)

RECURSOS
DIRECIONADOS
NO EXERCÍCIO
ATUAL ATÉ O

BIMESTRE

SALDO
TOTAL

Recursos de transferências do estado para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância - nacional - Coronavírus (COVID-19) 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)

Descrição das Subfunções/Despesas Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
Administração Geral 0,00 0,00 0,00

Atenção Básica 0,00 0,00 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00

Suporte profilático e terapêutico 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00

Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00

Informações Complementares 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

Gerado em 18/01/2022 14:15:18
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira
Analisamos e concordamos com os dados.
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10. Auditorias
Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS) 
Data da consulta: 16/03/2022.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online 
Data da consulta: 16/03/2022.

Análises e Considerações sobre Auditorias
Não tivemos auditoria no período.
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11. Análises e Considerações Gerais

Analisamos os dados expostos durante todo o Relatório, e na grande maioria concordamos com os dados. Nos baseamos em dados da série histórica do Portal-BI - Saúde do Governo do Rio Grande do Sul. No entanto 
muitos dos índices não são encontrados e são retirados dos banco de dados do Município. E alguns não puderam ser apurados devido ao não fechamento de dados e também devido a pandemia do covid 19.
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12. Recomendações para o Próximo Exercício

Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício
Manter os indicadores atingidos.

Traçar metas para melhorar os indicadores não atingidos.

VOLNEI DE OLIVEIRA 
Secretário(a) de Saúde 

BARRA FUNDA/RS, 2021

https://digisusgmp.saude.gov.br 26 de 28



Identificação
Considerações:
Aprovado conforme Ata Nº 002/2022, de 02 de Março de 2022.

Introdução
Considerações:
Aprovado conforme Ata Nº 002/2022, de 02 de Março de 2022.

Dados Demográficos e de Morbimortalidade
Considerações:
Aprovado conforme Ata Nº 002/2022, de 02 de Março de 2022.

Dados da Produção de Serviços no SUS
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1. APRESENTAÇÃO 

Conforme exigência prevista no Artigo 9°, Parágrafo I, da Lei Federal 

n°11.445 de 05 de janeiro de 2007, que “estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico”, fica o Município de Barra Funda obrigado a elaborar o Plano 

Municipal de Saneamento Básico. Tal Plano será um requisito prévio para que o 

município possa ter acesso aos recursos públicos não onerosos e onerosos para 

aplicação em ações de saneamento básico. 

O Plano abrange os serviços relativos a abastecimento de água, 

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

também, drenagem e manejo de águas pluviais. 

O objetivo do Plano é estabelecer um planejamento das ações de 

saneamento com a participação popular atendendo aos princípios da política 

nacional de saneamento básico com vistas à melhoria da salubridade ambiental, a 

proteção dos recursos hídricos e promoção da saúde pública, quanto aos serviços 

de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) será desenvolvido 

observando as etapas a seguir: 

ETAPA I - A - Plano de trabalho; 

ETAPA I - B - Plano de Mobilização Social na elaboração do plano; 

ETAPA II - Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento 

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

institucional da prestação dos serviços e capacidade econômico-financeira do 

município. 

ETAPA III - Prognósticos e alternativas para universalização dos serviços de 

saneamento básico. Objetivos e Metas. 

ETAPA IV - Concepção dos programas, projetos e ações necessárias para 

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

contingência para o município. Mecanismos e procedimentos para o controle social. 
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ETAPA IV - Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

 2. DEFINIÇÕES  

Para o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Barra Funda são adotadas 

as seguintes definições:  

• Salubridade ambiental: qualidade ambiental capaz de prevenir a ocorrência  de 

doenças veiculadas pelo meio ambiente e de promover o aperfeiçoamento  das 

condições mesológicas favorável à saúde da população urbana e rural.  

• Saneamento ambiental: conceito amplo que envolve um conjunto de ações,  

serviços e obras que têm por objetivo alcançar níveis crescentes de  salubridade 

ambiental, por meio do abastecimento de água potável, coleta e  disposição 

sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, promoção da  disciplina sanitária 

do uso e ocupação do solo, drenagem urbana, controle de  vetores de doenças 

transmissíveis e demais serviços e obras especializadas.  

• Saneamento básico: compreende os seguintes serviços, de acordo com a  Lei 

Federal n° 11.445/07:  

a) Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas  e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a  

captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;  

b) Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e  

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final  

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu  lançamento 

final no meio ambiente; 

c) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas;  
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d) Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, 

de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

• Plano Municipal de Saneamento Básico: instrumento da política municipal de 

saneamento que abrange o conjunto de diretrizes, metas, estratégias e programa 

de investimentos contemplando projetos, programas e ações orientativas do 

desenvolvimento dos sistemas e da prestação dos serviços elencados no conceito 

de saneamento básico estabelecido na Lei Federal nº 11.445/07 e as interfaces dos 

quatro elementos. Objetiva integrar as ações de saneamento com as políticas 

públicas relacionadas, em especial, às políticas de recursos hídricos, saúde pública e 

desenvolvimento urbano.  

Deverá abranger toda a extensão territorial do município, com ênfase nas áreas 

urbanas, assim definidas por lei, identificando-se todas as localidades - como 

distritos, comunidades rurais, etc. a serem atendidas pelos sistemas públicos de 

saneamento básico, sejam integrados ou isolados.  

• Universalização: ampliação progressiva do acesso de toda a população aos 

sistemas e serviços de saneamento básico.  

• Uso sustentável dos recursos hídricos: respeito à disponibilidade hídrica das 

respectivas bacias hidrográficas, tendo em vista suprir as necessidades das 

populações atuais sem afetar a possibilidade de uso pelas gerações futuras.  

• Prestação adequada dos serviços: a prestação de serviços nos termos das Leis 

Federais nº 8.987/95 e 11.445/2007. 
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3. JUSTIFICATIVA 

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul vem se empenhando em 

promover a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico, no mais 

curto prazo possível e de forma a garantir o uso sustentável dos recursos hídricos e 

um meio ambiente saudável em todo o seu território.  

Como parte da Política Estadual de Saneamento, a Lei Estadual nº 12.037, de 

19 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento e dá 

outras providências. As iniciativas de, por um lado, articular as ações de 

saneamento que competem ao Estado com foco nas Bacias Hidrográficas como 

unidades de planejamento e, de outro, prover assistência técnica aos municípios, 

têm como objetivos identificar e propor alternativas que traduzam as necessidades 

locais, que respeitem as características e a individualidade dos municípios, e que 

priorizem a máxima utilização dos ativos existentes por meio do aprimoramento da 

gestão e da eficiência operacional.  

O produto deste trabalho permitirá o monitoramento dos indicadores de  

desempenho do município de Barra Funda, como resultado, espera-se contribuir  

para o alcance dos objetivos gerais da Política Nacional de Saneamento, com 

destaque  para a universalização da coleta e do tratamento de esgotos e adoção de 

tecnologias  inovadoras para o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.  

O planejamento dos serviços de saneamento, de forma  articulada com as 

questões ambientais, de recursos hídricos e de desenvolvimento  urbano é condição 

essencial para potencializar o impacto dos investimentos a serem  realizados e 

proporcionar a universalização do acesso da população aos serviços públicos 

essenciais que têm forte relação com saúde  pública e qualidade de vida.  

Neste contexto, o uso racional e integrado dos recursos naturais buscará a 

sustentabilidade e segurança hídrica, mediante equacionamento adequado entre a 

oferta e a demanda por serviços de saneamento ao longo dos próximos 20 anos.  
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Em linhas gerais, a Lei nº 11.445/07, editada em 5 de janeiro de 2007, trouxe 

nova  disciplina para a prestação de serviços de saneamento, exigindo a segregação 

das  funções de regulação e fiscalização da prestação direta dos serviços, além de 

obrigar a  contratualização da relação entre prestadores e poder concedente, que 

passará a ser regulada por entes independentes. Além disso, juntamente com a Lei 

nº 11.107/05, a Lei de Saneamento definiu novos contornos para o relacionamento 

entre Estado, municípios e prestadores de serviços, dispondo sobre o conteúdo e o 

formato dos convênios de cooperação e contratos de programa/concessão a serem 

firmados.   

A nova legislação demanda a elaboração, pelos titulares dos serviços de  

saneamento, de planos de longo prazo, compatibilizados com os Planos de Bacias  

Hidrográficas, que estimulem a viabilidade econômica de sua prestação. Esta  

determinação passou a constituir requisito para a delegação da prestação dos 

serviços  e para a obtenção de recursos financeiros federais.  

 

4. OBJETIVOS  

Este trabalho tem por objetivo elaborar o Plano Municipal de Saneamento 

Básico de Barra Funda. Como resultado pretende-se a apresentação de um plano 

consistente, adequado às disposições da Lei Federal nº 11.445/2007, que 

contemplem os quatro serviços de saneamento básico e que possibilitem:  

• Fornecer aos representantes municipais dados e informações adequadas para 

avaliar e decidir sobre a forma de prestação dos serviços de saneamento básico no 

município;  

• Prover diretrizes aos contratos de programa/concessão a serem eventualmente 

firmados entre município e concessionárias;  

• Orientar a atuação dos órgãos de regulação e fiscalização da prestação dos  

serviços de saneamento básico;  
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• Adotar propostas inovadoras para os quatro sistemas e serviços que contribuam 

para a universalização dos serviços de saneamento, a melhoria das condições de 

salubridade ambiental e para a sustentabilidade econômica e financeira dos 

serviços e dos investimentos necessários para a implantação do plano. 

 

5. DESCRIÇÃO DA ETAPA I - A: PLANO DE TRABALHO  

O Plano de Trabalho contempla as diretrizes gerais para o desenvolvimento 

dos estudos e o cronograma de entrega das Etapas. O Plano de Trabalho apresenta 

as definições, estabelece as diretrizes a serem seguidas para implementação dos 

trabalhos nas diversas áreas de atuação, de forma adequada ao controle. Nesse 

Plano, será configurado o planejamento dos trabalhos, contextualização dos 

estudos necessários, indicação das equipes, a descrição das atividades com sua 

organização, e o cronograma para os trabalhos, para nortear o desenvolvimento e 

acompanhamento dos estudos e projetos. 

O plano que está sendo desenvolvido contemplará diagnóstico, propostas e 

respectivo plano de investimentos para todos os componentes dos serviços de 

saneamento básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos assim como drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas.  

O apoio à elaboração do plano municipal se dá após manifestação formal da 

Prefeitura Municipal, via celebração de convênio de cooperação entre o município e 

as suas secretarias ligadas ao saneamento. Na essência, as atividades referentes ao 

gerenciamento e execução das ações e serviços demandam informações corretas 

para alimentar e produzir decisões apropriadas e consistentes.  

Na Coleta de dados e informações, descrição dos sistemas existentes e 

projetados e avaliação da prestação dos serviços de saneamento básico, o objetivo 

é avaliar a prestação dos serviços de saneamento básico do município, a partir do 

conhecimento dos sistemas implantados e de seus operadores, avaliando a 
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prestação de cada serviço isoladamente e integrando esta avaliação 

posteriormente. É a etapa que cuida da análise das condições físicas, operacionais,  

gerenciais e administrativas dos serviços de abastecimento de água, esgotamento 

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

águas  pluviais, de acordo com as informações a serem levantadas no início desta 

atividade.  O plano de trabalho, presente nesse documento, faz a descrição de 

todas as etapas do PMSB. Conforme anteriormente colocado: 

 ETAPA I - A - Plano de trabalho (presente neste documento); 

 ETAPA I - B - Plano de Mobilização Social na elaboração do plano; 

 ETAPA II - Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento 

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

caracterização institucional da prestação dos serviços e capacidade 

econômico-financeira do município.  

Nesta etapa é feita a descrição dos sistemas existentes, serão identificadas e 

caracterizadas todas as unidades dos sistemas abastecimento de água potável, 

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

manejo das águas pluviais urbanas.  

 

Abastecimento de água: No sistema de abastecimento de água, serão 

caracterizadas e diagnosticadas:  

• Captação superficial/subterrânea;  

• Estação elevatória de água bruta;  

• Adução de água bruta;  

• Tratamento de água;  

• Tratamento dos resíduos gerados (resíduo sólido);  

• Reservação;  
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• Sistema de distribuição.  

Além da descrição dos sistemas existentes serão levantadas as seguintes  

informações dos sistemas:  

• Capacidade atual, tempo de funcionamento diário, saturação e estado de 

conservação, operação e manutenção da captação, estações elevatórias e  adução 

de água bruta;  

• Capacidade de projeto e a efetiva saturação, estado de conservação, operação e 

manutenção da produção, bem como o atendimento à Portaria 518 do Ministério 

da Saúde;  

• Planos de ações corretivas e de melhorias, bem como planos de monitoramento 

da qualidade da água captada;  

• Capacidade de reservação, bem como as condições de conservação, manutenção 

e operação dos reservatórios;  

• Regularidade do fornecimento de água;  

• Perdas físicas e de faturamento e rotinas de pesquisas de vazamentos não visíveis;  

• Equipamentos, ferramental e veículos utilizados pelas equipes de  manutenção e 

operação;  

• Receitas e despesas;  

• Nível de macro e micromedição;  

• Existência de rotinas comerciais no que diz respeito ao cadastro comercial,  

programas de identificação de ligações clandestinas e fraudulentas;  

• Abastecimento de água na zona rural;  

• Análise dos contratos existentes de prestação de serviços terceirizados.  
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 Esgotamento sanitário : No sistema de esgotamento sanitário, serão caracterizadas 

e diagnosticadas:  

a) Sistemas coletivos:  

• Rede coletora;  

• Estações elevatórias;  

• Emissários e interceptores;  

• Tratamento;  

• Destinação do lodo gerado (resíduo sólido);  

• Condições do corpo receptor.  

b)Sistemas Individuais:  

• Sistemas tipo fossa séptica + filtro biológico/sumidouro;  

• Sistemas de fossas rudimentares;  

• Lançamento direto na rede pluvial;  

• Lançamento a céu aberto em córregos, rios ou lagos.  

Além da descrição dos sistemas existentes serão levantadas as seguintes 

informações dos sistemas:  

• Índice de atendimento por tipo de serviço (individual e coletivo);  

• Capacidade atual, tempo de funcionamento diário, saturação e estado de 

conservação, operação e manutenção da captação, das unidades do sistema;  

• Capacidade de projeto e a efetiva saturação, estado de conservação, operação e 

manutenção da produção;  

• Planos de ações corretivas e de melhorias, bem como planos de monitoramento 

da qualidade da água do corpo receptor;  
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• Equipamentos, ferramental e veículos utilizados pelas equipes de manutenção e 

operação;  

• Receitas e despesas;  

• Análise dos contratos existentes de prestação de serviços terceirizados.  

 

Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos: No sistema de limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos, serão caracterizadas e diagnosticadas:  

• Planta geral de coleta de lixo;  

• Coleta seletiva;  

• Coleta de inertes (entulhos);  

• Coleta de resíduos de saúde e resíduos especiais;  

• Limpeza urbana;  

• Poda de árvores;  

• Disposição final;  

• Áreas degradadas.  

Além da descrição dos sistemas existentes serão levantadas as seguintes  

informações:  

• Visão geral da prestação dos serviços de coleta de lixo;  

• Estrutura existente para a coleta seletiva, limpeza urbana, e poda de árvores;  

• Condições atuais e de saturação da disposição final dos resíduos sólidos;  

• Dimensionamento das equipes de manutenção e operação;  

• Equipamentos, ferramental e veículos utilizados pelas equipes de  manutenção e 

operação;  

• Receitas e despesas;  
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• Análise qualitativa e quantitativa dos recursos disponíveis;  

• Análise dos contratos existentes de prestação de serviços terceirizados.  

  

Serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais: Nos serviços de drenagem e 

de manejo das águas pluviais, serão caracterizadas e diagnosticadas:  

• Planta geral com divisão de bacias e sub-bacias de drenagem;  

• Pontos críticos;  

• Estruturas de contenção;  

• Disposição de material de limpeza;  

• Interferências com o sistema de esgotos domésticos. 

 Além da descrição dos sistemas existentes serão levantadas as seguintes 

informações dos sistemas:  

• Visão geral do sistema;  

• Problemas estruturais;  

• Quantidade anual de material retirado da operação e conservação da  capacidade 

hidráulica das estruturas existentes;  

• Capacidade hidráulica e vazões máximas;  

• Dimensionamento das equipes de manutenção e operação;  

• Equipamentos, ferramental e veículos utilizados pelas equipes de manutenção e 

operação. 

A descrição dos formatos institucionais e administrativos dos operadores 

compreende a análise detalhada da prestação dos serviços, a análise dos custos 

envolvidos no sentido de estabelecer a sustentabilidade financeira de cada sistema, 

o papel do titular (município), os contratos firmados, sejam de concessão ou de 

programa, como define a Lei Federal 11.445/07, no seu CAPÍTULO VI - DOS 
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ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS: “Art. 29. Os serviços públicos de saneamento 

básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que 

possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços”:  

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma 

de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um 

dos serviços ou para ambos conjuntamente;  

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e 

outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou 

de suas atividades;  

III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em 

conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades.  

Nesta fase serão identificados todos os prestadores de serviços e sua relação com o 

titular, estabelecendo ainda:  

• Qual a secretaria que cada serviço está vinculado;  

• Qual a forma de fiscalização e auditoria;  

• Como é medida a eficiência e eficácia da prestação dos serviços;  

• Como é medido o nível de satisfação da comunidade com o serviço prestado.  

Na descrição dos estudos, projetos e planos existentes serão coletados e 

analisados, caso exista: 

• Os projetos e estudos existentes ou em andamento, no município e nos 

prestadores de serviços;  

• Planos setoriais;  

• Os planos diretores de água e esgotos, elaborados pelo prestador do serviço;  

• Os planos plurianuais de investimentos da empresa prestadora de serviço 

constantes dos contratos de programa;  
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• Os investimentos previstos no PAC – Plano de Aceleração do Crescimento e  OGU - 

Orçamento Geral da União;  

• O plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica.  

Na sistematização dos dados e informações coletadas as informações serão 

avaliadas individualmente e em conjunto, a fim de se obter um retrato mais 

detalhado dos problemas apontados pela municipalidade, aprimorando as 

informações qualitativas obtidas. O objetivo é determinar as condições de operação  

de cada unidade e identificar os problemas existentes, suas causas, gravidade e  

extensão. Este processo deve permitir a hierarquização das questões levantadas 

para posterior definição de prioridades de intervenção.  

Para a consolidação dos dados e informações, após a coleta de todas as 

informações serão gerados os diagnósticos dos serviços de abastecimento de água, 

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

manejo de águas pluviais. Essas informações serão validadas pelos órgãos que 

forneceram as informações originais para que não haja distorção de informação e 

que o diagnóstico não seja prejudicado.  

Finalizando a Etapa do Diagnóstico se obtém o cenário atual dos sistemas e 

serviços de saneamento básico do município, com indicação dos seus pontos 

críticos. Sendo assim, será gerado o relatório individualizado do município, em tela, 

contendo:  

• Descrição dos formatos institucionais e administrativos dos operadores dos  

sistemas de água, esgotos, drenagem, limpeza urbana e manejo dos resíduos  

sólidos;  

• Avaliação dos cadastros e dos projetos existentes, identificando os estágios de 

implantação de obras e serviços propostos;  
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• Mapa do município (escala 1:10.000) com hidrografia, curvas de nível,  sistema 

rodoviário, unidades de conservação, localização da sede e demais  núcleos 

urbanos, etc.;  

• Mapa das áreas urbanas da sede, distritos e/ou localidades em escala 1:10.000, 

com indicação dos principais equipamentos e referências urbanas;  

• Descrição dos sistemas de saneamento básico implantados com a localização em 

mapa das suas unidades principais e das manchas indicativas da cobertura por 

redes – de água, de esgoto, de drenagem e de circuitos de coleta de lixo;  

• Avaliação de cada um dos serviços de saneamento básico ofertados, identificando 

os principais problemas encontrados (déficits atuais, perdas, ineficiências, etc.) e 

impactos sobre as condições de salubridade ambiental do município, destacando:  

• Problemas em áreas localizadas ou pontuais;  

• Problemas generalizados e frequentes em bairros;  

• Problemas institucionais;  

Serão destacados eventuais problemas com a obtenção e consistência dos 

dados levantados, para a montagem futura de um sistema de informações que  

possibilite o monitoramento e/ou avaliação sistemática da eficácia das ações  

programadas nos moldes do ISA - Indicador de Salubridade Ambiental.  

 

 Estudo de demandas, formulação e seleção de alternativas : Para desenvolver esta 

atividade, a metodologia a ser empregada está baseada na seguinte identificação:  

• As principais diretrizes de desenvolvimento estabelecidas na municipalidade;  

• As áreas destinadas a cada tipo de serviço de saneamento básico; 

• As tendências de crescimento das áreas urbanas e rurais;  

• Atores sociais e suas capacidades;  
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• Necessidades habitacionais;  

• Oferta habitacional;  

• Marcos regulatórios e legais;  

• Programas e ações;  

• Condições institucionais e administrativas;  

• Programas e ações prioritárias.  

 Na análise de outros condicionantes significativos no desenvolvimento 

urbano serão analisados outros fatores que poderão interagir com o plano 

municipal de saneamento como:  

• Parques industriais a serem implantados;  

• Ampliação da malha rodoviária;  

• Loteamentos e condomínios a serem implantados.  

 

Caracterização do município: serão caracterizados os municípios em seus principais 

aspectos, com o objetivo de contextualização no plano. A análise desses aspectos 

deverá indicar tendências de expansão urbana, alterações que venham ocorrendo 

ou possam ocorrer nos níveis de consumo dos serviços de saneamento básico e, 

consequentemente, no dimensionamento das demandas futuras.  

 

Aspectos físicos e territoriais: para a avaliação e planejamento dos sistemas de 

saneamento é imprescindível conhecer as características do território municipal no 

que diz respeito à geomorfologia, geologia, solos, clima, hidrologia e hidrogeologia, 

vegetação natural e alterada, fauna e ecossistemas associados, paisagem, uso e 

ocupação do solo e ordenamento territorial.  
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Aspectos sociais e econômicos: serão levantadas as seguintes informações:  

• A evolução recente e perspectivas do crescimento demográfico e da distribuição 

espacial da população - distrito sede e demais localidades ou núcleos urbanos;  

• Principais atividades econômicas, fatores indutores do crescimento urbano;  

• Níveis de emprego, saúde, escolaridade e renda da população;  

• PIB municipal per capita;  

• Indicadores sanitários e epidemiológicos, entre outros.  

 

Aspectos ambientais: Caracterização das bacias e sub-bacias hidrográficas, 

avaliando:  

• A disponibilidade hídrica;  

• Áreas de preservação;  

• Áreas de risco e focos de poluição;  

• Legislação ambiental pertinente;  

• Eventuais termos de ajustamento de conduta celebrados no município e na 

região.  

 

Aspectos políticos, administrativos e institucionais: serão avaliadas as diretrizes da 

política urbana, legislação municipal pertinente (lei orgânica, entre outras) e 

estrutura organizacional da prefeitura.  

 

Estudo de crescimento demográfico: será utilizada como referência informações 

contidas no IBGE. Essas projeções serão revisadas com base nos resultados da 

Contagem da População (IBGE, 2010) e, caso sejam observadas inconsistências 

significativas, serão efetuados os ajustes necessários. Tais ajustes poderão se apoiar 
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em dados secundários, disponíveis nas prefeituras, tais como cadastros de IPTU, de 

energia elétrica ou do serviço social, no intuito de identificação de novos usuários 

dos sistemas e serviços de saneamento básico. 

 

 ETAPA III - Prognósticos e alternativas para universalização dos serviços de 

saneamento básico. Objetivos e Metas. Nesta etapa serão formuladas as 

alternativas para universalização dos serviços de saneamento básico. Estas 

alternativas terão as tipologias apresentadas nas atividades a seguir. 

- Alternativas que atingem um problema localizado, tipo: zona rural, um distrito ou 

bairro que tem problemas de abastecimento de água, esgotos sanitários, resíduos  

sólidos ou drenagem urbana. 

- Intervenções estruturais que consistem em obras que devem preferencialmente 

privilegiar: A melhoria do abastecimento de água; da coleta, afastamento e 

tratamento dos resíduos líquidos (esgotos); a redução, o retardamento e o 

amortecimento do escoamento das águas pluviais. Tais intervenções incluem: 

• Abastecimento de Água: Implantação/ampliação da captação, estações 

elevatórias e adutoras de água bruta, estação de tratamento, tratamento do lodo 

da estação, estações elevatórias de água tratada, reservatórios, grandes 

distribuidores, rede de distribuição e ligações domiciliares; 

• Esgotamento Sanitário: Implantação/ampliação das ligações domiciliares, 

rede coletora, estações elevatórias, emissários, interceptores e estação de 

tratamento; 

• Resíduos Sólidos: Implantação/ampliação da coleta regular, coleta seletiva, 

coleta de resíduos especiais, limpeza urbana, poda e disposição final dos resíduos 

sólidos; 

• Drenagem Urbana: Reservatórios de amortecimento de cheias, adequação 

de canais para a redução da velocidade de escoamento, sistemas de drenagem por 
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infiltração, implantação de parques lineares, recuperação de várzeas e a 

renaturalização de cursos de água. Também inclui obras convencionais de galerias 

de águas pluviais e de canalização que aceleram o escoamento. 

- As intervenções não-estruturais incluem a elaboração de estudos, projetos, planos 

e Programas de conscientização do uso racional dos serviços de saneamento, bem 

como a preservação dos recursos naturais. As alternativas não-estruturais poderão 

ser agrupadas de acordo com a seguinte tipologia: 

• Operacional: Recomendações voltadas às atividades clássicas de operação 

dos sistemas de saneamento. 

• Institucional: Recomendações que envolvem arranjos institucionais da 

prestação direta dos serviços de saneamento e suas relações com outros 

sistemas, como o de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente e entre os 

prestadores dos serviços e titulares dos mesmos. 

• Legal: Recomendações que envolvem a legislação necessária para apoiar a 

implantação do presente plano. 

• Política setorial: Recomendações voltadas à criação, no âmbito do 

município e prestadores dos serviços, das Políticas Públicas de Saneamento, 

articuladas com as Políticas Nacional e Estadual. 

• De controle: Recomendações de monitoramento e acompanhamento da 

legislação do presente plano. 

• Educação ambiental: Recomendações voltadas à participação da 

sociedade na implantação do presente plano (controle social). 

 

Ações Emergenciais: serão arroladas todas as ações emergenciais que 

envolvem a seguranças dos usuários ou do sistema, como segue: 

• Localidades desabastecidas; 
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• Localidades com problemas de saúde pública, devido à contaminação por 

esgotos domésticos; 

• Focos de lixões que ocasionaram ou venham a ocasionar riscos à saúde da 

população; 

• Localidades com incidência de inundações/enchentes frequentes; 

• Acidentes ambientais que possam causar danos ao abastecimento de 

água. 

Prazos de implantação das alternativas de empreendimentos e ações: O alcance 

do Plano Municipal de Saneamento Básico será de 20 anos, mas serão consideradas 

diversas etapas de implantação - mediata, de curto, médio e longo prazo. 

Plano de contingência para os quatro serviços: serão propostos planos de 

contingência para os quatro serviços no sentido de dar a providência imediata, 

invocando os procedimentos de recuperação dos sistemas, considerando o tempo 

de espera previsto para restabelecimento da atividade, definido pelos operadores. 

Identificação de instrumentos econômicos disponíveis para a universalização de 

serviços: serão conjugadas todas as alternativas para se atingir as viabilidades  

técnica, econômico-financeira e ambiental dos sistemas e serviços propostos. A 

proposição de empreendimentos que visem melhorar as condições dos serviços 

prestados à população deverá ser produto de uma análise integrada de todas as 

alternativas levantadas, levando-se em consideração a possibilidade de otimização 

do uso dos ativos existentes e a melhoria da eficiência, operacional e de gestão, na 

prestação dos serviços. 

 ETAPA IV - Concepção dos programas, projetos e ações necessárias para 

atingir os objetivos e as metas do PMSB. Definição das ações para 

emergência e contingência para o município. Mecanismos e procedimentos 

para o controle social. Nesta etapa, serão avaliados os programas e ações 
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que se referem à melhoria da gestão operacional e gestão da demanda, tais 

como: 

• Controle de perdas; 

• Reuso da água; 

• Conservação de energia; 

• Reciclagem e redução da geração de resíduos sólidos; 

• Renaturalização de bacias hidrográficas; 

• Geração de energia elétrica a partir de gás e venda de créditos de carbono; 

• Utilização de biocombustíveis. 

 

 ETAPA IV - Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

6.CRONOGRAMA DE TRABALHO 

Abaixo é mostrado o cronograma de desenvolvimento das atividades 

relativas a elaboração do PMSB de Barra Funda-RS. 

 

Id Ações Duração Ínicio Término

1 Elaboração Etapa I -A - Plano de Trabalho 8 dias Qui 02/05/13 Sex 10/05/13

2 Levantamento de dados secundários 7 dias Seg 13/05/13 Seg 20/05/13

3 Visita técnica e apresentação do cronograma de trabalho 1 dia Ter 21/05/13 Ter 21/05/13

4 Elaboração Etapa II - Diagnóstico 28 dias Qua 22/05/13 Qua 19/06/13

5  Audiência Pública I  - Apresentação Diagnóstico 1 dia Qui 20/06/13 Qui 20/06/13

6 Entrega Etapa II - Diagnóstico 1 dia Seg 24/06/13 Seg 24/06/13

7 Elaboração Etapa III - Prognóstico 21 dias Ter 21/05/13 Qua 17/05/13

8  Audiência Pública II  - Apresentação Prognóstico 1 dia Qui 18/07/13 Qui 18/07/13

8 Entrega - Etapa III - Prognóstico 1 dia Seg 22/07/13 Seg 22/07/13

9 Elaboração Etapa IV 8 dias Ter 23/07/13 Qua 31/07/13

10 Entrega Versão Preliminar 1 dia Qui 01/08/13 Qui 01/08/13

12 Ajustes para Entrega Versão Final 30 dias Sex 02/08/13 Sex 30/08/13

13 Entrega  Etapa V - Versão Final do Plano 1 dia Seg 02/09/13 Seg 02/09/13  
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Tabela 1: ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS. 

(A) Área 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANA Agência Nacional de Águas 

APP Área de Proteção Permanente 

Art. Artigo 

ASCAR Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural 

BR- Rodovia Federal 

(C) Coeficiente de retorno 

CETESB 
Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São 

Paulo 

CF Constituição Federal 

Cf Clima Mesotérmico úmido 

Cfa Clima Mesotérmico úmido com verão quente 

Cfb Clima Mesotérmico úmido com verão fresco 

CN Número da Curva 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 
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CONFEA Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

CORSAN Companhia Riograndense de Saneamento 

CRBio Conselho Regional de Biologia 

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

Cresol Sistema de Cooperativa de Crédito com Intenção Solidária 

CRQ Conselho Regional de Química 

DATASUS Departamento de Informática do SUS 

E Coordenada Leste 

EMATER 
Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência 

Técnica e Extensão Rural 

Embrapa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

Eng.ª Engenheira 

Eng.º Engenheiro 

ETA Estação de Tratamento de Água 

ETE Estação de Tratamento de Esgoto 

ha Hectare 
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Hab. Habitante 

Hab/Km² Habitante por Quilometro Quadrado 

IBAMA 
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IDF Frequências das chuvas intensas 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

INCA Instituto Nacional do Câncer 

INE Instituto Nacional de Estatística 

INEP 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira 

IQR Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos 

(Ir) Índice de Rugosidade 

K1 Coeficiente do dia de maior consumo 

K2 Coeficiente da hora de maior consumo 

(Kc) Coeficiente de Compacidade 
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kg Quilograma 

kg/ha Quilograma por Hectare 

km Quilômetro 

km² Quilômetros quadrado. 

kW Quilo Watt 

kWh Quilo Watts Hora 

(L) Comprimento 

l/hab.dia Litros por habitante dia 

l/s Litros por segundo 

LAO Licenças Ambientais de Operação 

Ltda Limitada 

m Metros 

MDE Modelo Digital de Elevação 

min. Minuto 

m³/ h Metros cúbicos por hora 

mm Milímetros 



   
 

17 

 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

mTa Massa Tropical Atlântica 

mPa Massa Polar Atlântica 

N Coordenada Norte 

NBR Norma Brasileira 

Nº Número 

OBS Observação 

(P) Perímetro 

PACAM Posto Avançado de controle Ambiental 

PEAD Polietileno de Alta Densidade 

pH Potencial hidrogeniônico 

PMSB Plano Municipal de Saneamento Básico 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PV´s Poços de Visita 

PVC Policloreto de Vinila 

(Q) Vazão 
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(Qp) Vazão de pico 

R$ Reais 

R$/ ano Reais por ano 

R. Ind. Resíduo Industrial 

RCC Resíduos de Construção Civil 

Res. Resíduos 

RIPSA Rede Interagencial de Informações para Saúde 

RS Rio Grande do Sul 

RSS Resíduos de Serviços de Saúde 

RSU Resíduos sólidos urbanos domiciliares/comerciais 

(Rr) Relação de relevo 

S Coordenada Sul 

S/A Sociedade Anônima 

SAA Sistema de Abastecimento de Água 

SC Santa Catarina 

SICOOB Sistema Cooperativo de crédito do Brasil 
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SIDRA Sistema IBGE de Recuperação Automática 

SNIS Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

SUS Sistema Único de Saúde 

(TC) Tempo de Concentração 

ton. Tonelada 

(TP) Tempo de Ascensão 

(TR) Tempo de Retorno 

TV Televisão 

UTM Universal Transverse de Mercator 

VISA Vigilância Sanitária 

W Coordenada Oeste 

% Porcentagem 

/mês Por mês 

§ - Parágrafo 

1º Primeiro 
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3. APRESENTAÇÃO 

Conforme exigência prevista no Artigo 9°, Parágrafo I, da Lei Federal 

n°11.445 de 05 de janeiro de 2007, que “estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico”, fica o Município de Barra Funda obrigado a elaborar o Plano 

Municipal de Saneamento Básico. Tal Plano será um requisito prévio para que o 

município possa ter acesso aos recursos públicos não onerosos e onerosos para 

aplicação em ações de saneamento básico. 

O Plano abrange os serviços relativos a abastecimento de água, 

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

também, drenagem e manejo de águas pluviais. 

O objetivo do Plano é estabelecer um planejamento das ações de 

saneamento com a participação popular atendendo aos princípios da política 

nacional de saneamento básico com vistas à melhoria da salubridade ambiental, a 

proteção dos recursos hídricos e promoção da saúde pública, quanto aos serviços 

de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) será desenvolvido 

observando as etapas a seguir: 

ETAPA I - A - Plano de trabalho; 

ETAPA I - B - Plano de Mobilização Social na elaboração do plano; 

ETAPA II - Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento básico 

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

institucional da prestação dos serviços e capacidade econômico-financeira do 

município. 

ETAPA III - Prognósticos e alternativas para universalização dos serviços de 

saneamento básico. Objetivos e Metas. 

ETAPA IV - Concepção dos programas, projetos e ações necessárias para atingir os 

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

para o município. Mecanismos e procedimentos para o controle social. 
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ETAPA IV - Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico 
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4.  DEFINIÇÕES  

Para o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Barra Funda são 

adotadas as seguintes definições:  

• Salubridade ambiental: qualidade ambiental capaz de prevenir a ocorrência de 

doenças veiculadas pelo meio ambiente e de promover o aperfeiçoamento das 

condições mesológicas favorável à saúde da população urbana e rural.  

• Saneamento ambiental: conceito amplo que envolve um conjunto de ações, 

serviços e obras que têm por objetivo alcançar níveis crescentes de salubridade 

ambiental, por meio do abastecimento de água potável, coleta e disposição 

sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária do 

uso e ocupação do solo, drenagem urbana, controle de vetores de doenças 

transmissíveis e demais serviços e obras especializadas.  

• Saneamento básico: compreende os seguintes serviços, de acordo com a Lei 

Federal n° 11.445/07:  

a) Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 

captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;  

b) Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento 

final no meio ambiente; 

c) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas;  

d) Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, 
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de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

• Plano Municipal de Saneamento Básico: instrumento da política municipal de 

saneamento que abrange o conjunto de diretrizes, metas, estratégias e programa 

de investimentos contemplando projetos, programas e ações orientativas do 

desenvolvimento dos sistemas e da prestação dos serviços elencados no conceito 

de saneamento básico estabelecido na Lei Federal nº 11.445/07 e as interfaces dos 

quatro elementos. Objetiva integrar as ações de saneamento com as políticas 

públicas relacionadas, em especial, às políticas de recursos hídricos, saúde pública e 

desenvolvimento urbano.  

Deverá abranger toda a extensão territorial do município, com ênfase nas áreas 

urbanas, assim definidas por lei, identificando-se todas as localidades - como 

distritos, comunidades rurais, etc. a serem atendidas pelos sistemas públicos de 

saneamento básico, sejam integrados ou isolados.  

• Universalização: ampliação progressiva do acesso de toda a população aos 

sistemas e serviços de saneamento básico.  

• Uso sustentável dos recursos hídricos: respeito à disponibilidade hídrica das 

respectivas bacias hidrográficas, tendo em vista suprir as necessidades das 

populações atuais sem afetar a possibilidade de uso pelas gerações futuras.  

• Prestação adequada dos serviços: a prestação de serviços nos termos das Leis 

Federais nº 8.987/95 e 11.445/2007. 

 

Dentro dessas definições, cabe ressaltar a diferença entre o Plano e o 

Projeto de Execução. Plano é a idealização de soluções. É o que envolve a 

formulação sistematizada de um conjunto de decisões integrantes, expressas em 

objetivos e metas e que explica os meios disponíveis e/ou necessários para alcançá-

los, num dado prazo. Já Projeto é a materialização daquelas ideias com vistas a 
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levantamento de custos, necessidades e dificuldades a serem superadas. Execução 

é a colocação em prática daquilo que foi idealizado e projetado.  
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5.  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Nesta ETAPA II – Diagnóstico da Situação do Saneamento e de seus Impactos 

nas Condições de Vida da População, serão apresentadas as condições que 

nortearão o processo de planejamento, objeto do estudo. Porém, o escopo de 

planejamento do PMSB extrapola questões de natureza técnica, relacionadas 

exclusivamente à infraestrutura dos sistemas e se propõe a definir um plano diretor 

de gestão. Assim, considera aspectos relacionados à modalidade institucional de 

prestação do serviço, o relacionamento com o usuário, o controle operacional dos 

quatros setores (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos) e outros que serão 

objeto de detalhamento nesta etapa. 

Os estudos para o diagnóstico da situação de cada um dos serviços de 

saneamento básico serão elaborados a partir de dados secundários e primários, 

contendo a área de abrangência, inspeções de campo e coletas de dados. 

O diagnóstico contemplará, ainda, a apresentação de indicadores sanitários, 

epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, apontando as causas das 

deficiências detectadas para os serviços de saneamento básico. 

Após a identificação dos elementos nos segmentos do saneamento básico, 

serão propostas metas e ações, estabelecendo as prioridades de acordo com a 

necessidade de atendimento em: ações imediatas, de curto, de médio e de longo 

prazo, para o horizonte de plano de 20 anos. 

Nesse contexto, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul vem se 

empenhando em promover a universalização do acesso aos serviços de saneamento 

básico, no mais curto prazo possível e de forma a garantir o uso sustentável dos 

recursos hídricos e um meio ambiente saudável em todo o seu território. Como 

parte da Política Estadual de Saneamento, a Lei Estadual nº 12.037, de 19 de 

dezembro de 2003, que dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento e dá outras 

providências. As iniciativas de, por um lado, articular as ações de saneamento que 

competem ao Estado com foco nas Bacias Hidrográficas como unidades de 
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planejamento e, de outro, prover assistência técnica aos municípios, têm como 

objetivos identificar e propor alternativas que traduzam as necessidades locais, que 

respeitem as características e a individualidade dos municípios, e que priorizem a 

máxima utilização dos ativos existentes por meio do aprimoramento da gestão e da 

eficiência operacional.  

O produto deste trabalho permitirá o monitoramento dos indicadores de 

desempenho do município de Barra Funda, como resultado, espera-se contribuir 

para o alcance dos objetivos gerais da Política Nacional de Saneamento, com 

destaque para a universalização da coleta e do tratamento de esgotos e adoção de 

tecnologias inovadoras para o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. 

O planejamento dos serviços de saneamento, de forma articulada com as 

questões ambientais, de recursos hídricos e de desenvolvimento urbano é condição 

essencial para potencializar o impacto dos investimentos a serem realizados e 

proporcionar a universalização do acesso da população aos serviços públicos 

essenciais que têm forte relação com saúde pública e qualidade de vida.  

Neste contexto, o uso racional e integrado dos recursos naturais buscará a 

sustentabilidade e segurança hídrica, mediante equacionamento adequado entre a 

oferta e a demanda por serviços de saneamento ao longo dos próximos 20 anos.  

Em linhas gerais, a Lei nº 11.445/07, editada em 5 de janeiro de 2007, trouxe 

nova disciplina para a prestação de serviços de saneamento, exigindo a segregação 

das funções de regulação e fiscalização da prestação direta dos serviços, além de 

obrigar a contratualização da relação entre prestadores e poder concedente, que 

passará a ser regulada por entes independentes. Além disso, juntamente com a Lei 

nº 11.107/05, a Lei de Saneamento definiu novos contornos para o relacionamento 

entre Estado, municípios e prestadores de serviços, dispondo sobre o conteúdo e o 

formato dos convênios de cooperação e contratos de programa/concessão a serem 

firmados.  
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A nova legislação demanda a elaboração, pelos titulares dos serviços de 

saneamento, de planos de longo prazo, compatibilizados com os Planos de Bacias 

Hidrográficas, que estimulem a viabilidade econômica de sua prestação. Esta 

determinação passou a constituir requisito para a delegação da prestação dos 

serviços e para a obtenção de recursos financeiros federais.  
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6.  DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECONÔMICO E AMBIENTAL 

6.1. DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

Barra Funda é um município brasileiro da região sul, localizado no interior do 

estado do Rio Grande do Sul, situada no médio Alto Uruguai do estado, interior 

gaúcho. Pertence a mesorregião Noroeste Rio-grandense e microrregião de 

Carazinho. Possui uma área de 60,033 km², uma latitude de 27°55’23’’ sul e uma 

longitude de 53°02’21’’ oeste, segundo dados do Instituto de Geografia e Estatística 

– IBGE. A Figura 1 mostra a localização de Barra Funda no estado do Rio Grande do 

Sul. 

 

 

Figura 1: Localização de Barra Funda-RS 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/ 

 

A distância da capital, Porto Alegre é de 336 km. O principal acesso 

rodoviário é feito pela rodovia RS – 330 e BR- 386. Seus municípios limítrofes são: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Uruguai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://pt.wikipedia.org/
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Novo Barreiro, Chapada, Nova Boa Vista e Sarandi. A Figura 2 mostra os acessos ao 

município de Barra Funda. 

 

 

Figura 2: Acesso ao Município  

Fonte: http://maps.google.com.br/ 

 

6.2.  DECRETOS DE CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Criado distrito com a denominação de Barra Funda, pela Lei Municipal n.º 

898, de 31-05-1963, no município de Sarandi. Elevado à categoria de município com 

a denominação de Barra Funda, pela lei estadual nº 9538, de 20-03-1992, 

desmembrado de Sarandi. Sede no antigo distrito de Barra Funda. Constituído do 

distrito sede. Instalado em 01-01-1993. (IBGE) 

 

6.3.  OCUPAÇÃO E FORMAÇÃO HISTÓRICA  

Barra Funda está localizada junto ao rio da Várzea, entre Sarandi e Palmeira 

das Missões. A existência da barra do rio Agusso com o rio da Várzea gerou o 

topônimo "barra funda". No ciclo do tropeirismo na região o local chamado barra 

http://maps.google.com.br/
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foi utilizado pelos tropeiros para fazer a travessia do gado pelo rio da Várzea, e por 

tratar-se de um ponto de baixa altitude, este local foi denominado de Barra Funda, 

que deu origem ao nome do Município. A colonização da região, que outrora foi 

palco de ferrenhas lutas entre "chimangos" e "maragatos", se deu a partir de 1917, 

quando famílias provenientes da então chamada "colônia velha", região de 

Guaporé, Veranópolis e Caxias do Sul, lá se instalaram. O crescimento econômico 

deu-se, em grande parte, graças à industrialização e comercialização da água 

mineral. (IBGE, Prefeitura Municipal de Barra Funda) 

 

6.4. FORMAÇÕES ADMINISTRATIVA 

Secretarias Municipais: 

 Secretária de Administração: Rudimar Antonio Pellenz 

 Secretária de Finanças: Luiz Irineu Girotto 

 Secretária da Educação: Eliane Gerevini 

 Secretário da Saúde: Marcos Begnini 

 Secretário da Agricultura: Jairo Signori 

 Secretário de Obras: Roberto Ongaratto 

 

Prefeito: Alexandre Elias Nicola 

Vice-Prefeito: Ivonei Zanetti 

Vereadores: Adriane Zambiasi Gerevini, Cassiano Bravosi, Clenir Fátima Gelain, 

Everaldo Luiz Zambiasi, Fabiola Castoldi Begnini, Ivanete Fátima Garbossa Castoldi, 

Jairo Luiz Signori, Nadir Barivieira e Sandra Helena Gauer. 
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6.5. DIVISÃO TERRITORIAL 

O município não possui estrutura distrital, porém conta com a Sede e mais 8 

localidades no interior: 

 Linha Cabrito 

 Linha Carijó 

 Linha Encantado 

 Ervalzinho Alto 

 Ervalzinho Baixo 

 Santa Lúcia 

 Santo Antônio Agusso 

 São José Agusso 

 

6.6.  DEMOGRAFIA 

6.6.1.  EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO 

O Quadro 1 e o gráfico da figura 3 apresenta a evolução populacional da 

área atual do município de Barra Funda, nos anos de 1991 a 2010, de acordo com os 

censos e contagens populacionais efetuados pelo IBGE. 

 

Quadro 1: Evolução Populacional de Barra Funda 

Ano População Total ( hab.) 

1991 - 

1996 2.103 

2000 2.231 

2007 2.338 

2010 2.367 

Fonte: IBGE 
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De acordo com o censo e as contagens populacionais do IBGE, o gráfico da 

figura 3 mostra a evolução da população de Barra Funda. 

 

 

Figura 3: Evolução da população de Barra Funda. 

Fonte: IBGE 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa que 

engloba três dimensões: riqueza, educação e esperança média de vida da 

população. É uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-estar de 

uma população. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Estado do Rio 

Grande do Sul é de 0,814 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD 

(2000). Já para o município de Barra Funda é de 0, 813 (PNUD 2000), o que 

caracteriza uma cidade com desenvolvimento médio.  

 

6.6.2. POPULAÇÃO RURAL E URBANA 

Segundo o ultimo censo do IBGE (2010), o município possuía 2.367 

habitantes, desses 1.522 habitantes que viviam na zona urbana e 845 habitantes na 

0 
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zona rural. Na estimativa feita pelo IBGE, no ano de 2012 existiam 2.388 habitantes 

no município.  

  

 

Figura 4: População urbana e rural de Barra Funda  

Fonte: IBGE 

 

6.6.3. TAXAS DE CRESCIMENTO POPULACIONAL 

A taxa geométrica de crescimento anual da população brasileira e rio-

grandense tem-se apresentado em queda constante, principalmente a partir da 

década 60. O Brasil na última década (2000 – 2010) apresentou 1,17% ao ano e o 

Rio Grande do Sul 0,49%, a menor taxa brasileira. 

Dentre os municípios gaúchos, 51% apresentaram taxas negativas de 

crescimento populacional. Nos Conselhos Regionais de Desenvolvimento Celeiro, 

Médio Alto Uruguai, Missões, Fronteira Noroeste e Norte, por exemplo, verifica-se 

que mais de 80% dos municípios destas regiões apresentaram taxas negativas de 

crescimento.  

64,30% 

35,70% 

População Urbana e Rural 

Urbana Rural 
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Observa-se que quando os centros regionais são economicamente mais 

dinâmicos, como em Erechim, Santa Rosa e Frederico Westphalen, as taxas são 

positivas em contraposição aos municípios menores.  

A figura 5 mostra a evolução da Taxa de Crescimento Anual da População 

Brasileira e Rio-grandense no período de 1950 – 2010. 

 

 

Figura 5: Evolução da Taxa de Crescimento Anual da População Brasil e RS 1950 - 

2010 

Fonte: http://www.scp.rs.gov.br/atlas  

 

Crescimento anual da população de Barra Funda no período de 2000-2010 

foi de 0,59% . 

 

6.6.4. OCUPAÇÃO URBANA E DENSIDADE DEMOGRÁFICA  

O Rio Grande do Sul, a partir de 1950, acompanhando a tendência brasileira, 

apresentou um forte crescimento no número de habitantes urbanos. A taxa de 

http://www.scp.rs.gov.br/upload/gr%C3%A1fico_tx_cresc_rs_brasil_1960-2010.gif
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urbanização do Estado, nesta década, era de 34,1%. Desde então, de forma 

progressiva, a população gaúcha vem se concentrando nas cidades. Segundo dados 

do Censo de 2010, o Estado apresenta 85,1% da sua população total vivendo em 

áreas urbanas. Segundo o último censo feito pelo IBGE, a população é de 2.338 

habitantes, segundo o censo de 2007. Atualmente, a população é de 2.367, 

conforme censo do IBGE 2010. 

Esses números apontam uma taxa de urbanização de 64,30 %, e densidade 

demográfica de 39,43 habitantes por Km2 , registradas no ano de 2010. 

 

6.7. ATIVIDADES PRODUTIVAS 

 

6.7.1. AGRICULTURA 

A atividade econômica do Município é baseada na agricultura, pecuária, 

industrial e comercial. Na Agricultura o município se destaca na produção de soja, 

seguida de milho e trigo, sendo que a produção de arroz e feijão é apenas para a 

subsistência da população do município. Conta com aproximadamente 436 

propriedades rurais. 

Nas propriedades rurais do município desenvolvem-se predominantemente 

cultivos agrícolas temporários, destacando-se o plantio do milho e soja. 

No Quadro 2 e figura 6, apresenta-se a área plantada com lavouras 

temporárias, segundo o tipo de produto cultivado e, no Quadro 3 e figura 7, a área 

plantada com lavouras permanentes. 
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Quadro 2: Quantidade produzida, área plantada e rendimento dos produtos 

agrícolas da lavoura temporária 

Produto 
Quantidade 

(Toneladas) 
Área Plantada (ha) Rendimento (Kg/ha) 

Alho 10 2 5.000 

Batata Doce 250 20 12.500 

Cana-de-açúcar 2.400 60 40.000 

Cebola 60 4 15.000 

Feijão 13 10 1.300 

Fumo em folha 27 15 1.800 

Mandioca 675 45 15.000 

Melancia 12 4 3.000 

Melão 4 2 2.000 

Milho 9.000 1.000 9.000 

Soja 9.858 3.100 3.180 

Tomate 15 1 15.000 

Trigo 2.208 800 2.760 

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Produção Agrícola Municipal 2008 
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Figura 6: Produtos Lavoura Temporária 

Fonte: IBGE 

 

Quadro 3: Quantidade produzida, área plantada e rendimento dos produtos 

agrícolas da lavoura permanente 

Produto Quantidade (Ton) Área Plantada (ha) Rendimento (Kg/ha) 

Abacate 4 1 4000 

Caqui 5 1 5000 

Erva Mate 52 8 6500 

Figo 3 1 3000 

Laranja 1587 138 11500 

Limão 10 1 10000 

Noz 3 6 500 

Pera 8 2 4000 

Pêssego 5 1 5000 

Tangerina 80 10 8000 

Uva 1380 115 12000 

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Produção Agrícola Municipal 2008.  
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Figura 7: Produtos Lavoura Permanente 

Fonte: IBGE 

 

6.7.2. PECUÁRIA 

Quanto à pecuária, destacam-se os rebanhos bovinos leiteiros e suínos com 

a organização de condomínios de suínos e gado leiteiro e a criação de peixes, com 

mais de 38 açudes produtivos organizados em associações, com vendas para outros 

estados. A criação de aves e abelhas é apenas para subsistência do município. 

 Os dados apresentados no Quadro 4 e Figuras 8 e 9, indicam que o maior 

efetivo na área do município é o de Galos, Frangos, Pintos . Outro efetivo de grande 

relevância é o de bovinos. 
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Quadro 4:Produção agropecuária 

Rebanho/Produto Produção 

Bovinos 3350 cabeças 

Equinos 24 cabeças 

Suínos 6480 cabeças 

Caprinos 43 cabeças 

Ovinos 150 cabeças 

Galos, Frangos, Pintos 21430 cabeças 

Galinhas 9320 cabeças 

Coelhos 50 cabeças 

Codornas 115 cabeças 

Leite vaca 3841 mil litros 

Ovos de galinha 71 dúzias 

Mel de Abelha 6940 Kg 

Lã 120 kg 

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Pesquisa Pecuária Municipal 2008. 
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Figura 8: Gráfico Quantidade de Rebanho (cabeças) 

Fonte: IBGE 

 

 

Figura 9: Gráfico Quantidade de Produtos  

Fonte: IBGE 
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6.7.3. SILVICULTURA 

A produção silvícola encontra-se apresentada no Quadro 5. Conforme se 

pode observar, o produto que teve maior expressão no ano de 2010 foi a madeira 

em tora para outras finalidades. 

 

Quadro 5: Quantidade produzida na silvicultura, por tipo de produto 

Produto Quantidade produzida Unidade 

Madeira em lenha 220 Metros Cúbicos 

Madeira em tora 6 Metros Cúbicos 

Madeira em tora para outras 

finalidades 250 Metros Cúbicos 

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Produção da Silvicultura 2010. 

 

6.7.4. INDÚSTRIA 

A partir de dados obtidos juntamente com a Prefeitura Municipal de Barra 

Funda, a indústria é de grande importância para a economia do município. Conta 

com a Indústria de Águas Minerais Sarandi, que é comercializada em vários Estados. 

Além da indústria de bebidas, o município conta com: Indústria de Aço, Serralheria, 

Ferraria, Moinho Colonial, Indústria têxtil e outros. 

 

6.7.5. COMÉRCIO E SERVIÇOS  

No comércio o município conta com O Posto do Banco do Estado do Rio 

Grande do Sul, BANRISUL e BANSICREDI, Agência Lotérica, Caixa Eletrônico da Caixa 

Econômica Federal e o Banco Postal (Bradesco); Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda 
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(filial), além de várias lojas, supermercados, farmácias, escritórios de contabilidade 

e outros comércios. 

O comercial e serviços o município são apresentados no Quadro 6, as 

quantidades e os tipos de serviços. 

 

Quadro 6: Setor comercial e serviços do município  

Setor do comércio 
Quantidade de estabelecimentos 

comerciais ou unidades 

Supermercados 02 

Padaria e confeitaria 03 

Mini mercados 02 

Confecções 03 

Materiais de construção 02 

Produtos veterinários e agrícolas 04 

Comércio em geral- ARMARINHOS 

(açougue, mercado, padaria, venda de 

artigos de papelaria e brinquedos) 

03 

Papelaria, brinquedos e utilidades 01 

Calçados 01 

Móveis e eletrodomésticos 02 

Farmácia e drogaria 02 
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Setor do comércio 
Quantidade de estabelecimentos 

comerciais ou unidades 

Bar/ bar e armazém/ bar e restaurante 12 

Posto de combustível 02 

Autopeças para veículos 01 

Revenda de bebidas e gás 04 

Floricultura ou viveiro de mudas 02 

Áudio, vídeo, aparelhos elétricos e som 01 

Sorveteria 01 

Equipamentos de informática 02 

Pneus 03 

Transporte rodoviário 06 

Construção - número de unidades locais 

     

02 

Oficina e Tanques de Combustível.... 01 

Intermediação financeira - número de 

unidades locais 
04 

Metalurgia 01 

Fonte: Prefeitura Municipal de Barra Funda. 
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No setor bancário têm-se o posto de atendimento do Banco do Brasil, 

Sicredi, Banrisul, posto de atendimento Bradesco (nos Correios), CRESOL 

(Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária), além de duas 

lotéricas. 

 

6.8. INFRA-ESTRUTURA 

 

6.8.1. ENERGIA  

O fornecimento de energia elétrica na área central e em outras localidades 

do Município de Barra Funda é de responsabilidade da Rio Grande Energia (RGE) . a 

distribuidora de energia elétrica da região norte-nordeste do Estado do Rio Grande 

do Sul. Privatizada em outubro de 1997, a RGE atende 262 municípios gaúchos, o 

que representa 51% do total de municípios do RS. 

 

6.8.2. TRANSPORTES  

O sistema viário assume vital importância para a economia local, uma vez 

que, através das estradas é que se escoa a produção tanto agrícola como pecuária. 

Neste sentido, uma política de conservação permanente das vias e a melhoria da 

trafegabilidade se constituem em base importante para o desenvolvimento e o 

progresso do município, facilitando inclusive a atração e a implantação de novas 

empresas no território municipal. 

Conforme informação do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) 

existe, em Barra Funda, 11 tipos de veículos, resultando em uma quantidade total 

de 1.690 unidades. O Quadro 7 apresenta a frota de veículos no Município e sua 

respectiva quantidade. 
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Quadro 7: Frota de veículos por tipo 

Descrição do Veículo Quantidade 

Automóvel 791 

Caminhão 167 

Caminhão Trator 49 

Caminhonete 194 

Camioneta 17 

Micro-ônibus 5 

Motocicleta 326 

Motoneta 27 

Ônibus 14 

Trator de rodas 3 

Utilitário 3 

Outros 94 

Total 1690 

Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Transito – Denatran, 2012. 
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De acordo com informações da Prefeitura Municipal, o município não conta 

com linhas de transporte privadas com trajetos diários, que ligam as comunidades 

interioranas à sede municipal.  

Não há Empresa que faz ligação específica entre o município e as cidades 

circunvizinhas diariamente, apenas empresas que passam pelo município vindo de 

outras cidades. O município dispõe de transporte escolar gratuito para a creche, 

ensino infantil, ensino médio. Para alunos do ensino superior, a prefeitura subsidia 

40% do valor gasto no transporte. 

 

6.8.3. COMUNICAÇÃO  

O município de Barra Funda, no que diz respeito à estrutura de 

comunicação, possui telefonia fixa que é operada pela OI e serviço de telefonia 

móvel das operadoras CLARO e VIVO. O município não conta com estações de rádio 

AM e FM. Há também circulação de jornais regionais: JORNAL DA BARRA,JORNAL A 

REGIÃO, ZERO HORA,CORREIO DO POVO,TRIBUNA DA PRODUÇÃO, JORNAL DO 

COMERCIO, PONTO DA NOTICIA e JORNAL A MADRUGADA, além dos Jornais a Nível 

Estadual e Nacional. 

 

6.8.4. SAÚDE  

6.8.4.1. Unidades de Saúde  

Segundo informações da prefeitura municipal, o setor de Saúde Barra Funda 

conta com 01 Posto de saúde no centro da cidade.  

O município dispõe ainda de serviço de fisioterapia, fonoaudióloga, Raio-X, 

ecografias, ultrassonografias, ortopedia, endoscopia, oftalmologia, neurologia, 

cardiologia, pediatria, urologia, dermatologia, psiquiatria, sendo os serviços 

encaminhados através de convênios com médicos e clinicas especializadas, e 
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hospitais de outros município, sendo os hospitais de; Hospital Comunitário de 

Sarandi, Hospital da Caridade de Palmeira das Missões, Hospital São Vicente de 

Paulo e da Cidade de Passo Fundo.  

A equipe é formada por 2 Clinico Geral , 1 Pediatra, 1 Ginecologista, 2 

Dentistas, 1 Auxiliar de consultório dentário, 1 Obstetra e Ginecologista, 1 

Psicólogo, 1 Enfermeira Padrão, 2 Auxiliares de Enfermagem, 2 Auxiliar 

Administrativo e 1 Secretário de Saúde, 1 Fisioterapeuta, 1 Agente Sanitário de 

Fiscalização. 

 

6.8.4.2. Mortalidade Infantil  

É definida como: distribuição percentual dos óbitos de crianças menores de 

um ano de idade, por faixa etária, na população residente em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado (BRASIL / MINISTÉRIO DA SAÚDE / RIPSA, 2008). 

Indica a participação dos óbitos de cada grupo etário selecionado, em relação aos 

óbitos de menores de um ano de idade. 

Método de cálculo: 

100

*ignorada idade de os excluídos idade, de ano um de menores

residentes de óbitos de número                         

etária faixapor  idade, de ano um de menores

residentes de óbitos de número             

MI

 

* A exclusão dos óbitos de idade ignorada resulta em que o indicador seja referido ao total 

de óbitos infantis com idade conhecida. 

 

Porém, vale ressaltar que os dados de mortalidade infantil devem ser 

utilizados com cuidado em casos em que o quantitativo populacional é pequeno, 

uma vez que a ocorrência de um único óbito representa uma significativa alteração, 
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quando o número de óbitos de menores de um ano sobre total de nascidos vivos no 

ano é multiplicado por 1000. 

O Quadro 8 mostra o número de Ocorrência de óbitos por Faixa Etária em 

Barra Funda do ano de 2002 a 2008. O Quadro 9 apresenta o Coeficiente de 

Mortalidade para algumas causas selecionadas. 

 

Quadro 8: Ocorrência de óbitos por Faixa Etária  

Outros Indicadores de Mortalidade 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total de óbitos 11,0 15,0 12,0 19,0 12,0 16,0 11,0 

Nº de óbitos por 1.000 habitantes 4,8 6,5 5,1 7,9 5,0 6,5 4,5 

% óbitos por causas mal definidas 0,0 0,0 8,3 5,3 0,0 0,0 0,0 

Total de óbitos infantis 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 3,0 

Nº de óbitos infantis por causas mal 
definidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% de óbitos infantis no total de óbitos * 0,0 6,7 0,0 5,3 0,0 0,0 27,3 

% de óbitos infantis por causas mal 
definidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mortalidade infantil por 1.000 nascidos-
vivos ** 0,0 38,5 0,0 29,4 0,0 0,0 107,1 

* Coeficiente de mortalidade infantil proporcional 

  **considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo 
SIM/SINASC 

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009. 

Nota: Dados de 2008 são preliminares. 
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Quadro 9: Coeficiente de Mortalidade para algumas causas selecionadas 

Causa do Óbito 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Aids 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Neoplasia maligna da 
mama (/100.000 
mulheres) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Neoplasia maligna do 
colo do útero 
(/100.000 mulheres) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Infarto agudo do 
miocárdio 0,0 0,0 42,8 41,8 82,6 40,9 0,0 

Doenças 
cerebrovasculares 43,7 43,3 42,8 125,5 41,3 122,8 0,0 

Diabetes mellitus 43,7 0,0 0,0 41,8 41,3 40,9 0,0 

Acidentes de 
transporte 0,0 43,3 42,8 0,0 0,0 0,0 82,2 

Agressões 0,0 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0 0,0 

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional 

 

6.8.4.3. Esperança de Vida ao Nascer  

A esperança de vida ao nascer é o indicador que mostra o número de anos 

que se espera que uma pessoa nascida num determinado ano viva, em média, se as 

condições de mortalidade existentes permanecerem constantes. Quanto menor for 
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à mortalidade, maior será a esperança de vida ao nascer (MOÇAMBIQUE / INE, 

2010). O quadro 10 mostra a Esperança de vida ao nascer no Município de Barra 

Funda. 

 

Quadro 10: Esperança de vida ao nascer no Município de Barra Funda 

ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER - ANO 2000 

Brasil Rio Grande do Sul Barra Funda 

68,6 anos 72,05 anos 76,12 anos 

Fonte: lBGE/FEE 

 

6.8.4.4. Causas de Morbidade  

O coeficiente de morbidade é a relação entre o número de casos de uma 

doença e a população exposta a adoecer. Indicador muito útil para o objetivo de 

controle de doenças ou de agravos, bem como para estudos de análise do tipo 

causa/efeito (PEREIRA, 2004). 

Método de cálculo: 

n10
 População

 doença uma de casos de Nº
Morbidade

 

 

Não há dados no MINISTÉRIO DA SAÚDE / DATASUS sobre o percentual de 

internações por grupo de causas e faixa etária no Município de Barra Funda. 
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6.8.5. EDUCAÇÃO  

 

6.8.5.1. Unidades Educacionais  

Barra Funda possui três Escolas, sendo uma estadual e duas municipais. 

Escolas Estaduais:  

 Escola Estadual de Educação Básica Antonio João Zandona; 

Escola Municipal: 

 Escola Municipal de Ensino Fundamental Barra Funda. 

 Escola Estadual de Educação Infantil Raio do Sol. 

O Quadro 11 mostra o número de escolas, matrículas e docentes no 

Município de Barra Funda no ano de 2013, em função do nível e da unidade 

educacional. 

 

Quadro 11: Número de escolas, matrículas e docentes no município de acordo com 

o nível de ensino e a unidade educacional. 

ENSINO 
UNIDADE 

EDUCACIONAL 
ESCOLAS MATRÍCULAS DOCENTES 

Ensino Fundamental Total 02 257 32 

Ensino Fundamental Escola Estadual 01 123 14 

Ensino Fundamental Escola Federal - - - 

Ensino Fundamental Escola Municipal 01 135 18 

Ensino Fundamental Escola Privada - - - 

Ensino Médio Total 01 151 15 

Ensino Médio Escola Estadual 01 1251 15 
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ENSINO 
UNIDADE 

EDUCACIONAL 
ESCOLAS MATRÍCULAS DOCENTES 

Ensino Médio Escola Federal - - - 

Ensino Médio Escola Municipal - - - 

Ensino Médio Escola Privada - - - 

Ensino Pré-Escolar Total 01 54 03 

Ensino Pré-Escolar Escola Estadual - - - 

Ensino Pré-Escolar Escola Federal - - - 

Ensino Pré-Escolar Escola Municipal 01 54 03 

Ensino Pré-Escolar Escola Privada - - - 

Total 03 462 50 

Fonte: Prefeitura Municipal de Barra Funda (2013). 

 

6.8.5.2.  Analfabetismo  

O Quadro 12 mostra a taxa de analfabetismo no Brasil, no Rio Grande do Sul 

e no Município de Barra Funda referente ao ano de 2010 Os dados estão exibidos 

na faixa etária de 15 anos e mais. 

Dos dados pertinentes ao Quadro 12, constata-se que a taxa de 

analfabetismo no município referente ao grupo de pessoas com idade superior ou 

igual a 15 anos é menor que a taxa observada no território brasileiro e maior que o 

território estadual.  
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Quadro 12: Taxa de analfabetismo por faixa etária 

Faixa Etária 

Taxa de 

Analfabetismo no 

Brasil (%) 

Taxa de 

Analfabetismo no 

Rio Grande do Sul 

(%) 

Taxa de 

Analfabetismo no 

município (%) 

15 anos e mais 9,60 4,53 5,07 

Fonte: BRASIL / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / FEE. 

 

 

6.8.5.3. Índice de Desenvolvimento Escolar  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) tem como objetivo 

o monitoramento da qualidade dos sistemas a partir da combinação entre fluxo e 

aprendizagem escolar. Este índice foi lançado no ano de 2005, relacionando 

informações de rendimento escolar (aprovação) e desempenho (proficiências) em 

exames padronizados (BRASIL / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / INEP, 2007). 

A combinação entre fluxo e aprendizagem do IDEB expressa em valores de 0 

a 10 o andamento dos sistemas de ensino, em âmbito nacional, nas unidades da 

Federação e municípios. 

Método de cálculo: 

IDEB = N*P 

onde:  

N = média de proficiência em língua portuguesa e matemática, padronizada 

para um valor entre 0 e 10, dos alunos de uma unidade, obtida em determinada 

edição do exame realizado ao final da etapa de ensino; 
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P = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de 

ensino dos alunos da unidade. 

O IDEB é o indicador objetivo para a verificação do cumprimento das metas 

fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso “Todos pela Educação”, eixo do Plano 

de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, que trata da 

educação básica. Nesse âmbito que se enquadra a ideia das metas intermediárias 

para o IDEB. A lógica é a de que para que o Brasil chegue à média 6,0 em 2021, 

período estipulado tendo como base a simbologia do bicentenário da 

Independência em 2022, cada sistema deve evoluir segundo pontos de partida 

distintos, e com esforço maior daqueles que partem em pior situação, com um 

objetivo implícito de redução da desigualdade educacional. 

O Quadro 13 exibe o IDEB no ano de 2011 para as diferentes unidades 

territoriais. 

 

Quadro 13: IDEB observado no ano de 2011 

Unidade 

Territorial 

IDEB Observado no ano de 2011 

Anos iniciais do 

Ensino 

Fundamental 

Anos finais do 

Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio 

Brasil 5,0 4,1 3,7 

Rio Grande do Sul  5,1 4,1 3,7 

Barra Funda - 4,6 - 

Fonte: BRASIL / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / INEP, 2011. 
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6.8.5.4.  Educação Ambiental 

De acordo com a Prefeitura Municipal, há programas e projetos ambientais 

realizados pela Secretaria de Educação e EMATER . São realizados seminários dentro 

da área ambiental no município. Em geral o trabalho de educação ambiental 

acontece nas Escolas do município. 

 

6.8.6.  INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS DO MUNICÍPIO 

Os indicadores Sociais do município de Barra Funda apontam os seguintes 

índices/números: 

 

 Índice de Desenvolvimento Humano - IDH : 0,813 

 Índice de Desenvolvimento Socioeconômico - IDESE – Saneamento: 0,051 

 IDESE – renda: 0,752 

 IDESE – saúde: 0,850 

 IDESE – Total: 0,645 

 

Quanto aos indicadores econômicos, os seguintes dados constam no IBGE. 

 

 Produto Interno Bruto a preços concorrentes – PIB : R$ 75.333,00 

 Produto Interno Bruto – PIB per capita : R$ 31.826,00 

 

6.8.7.  SANEAMENTO  

6.8.7.1.  Abastecimento de Água  

O serviço de abastecimento de água é administrado pelo órgão de esfera 

municipal, cuja cobertura de abastecimento de água é de 100% na área urbana. A 
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captação de água é realizada em poços artesianos. O fornecimento de água na zona 

rural é feito por poços comunitários. 

 

6.8.7.2.  Esgotamento Sanitário  

O município de Barra Funda, não possui ainda sistema de esgotamento 

sanitário implantado. A solução adotada pela maioria das residências é o emprego 

de fossa séptica (fossa absorvente) para o destino final do esgoto doméstico. 

 

6.8.7.3.  Destinação dos Resíduos Sólidos  

Os serviços de coleta domiciliar, transporte e disposição final dos resíduos 

sólidos gerados no município são realizados por empresa privada contratada pela 

prefeitura municipal. Essa coleta é realizada duas vezes por semana na área urbana. 

São coletados os resíduos sólidos residenciais e comerciais. 

 

6.8.8. DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS  

O serviço de manejo de águas pluviais é administrado pelo órgão de esfera 

municipal, ocorrendo dupla marcação: superficial e subterrânea. A percentagem de 

ruas pavimentadas no perímetro urbano se encontra em torno de 95%. O 

escoamento das águas pluviais é feito por bocas de lobos e os lançamentos dos 

efluentes do sistema de drenagem é realizado em cursos d’águas permanentes. O 

município de Barra Funda pertence à bacia hidrográfica do Rio Uruguai, sub-bacia 

do Rio da Várzea, sendo este de maior importância. 
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6.8.9. PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXISTENTES PARA A REGIÃO  

No que concerne à infraestrutura de novos projetos, Barra Funda não 

apresenta novos planos atualmente. 

 

6.8.10.  ASSOCIATIVISMO 

O associativismo viabiliza maior participação e estreita os laços entre a 

sociedade organizada e o poder público. Ele deve ser incentivado pela prefeitura, 

que pode fornecer assistência técnica, administrativa e tecnológica. Há vários tipos 

de organizações associativas, como redes de empresas, sindicatos, cooperativas, 

associações, grupos formalmente ou informalmente organizados, empresas de 

participação comunitária e consórcios são alguns exemplos.  

No município, as seguintes instituições estão presentes: 

Sindicatos 

- Sindicato dos trabalhadores rurais; 

- Sindicato dos Funcionários Públicos; 

- Sindicato dos Comerciais - Extensão de Carazinho. 

Cooperativas 

- Cooperativa dos Profissionais da Agricultura Colheita (de Sarandi-RS); 

- Cooperativa dos Agricultores - COAGRIL ; 

- Cooperativa da Produção dos Agricultores Familiares de Sarandi e Região - 

COOPAFS ; 

- Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda - COTRISAL; 

Associações 

- Associação da Fonte Sarandi ; 
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- Associação dos Funcionários municipais de Barra Funda - AFM; 

- Associação do comercio e indústria – ACI; 

- Lions Clube; 

- Associações e Clubes de futebol; 

- Clube da Terceira Idade. 

ONGS 

 - ONG EADE 

- ABES - Estudantes 
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7. LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO E ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL 

7.1. LEGISLAÇÃO NO ÂMBITO FEDERAL 

A Constituição Federal - CF promulgada em 1988 estabelece: 

No art. 21, inciso XIX, prevê a instituição do sistema nacional de 

gerenciamento de recursos hídricos e no inciso XX estabelece as diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes. 

No Art. 23, inciso VI, proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas e no inciso VII, trata da preservação das florestas, a fauna 

e a flora. 

No Art. 200, inciso IV, as prerrogativas de atuação do Sistema Único de 

Saúde e participar da formulação da política e das ações de saneamento no país; no 

inciso VI, fiscalizar e inspecionar, entre outros, as águas para consumo humano. 

No art. 225, estabelece as diretrizes gerais quanto ao meio ambiente ou seja 

“todos tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”. 

No capítulo III da Constituição Federal encontram-se as disposições 

constitucionais relativas aos Estados. 

No Art. 25, preceitua a CF que “Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição” e 

nos parágrafos abaixo diz: 

§ 1º - São reservadas aos Estados às competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição. 
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§ 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os 

serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida 

provisória para a sua regulamentação. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 5, de 1995). 

§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 

No Art. 26, trata dos bens dos Estados, onde se destaca no inciso II, que 

estabelece como bens do Estado “as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes 

de obras da União. 

No Art. 30, preceitua a CF, as competências municipais, onde se destacam os 

seguintes incisos: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, 

que tem caráter essencial; 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

serviços de atendimento à saúde da população; 

Lei Federal nº 11.445 – Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico e princípios como o da universalização do acesso, da integralidade e 

intersetorialidade das ações e da participação social.  

OBS: O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é uma determinação 

da Lei Federal nº 11.445/07. Os municípios, titulares dos serviços, deverão 

estabelecer a Política Pública de Saneamento Básico e elaborar os respectivos 
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Planos Municipais e/ou regionais de saneamento básico que objetiva ser o principal 

instrumento de planejamento e para gestão do saneamento básico municipal. 

Ressalta-se que Constituição do Plano (PMSB) é condição de validade dos contratos 

que tenham como objeto a prestação de serviços públicos de Saneamento básico 

(art. 8 e 11 da Lei nº 11.445). 

 Lei Federal nº 6.938 - 31 de agosto de 1981- Dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá 

outras providências. 

 Lei Federal nº 9.790 - 23 de março de 1999 - Dispõe Sobre a Qualificação de 

Pessoas Jurídicas de Direito Privado, Sem Fins Lucrativos como Organizações 

de Soc. Civil de Interesse Público, Institui e Disciplina o Termo de Parceria e 

Dá Outras Providencias. 

 Decreto Federal nº 2.612 - 23 de julho de 1998 - Regulamenta o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos. 

 Decreto Federal nº 1.842 - 22 de março de 1996 - Dispõe sobre o CEIVAP, 

Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, e dá 

outras providências. 

 Lei Federal nº 9.433 - 8 de janeiro de 1987 -Institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal. 

 Lei Federal nº 9.790 - 23 de março de 1999 - Dispõe Sobre a Qualificação de 

Pessoas Jurídicas de Direito Privado, Sem Fins Lucrativos como Organizações 

de Soc. Civil de Interesse Público Institui e Disciplina o Termo de Parceria e da 

Outras Providencias. 

 Lei nº 9.984 - 23 de março de 1999 – Dispõe sobre a criação da Agência 

Nacional de Águas - ANA, entidade federal de implementação da Política 

http://www.saneamento.sp.gov.br/Legislacao/FED2612.htm
http://www.saneamento.sp.gov.br/Legislacao/FED1842.htm
http://www.saneamento.sp.gov.br/Legislacao/LEI9433.htm
http://www.saneamento.sp.gov.br/Legislacao/FED9790.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.984-2000?OpenDocument
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Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências.  

 Resolução CONAMA nº 357 - 17 de Março de 2005 - Dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e da outras providencias. 

 

7.2. LEGISLAÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL 

 Lei Estadual nº 12.037/2003 - Dispõe sobre a Política Estadual de 

Saneamento e dá outras providências. 

 Lei Estadual nº 10350/1994 - Lei das Águas do estado do Rio Grande do Sul. O 

objetivo desta lei é “estabelecer os princípios da democracia participativa 

como instrumento de administração pública e, em especial, de gestão dos 

recursos hídricos”. 

 

7.3. LEGISLAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL  

No âmbito municipal tem-se a lei orgânica que segue a seguir. 

Lei Orgânica Municipal de Barra Funda, nº 03 de 12-12-06.  

TITULO l 

DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 

CAPÍTULO l 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1°- O Município de BARRA FUNDA-RS, parte integrante da República Federativa 

do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, organizar-se-á, autonomamente, em 

tudo que respeite ao interesse local, regendo-se por esta Lei Orgânica e demais Leis 
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que adotar, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

 

7.4.  INSTRUMENTOS LEGAIS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 Plano Nacional de Saneamento – exigência da Lei Federal nº 11.445/07, 

constituirá o principal mecanismo da política federal para implementar as 

diretrizes legais de saneamento. Será instrumento fundamental à retomada 

da capacidade orientadora do Estado na condução da política 

pública de saneamento básico e, consequentemente, da definição das metas 

e estratégias de governo para o setor no horizonte dos próximos vinte anos, 

com vistas à universalização do acesso aos serviços de saneamento básico 

como um direito social. 

 Lei Estadual nº 12.037, de 19 de dezembro de 2003 - Dispõe sobre a Política 

Estadual de Saneamento e dá outras providências.  

Art. 1º - A Política Estadual de Saneamento reger-se-á pelas disposições desta 

Lei, de seus regulamentos e das normas administrativas dele decorrentes e 

tem por finalidade disciplinar o planejamento e a execução das ações, obras 

e serviços de saneamento no Estado, respeitadas as atribuições e 

competências constitucionais dos entes federados.  

Art. 3º - O Estado, em conjunto com os municípios, deve promover a 

organização, o planejamento e a execução das funções públicas de 

saneamento de interesse comum, na Região Metropolitana e aglomerações 

urbanas rurais, onde a ação supralocal se fizer necessária, respeitada a 

autonomia municipal. 

 Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH:O desenvolvimento econômico 

e social sustentável do Rio Grande do Sul nos próximos anos será definido 

pela disponibilidade de água, tanto em quantidade quanto em qualidade. 

Para o melhor aproveitamento desse bem público, a SEMA está elaborando 
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o Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH, que será desenvolvido de 

acordo com a Lei Gaúcha das Águas (Lei 10.350/94). 

São objetivos do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH): 

 Conhecer o cenário atual dos recursos hídricos do Rio Grande do Sul, 

mostrando as disponibilidades hídricas e as demandas por água. 

 Em cada Bacia Hidrográfica, indicar as áreas com problemas de escassez ou 

conflito. 

 Garantir a participação efetiva da sociedade, através dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, respeitando e 

exercendo a descentralização da decisão. 

 Informar e sensibilizar a sociedade e o poder público sobre as mudanças 

necessárias para garantir o crescimento social e econômico do Estado. 

 Consolidar os instrumentos de gestão de recursos hídricos: a outorga e a 

cobrança pelo uso da água, os objetivos futuros de qualidade 

(Enquadramento - Resolução CONAMA 357/05) e o licenciamento 

ambiental. 

 Plano Municipal de Saneamento Básico – é o principal instrumento de 

gestão para o setor de saneamento no âmbito municipal, assim, este busca a 

efetividade dos princípios da Lei Federal nº 11.445/07 que segue a seguinte 

essência: o atendimento a todos com serviços eficientes de modo a dispor 

corretamente seus resíduos sólidos e líquidos e promover o saneamento do 

ambiente garantindo a salubridade ambiental e a garantia da utilização dos 

recursos pelas gerações futuras. 

 Comitês de Bacias Hidrográficas – Regulamentado pela Lei Federal nº 

9.443/97, o Comitê de Bacias Hidrográficas, é um órgão colegiado onde são 

discutidas as questões referentes à gestão das águas. Provocar debates das 

questões relacionadas aos recursos hídricos da bacia; articular a atuação das 

entidades que trabalham com este tema; arbitrar, em primeira instância, os 
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conflitos relacionados a recursos hídricos; aprovar e acompanhar a execução 

do Plano de Recursos Hídricos da Bacia; estabelecer os mecanismos de 

cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; 

estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, 

de interesse comum ou coletivo são as atribuições dos comitês. 
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8.  DIAGNÓSTICO DA DINÂMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO 

O Diagnóstico da Dinâmica Social do Município tem como objetivo “articular 

o envolvimento da sociedade na elaboração dos Estudos” que conduzirão ao Plano 

Municipal de Saneamento Básico. Ou seja, para a construção do Plano é previsto 

um processo participativo de forma que este tenha em conta não somente aspectos 

do olhar técnico e ambiental, mas, também do olhar social. E, por outra parte, 

enriquecer e legitimar o Plano incorporando nele o conhecimento empírico e a 

memória viva dos moradores da região. Fundamental para este processo é que a 

sociedade esteja permanentemente informada a respeito dos objetivos dos 

estudos, dos correspondentes avanços e das possibilidades de participar. 

Por tratar-se de um Plano, deverão ser analisadas todas as potencialidades 

identificadas no processo de participação social, visando aproveitá-las seja na 

formulação, seja na etapa posterior da implementação do plano. E, ao mesmo 

tempo, é através do processo de participação social que deverão ser identificadas 

as carências e as eventuais forças de resistência ou não cooperativas, aspectos 

estes que deverão ser adequadamente tratados visando atenuá-los ou, se possível, 

eliminá-los.  

Neste contexto, o Diagnóstico da Dinâmica Social do Município, com a 

identificação dos principais atores sociais, constitui-se num elemento básico para a 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

No que se refere à identificação de atores sociais e institucionais 

intervenientes na área do município, foi realizada uma pesquisa procurando-se 

destacar aqueles com atuação relevante e que possam ser elementos 

multiplicadores do processo de envolvimento da sociedade na construção do Plano. 

Inicialmente, para fins de realização das primeiras reuniões previstas no 

Plano, foi necessário um levantamento preliminar dos principais atores sociais e 

institucionais atuantes na região de estudo aproveitando, basicamente, as 

informações existentes e disponíveis na internet. Este levantamento foi 
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posteriormente enriquecido com o auxílio dos participantes nas primeiras reuniões 

e com pesquisas complementares da Contratada com base em fontes secundárias. 

Os resultados são apresentados nos itens que seguem. 

 

8.1. IDENTIFICAÇÃO DE ATORES SOCIAIS ATUANTES NO MUNICÍPIO: GRUPOS SOCIAIS E 

ECONÔMICOS ORGANIZADOS  

É dado enfoque sobre os usuários de água, caracterizando formas de 

atuação, capacidade de liderança, abrangência espacial e tipos de atuação, com 

destaque aos usos e proteção dos recursos hídricos. Trata-se de atores sociais que, 

adequadamente organizados, tem grande potencial de parceria para a construção 

do Plano Municipal de Saneamento Básico de Barra Funda. 

Com a sistematização destas informações, na sequência, é apresentada a 

relação dos atores sociais do município ou região, conforme sua categorização 

social. 

 

8.1.1. CARACTERIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS COM O GERENCIAMENTO DE 

RECURSOS HÍDRICOS 

Neste item são apresentadas as Instituições com ações relevantes para a 

Gestão dos Recursos Hídricos na área do município, em virtude do seu potencial de 

agente apoiador e multiplicador das ações de planejamento. Descrevem-se 

brevemente as atribuições e correspondente participação no processo de gestão de 

recursos hídricos.  

 

8.1.1.1. Instituições de âmbito municipal e intermunicipal 

Associação de Municípios 

As associações de municípios, dentro do processo de gestão de recursos 

hídricos, assumem um papel de significativa importância, pois são articuladores 
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potenciais para a preservação e conservação deste recurso natural. A capacidade de 

articulação e ação efetiva dos municípios participantes representa uma 

potencialidade que deve ser direcionada para ações conjuntas, programas e 

projetos para proteção dos mananciais hídricos, bem como para a promoção de 

campanhas de educação ambiental e estabelecimento de parcerias entre as 

organizações locais como forma de promover e fortalecer a participação da 

população no processo. 

Barra Funda faz parte da AMZOP - associação dos municípios da zona da 

produção juntamente com outros 42 municípios. 

 

8.1.2.  INSTITUIÇÕES DE ÂMBITO ESTADUAL 

8.1.2.1. Secretaria Estadual de Meio Ambiente- SEMA 

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), criada em 1999, é o órgão 

central do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (SISEPRA), responsável pela 

política ambiental do RS. É constituída por três departamentos - Departamento 

Administrativo, Departamento de Florestas e Áreas Protegidas (DEFAP) e 

Departamento de Recursos Hídricos (DRH), e por duas vinculadas - Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM) e Fundação Zoobotânica do RS (FZB-RS). 

 

8.1.2.2. Conselho de Recursos Hídricos – CRH -RS 

Órgão deliberativo superior do Sistema, que deve resolver os conflitos de 

água em última instância, formado por um colegiado de Secretários de Estado e de 

representantes dos Comitês de Bacias e dos Sistemas Nacionais de Recursos 

Hídricos e do Meio Ambiente. A Secretaria Executiva do CRH- RS se localiza em 

Porto Alegre. 
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8.1.2.3.  Secretaria de Estado de Habitação e Saneamento - Sehabs :  

Essa secretaria formula, coordena e executa as políticas de habitação, 

saneamento e desenvolvimento urbano do Estado. As suas ações são norteadas 

pelo conceito de habitabilidade, uma concepção de desenvolvimento urbano 

integrado, onde a habitação não se restringe à casa, incorpora também o direito à 

legalização fundiária, infraestrutura e saneamento. 

 

8.1.2.4. Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã do 

Estado do Rio Grande do Sul - SEPLAG  

É órgão da administração pública estadual, integrante da estrutura do 

Gabinete da Governadora, que tem como finalidade exercer as funções de 

planejamento, gestão, coordenação e avaliação das políticas e ações do Governo 

Estadual.  

Em relação ao planejamento, objetiva a promoção do desenvolvimento 

global e integrado do Rio Grande do Sul, através de estudos técnicos que orientam 

e coordenam o desenvolvimento de projetos e programas, tendo em vista 

estratégias que assegurem atingir os objetivos previstos no Plano de Governo.  

Quanto à gestão, objetiva a promoção do relacionamento cooperativo entre os 

órgãos de governo a fim de agilizar a execução de projetos e programas, 

propiciando soluções integradas que visam à máxima eficiência e eficácia das ações 

governamentais.  

 

8.1.2.5.  Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência 

Técnica e extensão Rural 

É uma instituição de referência em Assistência Técnica e Extensão Rural, 

bem como na prestação de serviços de Classificação e Certificação, reconhecida 
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pela excelência da qualidade de seus trabalhos voltados à agricultura familiar e ao 

desenvolvimento rural sustentável.  

  

8.1.2.6.  Fundação Estadual de Proteção Ambiental He – FEPAM 

Desde 1999, a FEPAM é vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - 

SEMA. Instituída pela Lei 9.077 de 4 de junho de 1990 e implantada em 4 de 

dezembro de 1991, a FEPAM tem suas origens na Coordenadoria do Controle do 

Equilíbrio Ecológico do Rio Grande do Sul (criada na década de 70) e no antigo 

Departamento de Meio Ambiente - DMA - da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente 

(hoje, Secretaria Estadual da Saúde). É um dos órgãos executivos do Sistema 

Estadual de Proteção Ambiental (SISEPRA, Lei 10.330 de 27/12/94), que a partir de 

1999 passou a ser coordenado pela SEMA (Lei 11.362 de 29/07/99). O SISEPRA 

prevê a ação integrada dos órgãos ambientais do Estado em articulação com o 

trabalho dos Municípios. 

No Rio Grande do Sul, os Municípios são responsáveis pelo licenciamento 

ambiental das atividades de impacto local (Código Estadual de Meio Ambiente, Lei 

11520/00). A definição destas atividades e o regramento do processo de 

descentralização do licenciamento foram estabelecidos pelo Conselho Estadual de 

Meio Ambiente (CONSEMA).  

 

8.1.2.7. Fundação Zoobotânica - FZB 

 É o órgão responsável pela promoção e conservação da biodiversidade no 

Rio Grande do Sul. Através do Jardim Botânico, do Parque Zoológico e do Museu de 

Ciências Naturais, atua nas áreas de pesquisa, educação ambiental, conservação e 

lazer. Como exemplos de suas atividades são a elaboração de diagnósticos e 

mapeamentos em unidades de conservação no RS, a descoberta e o estudo de 
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novos organismos, a reprodução de espécies ameaçadas e a manutenção de 

coleções científicas de plantas e animais, vivos ou conservados. 

 

8.1.3. INSTITUIÇÕES DE ÂMBITO FEDERAL 

8.1.3.1. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) é uma autarquia federal, criado pela Lei nº 7735/89 de 22 de fevereiro de 

1989. Ele está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), sendo o 

responsável pela execução da Política Nacional do Meio Ambiente. Desenvolve 

diversas atividades para a preservação e conservação do patrimônio natural, 

exercendo o controle e a fiscalização sobre o uso dos recursos naturais. (BRASIL / 

IBAMA, 2010). 

O IBAMA atua no município através do Escritório Regional localizado no 

Município de Passo Fundo-RS. 

 

8.1.3.2. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa 

Vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a 

Embrapa foi criada em 26 de abril de 1973. Sua missão é viabilizar soluções para o 

desenvolvimento sustentável do espaço rural, com foco no agronegócio, por meio 

da geração, adaptação e transferência de conhecimentos e tecnologias (BRASIL / 

EMBRAPA, 2010). 
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8.1.4. CONSELHOS PROFISSIONAIS 

8.1.4.1. Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do 

Sul – CREA-RS é entidade autárquica de fiscalização do exercício e das atividades 

profissionais dotada de personalidade jurídica de direito público, constituindo 

serviço público federal, vinculada ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – 

Confea. O CREA-RS com sede e foro na cidade de Porto Alegre e jurisdição no 

Estado do Rio Grande do Sul, instituída pela Resolução nº 2, de 23 de abril de 1934, 

na forma estabelecida pelo Decreto Federal nº 23.569, de 11de dezembro de 1993, 

e mantida pela Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, para exercer papel 

institucional de primeira e segunda instâncias no âmbito de sua jurisdição. É o órgão 

de fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades 

profissionais da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da 

Meteorologia, em seus níveis médio e superior, no território de sua jurisdição.  

A Inspetoria Regional do CREA-RS atuante no município encontra-se situada 

no município de Carazinho-RS. 

 

8.1.4.2. Conselho Regional de Química - CRQ 

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais, são agrupados informalmente 

em um Sistema de Química. O CRQ tem atuação em todo Brasil e é composto por 20 

conselhos regionais. Assim, fica a cargo do Conselho Regional de Química da 5ª 

Região, promover o exercício legal da atividade química no RS, registrando e 

fiscalizando empresas e profissionais, visando o bem-estar da sociedade. O CRQ 

atuante no município é atendido pela Delegacia de Passo Fundo. 

 

8.1.4.3. Conselho Regional de Biologia - CRBio 

A Lei 6.684, de 3 de setembro de 1979, regulamentou as profissões e 
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atividades do biólogo e do biomédico, criando os Conselhos Federal e Regionais de 

Biologia e Biomedicina, com a finalidade de fiscalizar o exercício das profissões 

definidas pela lei. Em 30 de agosto de 1982, através da Lei 7.017, foram 

desmembrados os Conselhos Federal e Regionais de Biomedicina e Biologia. O 

Decreto 88.438, de 1983, dispôs e referendou a regulamentação do exercício da 

profissão de biólogo, especificando as atribuições dos Conselhos Regionais. 

Após o estabelecimento das normas legais, em junho de 1986 foi atingido o 

número suficiente de biólogos registrados que permitiu a instalação da Terceira 

Região: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ficando a sede no Rio Grande 

do Sul por apresentar o maior número de registrados e as delegacias de Santa 

Catarina e Paraná. O CRBio-03 foi oficialmente criado em 6 de novembro de 1986, 

conforme a Resolução CFB nº 006, de 6 de novembro de 1986. 

É uma Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica, de direito público 

e autonomia administrativa e financeira. No estado do RS, possui sede e foro no 

município de Porto Alegre. 

 

8.1.5. IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA 

8.1.5.1. Cadastro de Usuários e Usos da Água do Rio Grande do Sul (CEUSA) 

Todos os usuários de água do Estado do Rio Grande do Sul devem se 

cadastrar junto ao CEUSA, sob pena de se sujeitarem às penalidades previstas na 

legislação aplicável. 

Compreendem-se por usuários de água aqueles que a utilizam para 

derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para o 

consumo final, inclusive concessionária do sistema de abastecimento público, ou 

insumo de processo produtivo; extração de água de aquífero subterrâneo para o 

consumo final ou insumo de processo produtivo; lançamento em corpo de água de 

esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua 
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diluição, transporte ou disposição final; aproveitamento dos potenciais 

hidrelétricos; extração mineral no leito do rio; outros usos e ações e execução de 

obras ou serviços necessários à implantação de qualquer intervenção ou 

empreendimento, que demandem a utilização de recursos hídricos, ou que 

impliquem em alteração, mesmo que temporária, do regime, da quantidade ou da 

qualidade da água, superficial ou subterrânea, ou ainda, que modifiquem o leito e 

margens dos corpos de água. 
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9. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

9.1. CLIMA 

O clima da região está enquadrado no tipo Cfa de Köppen (Figura 10). A 

variedade "Cfa" se caracteriza por apresentar chuvas durante todos os meses do 

ano e possuir temperatura do mês mais quente superior a 22°C, e a do mês mais 

frio superior a 3°C. As temperaturas médias anuais variam entre 14 a 20°C, com 

temperaturas médias do mês mais frio variando de 10 a 15°C, quando as geadas 

podem ser frequentes, especialmente nas maiores altitudes. 

 

 

Figura 10: Mapa do Brasil com classificação climática segundo Koppen.  

Fonte: www.climabrasil.com.br 

 

No município de Barra Funda a temperatura média é de 19ºC, sendo 

registrado no verão a máxima de 40ºC e no inverno a mínima de -3ºC.  

Os ventos dominantes são os do quadrante leste, sendo os do quadrante 

oeste de curta duração. O vento minuano é naturalmente conhecido em Barra 

Funda. É um vento frio e seco, de quadrante oeste, com rajadas fortes, 

característico dos meses de inverno. 

http://www.climabrasil.com.br/
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As flutuações anuais e estacionais podem causar déficits hídricos 

consideráveis em algumas áreas, especialmente no período de verão.  

Pode-se ainda destacar o número de geadas as quais oscila em torno de 10 

por ano. 

A média de chuvas dos últimos 30 anos no município de Barra Funda é, 

conforme estação pluviométrica da COTRISAL, de 2184,1 mm. 

 

9.2.  GEOLOGIA E PEDOLOGIA 

A geologia do município de Barra Funda é constituída por terrenos rochosos 

cuja origem ou transformação recuam aos mais diferentes períodos da história da 

crosta terrestre, trazendo o registro de distintos eventos geodinâmicos.  

O município encontra-se no domínio geológico da Bacia do Paraná. As 

Formações Rosário do Sul, Botucatu e Serra Geral (esta, produto de vulcanismo 

básico e ácido) compõem o Grupo São Bento. Sendo que o vulcanismo fissural da 

Bacia do Paraná está representado por espessos e extensos derrames de lavas, bem 

como por dique e soleiras, com pequenos e eventuais corpos de rochas 

sedimentares associados.  

O tipo de solo presente na área de estudo em questão é classificado como 

do tipo Latossolo, conforme Figura 11. 

Segundo Streck et al. (2002), os Latossolos normalmente, estão situados em 

relevo plano a suave-ondulado, com declividade que raramente ultrapassa 7%, são 

solos profundos, bem drenados, ácidos e de baixa fertilidade, podendo apresentar 

toxidez por alumínio. Entretanto, a profundidade do solo associada ao relevo suave 

os torna de boa aptidão agrícola, desde que corrigida a fertilidade química. 

Ocorrem, predominantemente, no norte do Estado do Rio Grande do Sul na área do 

Planalto Meridional. Possuem também como característica a difícil separação dos 

horizontes.  
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Figura 11: Classificação de solos do Estado do Rio Grande do Sul. 

Fonte: Inventário florístico do RS. 

 

9.3.  GEOMORFOLOGIA E RELEVO 

Barra Funda está localizada a 368 m de altitude do nível do mar. As 

características geomorfológicas condicionam um relevo com predominância de 

colinas, sendo mais acidentado na porção norte, e paulatinamente se tornando 

mais suave na porção sul. Por esta diferenciação pode-se observar que ao norte a 

exploração da agricultura trabalha com predominância na agricultura familiar e na 

porção sul ocorre uma exploração agrícola pautada na agricultura de produção em 

larga escala.  

A Formação Serra Geral tem idade de aproximadamente 110 a 160 milhões 

de anos. A Sequência Ácida dessa formação corresponde a áreas de relevo menos 

dissecado e menos arrasado, compreende derrames de dacitos pórfiros, dacitos 

felsíticos, riolitos felsíticos,riodacitos felsíticos, basaltos pórfiros e fenobasaltos 

vítreos. 
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9.4.  HIDROGRAFIA 

A Região Hidrográfica do Uruguai abrange a porção norte, noroeste e oeste 

do território sul-rio-grandense com uma área de aproximadamente 127.031,13 

km²,equivalente a 47,88% da área do Estado.  

O Rio da Várzea é um dos principais tributários da margem esquerda do Rio 

Uruguai. Drena águas do Planalto do Rio Grande do Sul típica região de produção 

agrícola (soja, trigo, milho, etc.), que caracteriza boa parte da bacia do Rio Uruguai. 

Por apresentar características comuns com a maioria dos rios da região, o 

Rio da Várzea pode ser tomado como amostra do que ocorre no restante dos 

afluentes do Rio Uruguai. 

Os rios de influência no município são: Rio da Varzea, Rio Agusso, Sanga 

Ervalzinho, Sanga Encantado, Sanga Carijó, Sanga da Fonte. 

 

9.5.  VEGETAÇÃO 

O Estado do Rio Grande do Sul caracteriza-se por apresentar diversas 

formações vegetais, o que representa uma diversidade biológica ampla, tanto da 

flora quanto da fauna. Essas formações vegetais fazem parte do Bioma Mata 

Atlântica. 

Com a colonização europeia, teve início um contínuo processo de 

substituição das formações nativas originais por outros usos, promovendo um 

quadro de degradação da vegetação, ficando a maior parte dos remanescentes 

florestais nativos nas encostas e nos fundos dos vales, locais com dificuldade de 

acesso ou baixa aptidão agrícola. 

Pelas características e delimitações estabelecidas no mapa do IBGE (Figura 

12), a vegetação do município de Barra Funda pertence ao Bioma Mata Atlântica. 



   
 

79 

 

 

Figura 12: Mapa dos Biomas brasileiros. 

Fonte: IBGE, 2004. 

 

Barra Funda está localizada na região fitogeográfica denominada Floresta 

Ombrófila Mista e se caracteriza pela ocorrência de florestas dominadas por 

araucárias e elementos da floresta do Alto Uruguai. Suas matas sofreram grandes 

alterações devido à ocupação agrícola desordenada. O desmatamento atingiu 

fortemente a região, de modo que a cobertura vegetal original cobre apenas 1% do 

município. 

A Floresta Ombrófila Mista, na qual está incluído o município de Barra 

Funda, se caracteriza pela presença da espécie Araucaria angustifólia , que imprime 

um aspecto próprio desta formação. Esta vegetação ocorre intercalada com áreas 

de savana e estepes, caracterizando grande parte da paisagem do sul do país.  
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Desde a colonização a Floresta Ombrófila Mista, assim como os outros tipos 

florestais do Rio Grande do Sul, foram explorados sem que houvesse a mínima 

preocupação com a preservação desses ecossistemas, o que ocasionou na quase 

extinção deste tipo florestal. Os poucos fragmentos que ainda restam estão em sua 

maioria alterados e em áreas de difícil acesso, propriedades privadas ou nas poucas 

unidades de conservação existentes. 
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10.  DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O abastecimento da área urbana do município de Barra Funda é de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal. O abastecimento da área rural é de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal e das associações de moradores do 

município.  

Na Lei Orgânica Municipal de Barra Funda no Capítulo II, são colocadas 

diretrizes para o Sistema de Recursos hídricos, conforme segue: 

SEÇÃO II 

DA COMPETÊNCIA COMUM 

Art. 9° - Compete ao Município concorrentemente ou supletivamente à União e ao 

Estado: 

VI - proteger o meio ambiente, protegendo os mananciais e combater a 

poluição em qualquer de suas formas, bem como evitar a caça e a pesca predatória; 

VII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento 

alimentar; 

VIII - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico; 

X - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais em seu território; 

 

O município não conta com o Plano Diretor Participativo e Código de Postura 

municipal que trás diretrizes específicas para o abastecimento de água da 

população.  

Atualmente o município possui um sistema de abastecimento de água 

composto por 04 poços (profundos) sob administração da própria Prefeitura. Esse 

sistema atende a população da área urbana. 
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Segundo levantamento feito junto à Prefeitura Municipal, a zona rural do 

município apresenta sistema coletivo de poços comunitários. 

 Linha Santa Lúcia 

 Linha Encantado 

 Linha Cabrito 

 Linha Carijó 

 Linha São Jose Agusso 

 Linha Santo Antonio Agusso 

 Linha Ervalzinho Caravagio 

 Linha Ervalzinho Auxiliadora. 

O Quadro 14, abaixo, traz os principais sistemas de abastecimento, citando o 

tipo de tratamento e a forma de captação, conforme informações repassadas pela 

Prefeitura Municipal de Barra Funda. 

 
Quadro 14: Sistemas de Abastecimento de Água - SAA 

SAA LOCALIDADE 
SISTEMA DE 

TRATAMENTO 
CAPTAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 

Poço ERVAZINHO (abastece 

a Sede) 
Cloração 

Poço Profundo 

112m  
Municipal 

Poço BAIRRO NAVEGANTES 

(abastece a Sede e B. 

Navegantes) 

Cloração  
Poço Profundo 

129m 

Municipal 

Poço COTRISAL (abastece a 

Sede e Bairros) 
Cloração  

Poço Profundo 

190m 

Municipal 

Poço ENCANTADO 

(abastece a Sede) 
Cloração  

Poço Profundo 

100m 

Municipal 
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10.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ÁREA URBANA DE BARRA FUNDA 

Conforme anteriormente descrito, a área urbana o município possui um 

sistema de abastecimento de água composto por 04 poços todos sob administração 

Municipal. Três deles estão localizados na área rural e atendem a sede, e um está 

localizado na área urbana. Conforme Portaria nº 876 de 18 de dezembro de 1989 do 

MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA delimita uma área de proteção de 400ha, no 

entorno da fonte de água mineral tendo como titular da Concessão de Lavra AGUAS 

ALCALINAS SARANDI SOCIEDADE LIMITADA, conforme documento constante em 

anexo. 

Conforme informações cedidas pela Prefeitura Municipal, o município conta 

com um total aproximado de 580 economias (ativas e inativas, comercial e 

residencial) que atendem os habitantes da área urbana, sendo cerca de 70% 

hidrometradas. 

A média de volume total de água captado pelos 4 poços na área urbana de 

Barra Funda é de 2.400 m3/dia . 

 

10.1.1. CAPTAÇÃO E ADUÇÃO  

A captação de água no sistema da área urbana do município de Barra Funda 

é feita em quatro poços localizados na área rural. Os pontos de captação estão 

localizados nas seguintes coordenadas: 

Poço de ERVAZINHO BAIXO (abastece a Sede) - latitude S 27⁰56'508" e 

longitude W 53⁰02'721".  

• A vazão de captação no poço é de 15.000 litros/hora. 

• A potência da bomba (monofásica) é de 6 HP. 

• Metros de Profundidade: 112m 



   
 

84 

 

• O Reservatório consiste numa caixa de fibra de 20.000L, localizado 

nas coordenadas de latitude S 27⁰56'011" e longitude W 53⁰02'575" . 

As Figuras 13, 14, 15, mostram o poço e o reservatório: 

 

Figura 13:Poço na Linha Ervalzinho Baixo (abastece a sede) 

Fonte : Cerne Ambiental 

 



   
 

85 

 

 

Figura 14:Local do poço na Linha Ervalzinho Baixo 

Fonte : Cerne Ambiental 

 

Figura 15: Reservatório na Linha Ervalzinho Baixo 

Fonte : Cerne Ambiental 
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O que se observa do local da instalação do poço é que falta uma proteção 

física eficaz ao redor, já que atualmente é apenas uma cerca de arame. Também o 

poço está no meio de um potreiro, com a circulação de gado ao redor do mesmo. 

Não há placa de identificação do poço no local. 

Não existe cadastro de rede nem de pontos de manobras ou registros, 

impossibilitando uma melhor avaliação do sistema de distribuição 

O reservatório (caixa) está localizado numa área de acesso restrito, o que 

impossibilitou uma maior descrição do local. Também não há placa de identificação 

da caixa no local. 

 

Poço do BAIRRO NAVEGANTES (abastece a Sede e B. Navegantes).- latitude S 

27⁰55'102" e longitude W 53⁰02'600" . 

 A vazão de captação no poço é de 15.000 litros/hora. 

  A potência da bomba (trifásica) é de 6 HP. 

  Metros de Profundidade: 129m 

 O Reservatório consiste numa caixa de fibra de 20.000L, localizado nas 

coordenadas de latitude S 27⁰55'102" e longitude W 53⁰02'600" . 

As Figuras 16 e 17 mostram o poço e o reservatório: 
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Figura 16:Poço no Bairro Navegantes (abastece a sede) 

Fonte : Cerne Ambiental 

 

Figura 17: Reservatório no Bairro Navegantes  

Fonte : Cerne Ambiental 
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No Bairro Navegantes, o local da instalação do poço e do reservatório de 

metal é o mesmo. Há isolamento (cercamento) da área de instalação do poço e do 

reservatório, porém não há placa de identificação do poço e reservatório no local. 

Não existe cadastro de rede nem de pontos de manobras ou registros, 

impossibilitando uma melhor avaliação do sistema de distribuição. 

 

Poço da COTRISAL (abastece a Sede e Bairros) - latitude S 27⁰55'749" e 

longitude W 53⁰01'039". 

 A vazão de captação no poço é de 15.000 litros/hora. 

  A potência da bomba (trifásica) é de 8 HP. 

 Metros de profundidade: 190m 

 O Reservatório consiste numa caixa de fibra de 20.000L, localizado nas 

coordenadas de latitude S 27⁰55'831" e longitude W 53⁰01'069" . 

As Figuras 18 e 19 mostram o poço e o reservatório: 
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Figura 18: Poço da Cotrisal  

Fonte : Cerne Ambiental 

 

 
Figura 19: Reservatório do poço da Cotrisal 

Fonte : Cerne Ambiental 
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O que se ressalta do local da instalação do poço da Cotrisal, é que falta uma 

proteção física ao redor, já que atualmente não há qualquer proteção ou 

isolamento no local. Não há placa de identificação do poço no local. 

Como se vê na foto, o reservatório (caixa) está localizado numa área de 

acesso restrito e também não há placa de identificação da caixa no local. 

Não existe cadastro de rede nem de pontos de manobras ou registros, 

impossibilitando uma melhor avaliação do sistema de distribuição. 

 

Poço do ENCANTADO (abastece a Sede) - latitude S 27⁰55'272" e longitude W 

53⁰00'796"  

 A vazão de captação no poço é de 15.000 litros/hora. 

  A potência da bomba (trifásica) é de 10 HP. 

 Metros de Profundidade: 100m 

 O Reservatório é de 20.000L, localizado nas coordenadas de latitude S 

27⁰55'831" e longitude W 53⁰09'823" . 

As Figura 20, 21 e 22 mostram o poço e o reservatório: 
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Figura 20: Poço da Linha Encantado – Abastecimento Sede 

Fonte : Cerne Ambiental 

 

Figura 21:Poço da Linha Encantado  

Fonte : Cerne Ambiental 
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Figura 22: Reservatório da Linha Encantado – Abastecimento Sede 

Fonte : Cerne Ambiental 

Na linha Encantado - sistema da sede observa-se que no local da instalação 

do poço falta uma proteção física eficaz ao redor, já que atualmente é apenas uma 

cerca de arame. Também falta manutenção e limpeza no entorno do poço. Não há 

placa de identificação do poço no local. 

O reservatório está localizado numa área de acesso restrito. Há apenas uma 

cerca de arame no entorno do reservatório. Também não há placa de identificação 

do mesmo no local, apenas uma descrição escrita no próprio reservatório. 

Não existe cadastro de rede nem de pontos de manobras ou registros, 

impossibilitando uma melhor avaliação do sistema de distribuição. 

Segundo a prefeitura municipal, existe outorga de captação da água dos 

poços do sistema Sede. 
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10.1.2. TRATAMENTO DA ÁGUA  

O tratamento da água, de acordo com a Prefeitura Municipal, é feito 

diretamente nos poços. Não existe uma estação de tratamento da água – ETA. 

 O tratamento consiste apenas em Cloração realizadas por meio de bombas 

dosadoras. O cloro é dosado por clorímetro diretamente na água do poço, como se 

pode observar nas fotos do item 7.1.1. 

O cloro é usado na forma de hipoclorito de sódio. O controle de Cloro é feito 

mensalmente. De acordo com a Prefeitura Municipal, não é adicionado Flúor à água 

pois a mesma, segundo análises feitas, já apresenta a quantidade adequada desse 

componente. 

Nos últimos doze meses, de acordo com a prefeitura municipal, não houve 

interrupção no sistema de Cloração.  

Não foram apresentadas pela prefeitura municipal, que administra o sistema 

de abastecimento de Barra Funda, as licenças de captação de água dos poços. 

Porém, segundo a mesma essas licenças existem. 

Também não foram disponibilizados maiores detalhes da captação e 

distribuição da água por não possuírem esses dados, o que impossibilita a 

elaboração de croqui com dimensões das etapas do tratamento e distribuição. 

 

10.1.3.  ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA 

A adução da água já tratada até os reservatórios é realizada através de TUBO 

de PVC com 60 mm de diâmetro. Não se tem dados da extensão da adutora.  

A água tratada segue dos poços para os reservatórios, por bombeamento. 

Após reservação a água é distribuída até as residências por gravidade.  
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10.1.4.  RESERVATÓRIOS 

O abastecimento de Barra Funda é feito por sistema de distribuição por 

gravidade. Os reservatórios são elevados, sendo três deles caixas de fibra de 20.000 

litros e um de metal, também de 20.000 litros, (conforme mostrado nas fotos do 

item 7.1.1.) Os reservatórios ficam nos seguintes locais e coordenadas: 

 Poço ERVAZINHO (abastece a Sede) - latitude S 27⁰56'508" e longitude W 

53⁰02'721" e Reservatório (caixa 20m³) : latitude S 27⁰56'011" e longitude W 

53⁰02'575" . 

 

 Poço BAIRRO NAVEGANTES (abastece a Sede e B. Navegantes)- latitude S 

27⁰55'102" e longitude W 53⁰02'600" e Reservatório (caixa 20m³) : latitude S 

27⁰55'102" e longitude W 53⁰02'600"  

 

 Poço COTRISAL (abastece a Sede e Bairros) - latitude S 27⁰55'749" e 

longitude W 53⁰01'039” e Reservatório (caixa 20m³): latitude S 27⁰55'831" e 

longitude W 53⁰01'069”. 

 

 Poço ENCANTADO (abastece a Sede) - latitude S 27⁰55'272" e longitude W 

53⁰00'796" e Reservatório (caixa 20m³): latitude S 27⁰55'604" e longitude W 

53⁰09'823”. 

 

Após bombeamento e armazenamento da água nos reservatórios, a água 

segue para distribuição por gravidade. 
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10.1.5. REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

A rede de distribuição no município de Barra Funda é de responsabilidade da 

prefeitura municipal. A mesma não dispõe de dados da extensão da rede de 

distribuição. Não existem outros dados, registros ou croquis descrevendo detalhes 

da rede de distribuição. Não existem cadastros de diâmetros da rede, materiais 

utilizados, nem pontos de manobras ou registros. Por este motivo fica 

impossibilitada uma melhor descrição e avaliação da rede de distribuição do 

município. 

 

10.1.6.  LIGAÇÕES PREDIAIS  

As ligações prediais são feitas pela prefeitura municipal, conforme 

necessidade do município ou conforme pedidos feitos pela população.  

De acordo com a prefeitura de Barra Funda, há no município um total de 580 

economias, sendo que todas possuem hidrômetro. 

 

10.1.7. RECEITAS E CUSTOS 

As principais receitas do prestador de serviço em questão é a taxa cobrada 

pelo consumo de água, sendo R$ 3,26 m³.  

O controle do consumo é efetuado por meio de leituras individuais dos 

hidrômetros instalados na entrada de cada ponto consumidor. Por meio do 

consumo, obtido em m³ pode-se obter o valor da conta mensal do consumidor.  

A falta de dados relativos a receitas e custos impossibilita fazer um balanço 

detalhado em relação às despesas do sistema.  
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10.2. AVALIAÇÃO DO SISTEMA: DEMANDA X CONSUMO 

Neste estudo foram utilizados dados populacionais obtidos no censo 

demográfico do IBGE, dados oficiais fornecidos pelo órgão responsável pelo 

abastecimento de água no município de Barra Funda e informações obtidas em 

campo. 

Conforme descrito anteriormente, não há estação de tratamento de água no 

município de Barra Funda. O tratamento é realizado diretamente nos poços de 

captação. O Quadro 15 detalha a média de consumo de água em função da 

demanda de produção.  

Não se pode obter o consumo médio exato de água por habitante, uma vez 

que não se tem dados de perdas do sistema de distribuição.  

 

Quadro 15: Produção e consumo nos Poços de captação  

Demanda e Consumo 

Produção média diária (4 poços) 2.400 m3/dia 

Ligações ativas 580 

Pessoas atendidas 1.522 habitantes 

Disponibilidade de água* 1.576,82 l/hab. dia 

Índice de perdas (Prefeitura Municipal) - 

Volume do Reservatório (Total ) 80 m³ 

(*) Disponibilidade de água calculada de acordo com a produção média diária e número de 

habitantes. Não considerando as perdas na distribuição. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Barra Funda. 
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10.3. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 

Considerando a maior vazão do dia de maior consumo, calculada com base 

no consumo médio de água pela população e a média do número de habitantes 

atendidos por este sistema, é possível calcular o volume mínimo indicado para 

reservatório utilizando a relação Fruhling: 

"Os reservatórios de distribuição devem ter capacidade suficiente para armazenar o 

terço do consumo diário correspondente aos setores por eles abastecidos." 

Sendo assim: 

Calculo da capacidade atual do reservatório:  

[População atual x consumo médio x k1(1,20)] / 3  

 

Como não se tem dados de índice de perdas na distribuição, não foi possível 

calcular o consumo médio de água por habitante e, por conseguinte, nem a 

capacidade atual do reservatório. 

 

10.4. QUALIDADE DA ÁGUA 

A qualidade necessária da água distribuída por sistemas de abastecimento é 

determinada através da portaria no 518/04 do ministério da saúde, que também 

determina a frequência das análises a serem efetuadas na água distribuída. 

As análises de qualidade da água e de monitoramento do sistema são 

realizadas pela Prefeitura Municipal, que tem a responsabilidade de realizar análises 

físico-químicas e de monitoramento da qualidade da água. 

Com relação às análises laboratoriais, o que foi relatado pela prefeitura 

Municipal, é que, como forma de monitoramento da qualidade da água, é feito 

rodízio de análises dos poços. Não se tem maiores detalhes da frequência de 

realização desse rodízio e nem do resultado dessas análises da água. 
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10.5. DOENÇAS DE VEÍCULAÇÃO HÍDRICA 

A diarréia aguda, cuja duração não excede a duas semanas, é uma doença 

causada por um agente infeccioso - vírus, bactéria ou parasita - e caracteriza-se pela 

perda de água e outros componentes químicos fundamentais para o bom 

funcionamento do organismo. A duração da doença não excede a duas semanas. A 

maioria dos agentes infecciosos é transmitida pela via oro-fecal e está relacionada à 

falta de água em quantidade e de boa qualidade, falta de higiene pessoal, falta de 

saneamento básico, manipulação e conservação inadequada dos alimentos.  

A maior parte das doenças diarréicas é causada pela água ou por alimentos 

contaminados, e embora as pessoas possam ser afetadas em qualquer idade, as 

crianças são as maiores vítimas. Uma simples exemplificação desse fato é que a 

diarréia aguda é a maior causa de internação em crianças de até cinco anos, e a 

desidratação ,uma das principais responsáveis pela alta taxa de mortalidade infantil 

no Brasil.  

Pesquisa feita junto ao Ministério da Saúde (SINAN 2009 – Tabela de 

Agravos), não apresentou registros para os casos de doenças de veiculação hídrica 

de notificação compulsória, que ocorreram no município no ano de 2009. 

 

10.6. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO - ÁREA RURAL 

No município de Barra Funda, os sistemas implantados nas áreas rurais são 

poços artesianos que fazem o abastecimento de água para as famílias das 

comunidades do interior separadamente. Esses sistemas de abastecimento são de 

responsabilidade das comunidades, sendo que apenas duas comunidades a 

administração é em conjunto com a prefeitura municipal. 

Não é possível estimar quantos habitantes da área rural são atendidos, pois 

não existe um cadastramento das famílias atendidas. Não existe um cadastro de 

redes de distribuição dos sistemas, o que torna impossível a descrição das redes de 
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adução de água bruta nas áreas rurais do município de Barra Funda. Não há macro e 

micro medição implantados nos sistemas da área rural. 

Com relação às análises laboratoriais, o que foi relatado pela prefeitura 

Municipal, é que em localidades do interior do município, não é realizado um 

acompanhamento da qualidade da água dos pontos de abastecimento. Porém, 

sabe-se que os sistemas de abastecimento da área rural também devem estar de 

acordo com os parâmetros da Portaria MS 518/04. 

Não possuem licenças ambientais e licença para captação de água. Também não 

existem contratos com os usuários dos sistemas. 

Não foi possível levantar qual a Reservação mínima para cada 

localidade/linha, pois as mesmas não tinham informações do número de moradores 

da comunidade. 

 

10.6.1. LINHA SANTA LÚCIA 

 O poço que abastece esta linha está localizado nas coordenadas de latitude 

S 27⁰54'825" e longitude W 53⁰01'418". 

  A vazão de captação no poço é de 12.000 litros/hora. 

  A potência da bomba (monofásica) é de 6 HP. 

 Metros de profundidade: 120m 

 O Reservatório consiste numa caixa de fibra de 20m³, localizado nas 

coordenadas de latitude S 27⁰54'923" e longitude W 53⁰01'531" . 

O poço não possui isolamento no seu entorno. Não há placa indicando a 

existência do poço no local. Não existe um cadastro de redes e do número de 

famílias atendidas pelo sistema. 

O reservatório é elevado, de fibra, com 20.000 litros de volume. Também 

não há placa indicando a existência do reservatório no local. 
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As Figuras 23 e 24 mostram o poço e o sistema de reservação. 

 

Figura 23: Poço Artesiano – Linha Santa Lúcia 

Fonte: Cerne Ambiental 

 

 

Figura 24: Reservatório – Linha Santa Lúcia 
Fonte: Cerne Ambiental 
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10.6.2. LINHA ENCANTADO 

 O poço que abastece esta linha está localizado nas coordenadas de latitude 

S 27⁰55'319" e longitude W 52⁰59'113" .  

  A vazão de captação no poço é de 10.000 litros/hora. 

  A potência da bomba (monofásica) é de 5 HP. 

  Metros de profundidade: 167m 

 O Reservatório consiste numa caixa de fibra de 20m³, localizado nas 

coordenadas de latitude S 27⁰54'923" e longitude W 53⁰01'531" . 

 

O poço não está isolado por cerca e falta, além de proteção física, a limpeza 

e manutenção da área. Não existe um cadastro de redes e do número de famílias 

atendidas pelo sistema 

Não existe um cadastro de redes e do número de famílias atendidas pelo 

sistema. Não existe cadastro de rede nem de pontos de manobras ou registros, 

impossibilitando uma melhor avaliação do sistema de distribuição. 

O reservatório está cercado, porém não há placa indicando a existência do 

reservatório no local. 

As Figuras 25 e 26 mostram o poço e o sistema de reservação. 
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Figura 25: Poço Artesiano – Linha Encantado 

Fonte: Cerne Ambiental 

 

Figura 26: Reservatório – Linha Encantado 

Fonte: Cerne Ambiental 
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10.6.3. LINHA CABRITO 

 

 O poço que abastece esta linha está localizado nas coordenadas de latitude 

S 27⁰53'076" e longitude W 53⁰01'840" .  

  A vazão de captação no poço é de 15.000 litros/hora. 

  A potência da bomba (monofásica)é de 5HP. 

 Metros de profundidade: 150m 

 O Reservatório consiste numa caixa de fibra, localizado nas coordenadas de 

latitude S 27⁰52'763" e longitude W 53⁰01'536" . 

 

O poço encontra-se isolado por uma cerca simples, porém não há placa 

indicando a presença do mesmo no local.  

Não existe um cadastro de redes e do número de famílias atendidas pelo 

sistema. Não existe cadastro de rede nem de pontos de manobras ou registros, 

impossibilitando uma melhor avaliação do sistema de distribuição.  

As Figuras 27 e 28 mostram o poço e o sistema de reservação. 
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Figura 27: Poço Artesiano – Linha Cabrito 

Fonte: Cerne Ambiental 

 

Figura 28: Reservatório – Linha Cabrito 

Fonte: Cerne Ambiental 
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10.6.4. LINHA CARIJÓ I 

 

 O poço que abastece esta linha está localizado nas coordenadas de latitude 

S 27⁰54'025" e longitude W 52⁰59'089" .  

  A vazão de captação no poço é de 12.000 litros/hora. 

  A potência da bomba (monofásica) é de 5HP. 

 Metros de profundidade: 98m 

 O Reservatório consiste numa caixa de fibra localizado nas coordenadas de 

latitude S 27⁰53'782" e longitude W 52⁰58'876" .  

O poço encontra-se isolado por construção de alvenaria, porém não há placa 

indicando a presença do poço no local. 

Não existe um cadastro do número de famílias atendidas pelo sistema. Não 

existe cadastro de rede nem de pontos de manobras ou registros, impossibilitando 

uma melhor avaliação do sistema de distribuição. 

As Figuras 29 e 30 mostram o poço e o sistema de reservação. 
 

  
Figura 29: Poço Artesiano – Linha Carijó I 

Fonte: Cerne Ambiental 
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Figura 30: Reservatório – Linha Carijó I 

Fonte: Cerne Ambiental 

 

10.6.5. LINHA CARIJÓ II 

 

 O poço que abastece esta linha está localizado nas coordenadas de latitude 

S 27⁰53'543" e longitude W 53⁰01'694". 

  A vazão de captação no poço é de 12.000 litros/hora. 

  A potência da bomba é de 5HP. 

 Metros de profundidade: 100m 

Não existe um do número de famílias atendidas pelo sistema. Não existe 

cadastro de rede nem de pontos de manobras ou registros, impossibilitando uma 

melhor avaliação do sistema de distribuição.  

O poço encontra-se em local de difícil acesso, falta proteção física e limpeza 

do local do poço, além de placa com indicação do poço no local.  
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O reservatório é isolado por simples cerca de arame. Não indicação da 

presença do reservatório no local. 

As Figuras 31, 32 e 33 mostram o poço e o sistema de reservação. 

 

Figura 31: Poço Artesiano – Linha Carijó II 

Fonte: Cerne Ambiental 
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Figura 32: Local Poço Artesiano – Linha Carijó II 

Fonte: Cerne Ambiental 

 

 

Figura 33: Reservatório – Linha Carijó II 

Fonte: Cerne Ambiental 
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10.6.6. LINHA SÃO JOSE AGUSSO I 

 

 O poço que abastece esta linha está localizado nas coordenadas de latitude 

S 27⁰56'102" e longitude W 52⁰58'196".  

  A vazão de captação no poço é de 12.000 litros/hora. 

  A potência da bomba (trifásica) é de 6HP. 

 Metros de profundidade: 130m 

 O Reservatório é de metal localizado nas coordenadas de latitude S 

27⁰55'184" e longitude W 52⁰57'719" .  

O poço encontra-se no meio de uma plantação de milho, sem qualquer tipo 

de isolamento ou indicação da presença do mesmo no local. O mesmo acontece 

com o reservatório. 

Não existe um cadastro do número de famílias atendidas pelo sistema. Não 

existe cadastro de rede nem de pontos de manobras ou registros, impossibilitando 

uma melhor avaliação do sistema de distribuição.  

As Figuras 34 e 35 mostram o poço e o sistema de reservação. 
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Figura 34: Poço Artesiano – Linha São Jose Agusso I 

Fonte: Cerne Ambiental 

 

Figura 35: Reservatório– Linha São Jose Agusso I 

Fonte: Cerne Ambiental 
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10.6.7. LINHA SÃO JOSE AGUSSO II 

 

 O poço que abastece esta linha está localizado nas coordenadas de latitude 

S 27⁰59'184" e longitude W 52⁰58'564".  

  A vazão de captação no poço é de 20.000 litros/hora. 

  A potência da bomba (trifásica) é de 8HP. 

 Metros de profundidade: 60m  

 O Reservatório é de metal localizado nas coordenadas de latitude S 

27⁰55'778" e longitude W 52⁰58'540" .  

O poço não está isolado por cerca, também não há indicação da presença do 

mesmo no local. 

Não existe um cadastro do número de famílias atendidas pelo sistema. Não 

existe cadastro de rede nem de pontos de manobras ou registros, impossibilitando 

uma melhor avaliação do sistema de distribuição. Não existem macro nem micro 

medidores no sistema.  

O reservatório encontra-se em local de difícil acesso, na beira do asfalto. 

Não há indicação da presença do mesmo, nem proteção física do local. 

As Figuras 36 e 37 mostram o poço e o sistema de reservação. 
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Figura 36: Poço Artesiano – Linha São Jose Agusso II 

Fonte: Cerne Ambiental 

 

 

Figura 37: Reservatório – Linha São Jose Agusso II 

Fonte: Cerne Ambiental 
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10.6.8. LINHA SANTO ANTONIO AGUSSO 

 

 O poço que abastece esta linha está localizado nas coordenadas de latitude 

S 27⁰56'276" e longitude W 53⁰00'373" .  

  A vazão de captação no poço é de 15.000 litros/hora. 

  A potência da bomba (trifásica) é de 6HP. 

 Metros de profundidade: 100m 

 O Reservatório é de metal localizado nas coordenadas de latitude S 

27⁰56'294" e longitude W 53⁰00'311".  

O poço não está isolado por uma cerca ou qualquer forma de proteção física. 

Identificou-se a falta de limpeza e manutenção do local onde está o poço e também 

placa indicativa da existência do poço o local. 

Não existe um cadastro de redes e do número de famílias atendidas pelo 

sistema. Não existe cadastro de rede nem de pontos de manobras ou registros, 

impossibilitando uma melhor avaliação do sistema de distribuição.  

As Figura 38, 39 e 40 mostram o poço e o sistema de reservação. 
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Figura 38: Local do Poço Artesiano – Linha Santo Antonio Agusso 

Fonte: Cerne Ambiental 

 

 

Figura 39: Poço Artesiano – Linha Santo Antonio Agusso  

Fonte: Cerne Ambiental 
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Figura 40: Reservatório– Linha Santo Antonio Agusso  

Fonte: Cerne Ambiental 

 

10.6.9. LINHA ERVALZINHO ALTO 

 

 O poço que abastece esta linha está localizado nas coordenadas de latitude 

S 27⁰57'319" e longitude W 53⁰00'724" .  

  A vazão de captação no poço é de 10.000 litros/hora. 

  A potência da bomba é de 5HP. 

 Metros de profundidade: 192m 

 O Reservatório é de fibra localizado nas coordenadas de latitude S 

27⁰57'307" e longitude W 53⁰00'538" .  

O poço encontra-se isolado por uma simples cerca de arame, muito próxima 

ao poço. Identificou-se a falta de manutenção e limpeza do local, além de placa 

indicativa da presença do poço. 

Não existe um cadastro do número de famílias atendidas pelo sistema. 
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Não existe cadastro de rede nem de pontos de manobras ou registros, 

impossibilitando uma melhor avaliação do sistema de distribuição.  

Não há proteção física ao redor do reservatório e nem placa indicando a 

presença do mesmo. 

As Figuras 41 e 42 mostram o poço e o sistema de reservação. 

 

 

 

Figura 41: Poço Artesiano – Linha Ervalzinho Alto 

Fonte: Cerne Ambiental 
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Figura 42: Reservatório– Linha Ervalzinho Alto 

Fonte: Cerne Ambiental 

 

10.7. ANÁLISE CRÍTICA  

Através de visita técnica realizada ao município de Barra Funda por equipe 

técnica, onde foram apontados por membros da prefeitura municipal, os principais 

pontos de deficiência no sistema de abastecimento de água. 

Com relação ao abastecimento da área urbana do município, o atendimento 

é de 100%. Faltam dados referentes à rede de distribuição da água, sobre análises 

da qualidade da água. Logo, para melhor atender as questões que envolvem o 

abastecimento de água no município, deveria ser elaborado o Plano Diretor do 

município, assim como um Plano de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Não foi disponibilizado para a equipe técnica responsável pelo diagnóstico 

de saneamento, os manuais de operação e os registros de manobra da captação e 

distribuição da água. 
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Quanto aos sistemas de abastecimento de água da área rural do município, 

no geral falta proteção dos poços e indicação no local dos mesmos. O que se 

observa também é que falta de limpeza e manutenção da área. Quanto ao 

tratamento da água, as maiorias das localidades não possuem tratamento, mesmo 

que de simples desinfecção diretamente no poço.  

A falta de dados como número de famílias atendidas, vazão dos poços, 

cadastro da rede, dificulta e elaboração de estudos para melhor avaliação do 

sistema. 

Com relação à qualidade da água, faltam dados de análises feitas e nas áreas 

rurais geralmente não se faz análises e nem monitoramento da qualidade da água.  

Porém, sabe-se que as análises de água devem atender os padrões de potabilidade 

da portaria do Ministério da Saúde n. 518/04. 
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11. DIAGNÓSTICO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O gerenciamento dos resíduos sólidos no município de Barra Funda é de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal, sendo que esta terceiriza o serviço de 

coleta, transporte, tratamento e disposição dos resíduos domiciliares para a 

empresa SIMPEX Ltda. A seguir será feita a descrição detalhada de todo o sistema 

de coleta e destinação dos resíduos sólidos no município de Barra Funda. 

 

11.1. ASPECTOS LEGAIS 

Com relação aos resíduos Sólidos, o estado do Rio Grande do Sul conta com 

as seguintes Leis: 

 Lei Estadual nº 9.921, de 27 de Julho de 1993 - Dispõe sobre a gestão dos 

resíduos sólidos, nos termos do artigo 247, parágrafo 3º da Constituição do 

Estado e dá outras providências. 

 Lei Estadual nº 10.099, de 07 de Fevereiro de 1994 - Dispõe sobre os 

resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde e dá outras providências. 

 Lei Estadual nº 9.493, de 07 de Janeiro de 1992 - Considera, no Estado do 

Rio Grande do Sul, a coleta seletiva e a reciclagem do lixo como atividades 

ecológicas, de relevância social e de interesse público. 

 Lei Estadual nº 11.019, de 23 de Setembro de 1997 - Dispõe sobre o 

descarte e destinação final de pilhas que contenham mercúrio metálico, 

lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e demais artefatos que 

contenham metais pesados no Estado do Rio Grande do Sul (Alterada pela 

Lei 11.187, de 7 de julho de 1998). 

 Lei Estadual nº 13.306, de 02 de Dezembro de 2009. Iintroduz modificação 

na Lei nº 11.019, de 23 de setembro de 1997, que dispõe sobre o descarte e 

destinação final de pilhas que contenham mercúrio metálico, lâmpadas 

fluorescentes, baterias de telefone celular e demais artefatos que 

contenham metais pesados no Estado do Rio Grande do Sul. 
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Barra Funda não conta com código de posturas do Município, nem legislação 

que dispõe sobre o aspecto ambiental.  

 

11.2. LIMPEZA URBANA 

No município de Barra Funda, o órgão responsável pela limpeza urbana é a 

Prefeitura Municipal, através da secretaria de Obras que opera os serviços de 

limpeza urbana. 

De acordo com dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Barra Funda, 

o Quadro 16 apresenta a relação dos serviços prestados, a responsabilidade pelos 

mesmos e a frequência com que são executados no município. 

Quadro 16 Quadro de serviços. 

TIPO DE SERVIÇO RESPONSABILIDADE FREQUÊNCIA 

Varrição Prefeitura Irregular (quando necessário) 

Capinação Prefeitura Irregular (quando necessário) 

Limpeza de terrenos 
Baldios 

Gerador 
Irregular (quando necessário) 

Limpeza de sarjeta Prefeitura Irregular (quando necessário) 

Limpeza de bocas de lobo Prefeitura Irregular (quando necessário) 

Limpeza de praças e 
jardins 

Prefeitura Irregular (quando necessário) 

Coleta de animais mortos Prefeitura Irregular (quando solicitado) 

Coleta de especiais Empresa Privada/Prefeitura Irregular (quando necessário) 

Podas de Árvores Prefeitura Anualmente 

Coleta de Entulhos Gerador/Prefeitura Irregular (quando solicitado) 

Coleta de Resíduos 
Industriais 

Empresa Privada/Prefeitura - 

Coleta de Resíduos de 
Serviços de Saúde 

Empresa Privada - SIMPEX Quinzenalmente 

Coleta de Resíduos 
Domiciliares e Comerciais 

Empresa Privada- SIMPEX Duas vezes/semana 

Coleta de Embalagens de 
Agrotóxicos 

Gerador/ Estabelecimento 
que vende (Cotrisal, Coleita) 

Irregular 

FONTE: Prefeitura Municipal de Barra Funda (2013) 

 



   
 

121 

 

A varrição e capina das vias públicas do município é feita através de 

equipamentos mecânicos (como tesouras e máquinas de cortar e podar, 

roçadeiras). A prefeitura Municipal é responsável pela realização deste serviço. 

A capina e varrição são feitas nos passeios e nas sarjetas, em vias com e sem 

pavimentação, feitas quando necessário. Os resíduos são destinados em terreno 

baldio, sem local específico. 

 

11.3. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Os resíduos domiciliares e comerciais são acondicionados em sacos plásticos 

e depositados geralmente em contentores particulares, localizados em frente às 

residências, ou nos contentores públicos disponibilizados pela Prefeitura.  

De acordo com a prefeitura, não existe um planejamento da distribuição e 

posicionamento das lixeiras públicas.  

A coleta convencional dos resíduos sólidos urbanos (domiciliares e 

comerciais) é realizada duas vezes por semana em toda área urbana. 

É coletado por funcionários da empresa privada contratada SIMPEX Ltda, 

que realizam coleta manualmente nos coletores e depositam os resíduos em 

caminhão compactador, de propriedade da mesma.  

De acordo com a empresa SIMPEX, existe uma rota planejada de coleta, os 

itinerários são devidamente elaborados pela empresa, seguindo rigorosamente dias 

e horários das coletas no município. 

Os resíduos comuns gerados nas linhas do município (interior), também são 

coletados a cada dois meses. A prefeitura municipal coleta os resíduos e destina 

para a empresa SIMPEX, que já faz o recolhimento na área urbana do município. 

Os resíduos que não são coletados, como o material orgânico produzido nas 

propriedades rurais, é destinado geralmente para áreas de compostagem, que 

compreendem valas abertas e cobertas com terra, dentro da própria propriedade 

geradora.  
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Após a coleta, o caminhão juntamente com os funcionários da empresa 

SIMPEX se dirigem ao aterro sanitário da mesma empresa que fica localizado no 

município de Palmeira das Missões - RS. Na figura 43, é mostrado o caminhão 

compactador usado na coleta. 

 

 

Figura 43: Caminhão de coleta dos Resíduos – SIMPEX Ltda. 

Fonte: Simpex 

11.4. QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

A quantidade de resíduos gerados e coletados foi informada pela empresa 

SIMPEX Ltda, com base em uma caracterização realizada pela mesma no mês de 

maio. Nesse mês, foram coletados 78.600 kg de resíduos no município. 

Esta média refere-se somente ao município de Barra Funda, mas o mesmo 

caminhão que passa coletando os resíduos desta cidade também coleta, no mesmo 

itinerário, resíduos sólidos do município vizinho de Chapada.  

A Prefeitura Municipal, através do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 49/2009 

e Termo Aditivo 03/2012 de 01 de agosto de 2012, contrata a empresa SIMPEX 

Ltda., para prestar os serviços e coleta, transporte, destinação final e reciclagem dos 
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resíduos domésticos urbanos da área urbana da cidade. O valor pago pela 

prefeitura à empresa contratada é descrito conforme as cláusulas do contrato: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O CONTRATANTE contrata a CONTRATADA, sob regime de empreitada global, 

para a prestação de serviços de coleta, transporte, reciclagem, triagem, 

classificação, seleção e destinação final dos resíduos sólidos urbanos e de serviços 

de saúde do Município de Barra Funda, no perímetro urbano do Município de Barra 

Funda/RS, coleta esta efetuada dois dias por semana, às quartas-feiras e aos 

sábados, pelo turno da manhã.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

As partes ajustam entre si que o valor dos serviços ora contratados serão de R$-

4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) mensais, a ser pago pela CONTRATANTE, 

até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante a 

apresentação da nota fiscal. 

 

O serviço de coleta é cobrado através de uma taxa no IPTU, conforme o 

tamanho do terreno.  

A distância entre o município de Barra Funda, onde é coletado os resíduos, e 

o município de Palmeira das Missões, onde se encontra o aterro sanitário da 

empresa SIMPEX, é de 39 Km.  

 

11.5. CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

A caracterização dos resíduos sólidos urbanos do município de Barra Funda 

é apresentada no Quadro 17. As informações foram repassadas pela empresa 

responsável pela coleta e tratamento dos resíduos sólidos, SIMPEX Ltda. 
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Quadro 17: Caracterização dos resíduos coletados. 

Material coletado (KG) 

Matéria Orgânica 10.800 

Papel 13.800 

Vidro  6.200   

Plástico 26.300 

Metal 16.000 

Outro 5.500 

Fonte: SIMPEX Ltda. 

 

Verificou-se que na sede municipal não há áreas de difícil acesso, sendo 

assim, todo o município é atendido pelo serviço de coleta. Salienta-se ainda que não 

é utilizada nenhuma estação de transbordo para translado dos resíduos coletados. 

 

11.6. COLETA SELETIVA 

A coleta seletiva de lixo é um sistema de recolhimento de materiais 

recicláveis: papéis, plásticos, vidros, metais e materiais orgânicos, previamente 

separados na fonte geradora e que podem ser reutilizados ou reciclados. A 

separação na fonte evita a contaminação dos materiais reaproveitáveis, 

aumentando o valor agregado destes e diminuindo os custos de reciclagem. 

A reciclagem traz benefícios ao meio ambiente e à saúde da população, além 

de benefícios econômicos gerados na venda de materiais, na redução de espaços 

utilizados em aterros sanitários e na redução do consumo de energia e de matérias 

primas, promovendo assim redução da poluição ambiental. 

Em geral, os custos na coleta seletiva são superiores aos envolvidos na 

coleta convencional, entretanto, os benefícios ao meio ambiente e à população 

como um todo compensam tais investimentos. Como vantagem econômica pode-se 

citar a diminuição da disposição final de lixo no aterro e o consequentemente 

aumento de vida útil do mesmo. 
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Além disso, é costume envolver associações de catadores e recicladores no 

processo, agregando assim um valor social, possibilitando a geração de renda para 

estas pessoas. Devido à falta de amparo legal, e vivendo muitas vezes à margem do 

processo produtivo, os catadores merecem e devem receber amparo e incentivo da 

sociedade para permitir o aumento da eficiência e do volume reciclado, 

melhorando a qualidade do material coletado, além de aumentar as condições de 

segurança do seu negócio. 

No município de Barra Funda, não há programa de coleta seletiva 

implantada pela Prefeitura Municipal, porém a mesma já possui o plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos que dá diretrizes para a coleta seletiva.  

A empresa SIMPEX realiza a classificação, seleção, separação e prensagem 

do material reciclável, em sua central. Essa triagem é feita pelos funcionários da 

empresa, que selecionam, diante de uma esteira rolante, os materiais como 

plástico, vidro e metal. Estes materiais são separados em bombonas e 

encaminhados para as prensas. Após a prensagem os materiais são encaminhados 

para os depósitos de materiais reciclados, aguardando a comercialização. De acordo 

com a empresa, os depósitos são construídos como preceitua as licenças 

operacionais. Nas figuras 44 e 45 é mostrada a central de triagem dos resíduos 

sólidos da Empresa SIMPEX . 
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Figura 44: Esteira de triagem de materiais 

Fonte: SIMPEX Ltda. 

 

 

Figura 45: Central de triagem Simpex. 

Fonte: SIMPEX Ltda. 
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11.7. CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Para que se atinja a eficiência desejada pela Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, deverá ser levado em conta a seguinte tipologia de resíduos, distribuída 

conforme fluxograma a seguir: 

• RSS (Resíduos de Serviços de Saúde) 

• RCC (Construção Civil) 

• RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

• VARRIÇÃO 

• PODAÇÃO (Capina e Roçagem) 

• RESIDENCIAIS/COMERCIAIS 

• ESPECIAIS 

• OUTROS SERVIÇOS 

 

Figura 46: Fluxograma de um Sistema de Coleta/Transporte de Resíduos Sólidos 

Urbanos) 

Fonte: Cerne Ambiental 

A

BNT 

Classe I - Perigosos 

 Classe II A - Não Inertes 

Classe II B - Inertes 

 CIDADE 

Baterias/Pilhas 
 L âmpadas Fluorescentes 

Vidros especiais 

Eletro-eletrônicos 

Pneus 

Resíduos Especiais 

       Varrição 

Orgânico 

Rejeitos 

Recicláveis 

Papel 
Plástico 

Res. 

Domiciliar/Comercial 

Metais 
Vidro 

A1 a A5 - Infectantes 

B - Químicos 

C - Radioativos 

Res. Serv. Saúde 

D - Comuns 

A - Agregados 

B - Recicláveis 

C - Gesso 

Resíduos Const. Civil 

D - Perigosos 

Capina 

  Inflamável 

Reativos 

  Corrosivos 

   Tóxicos 

  Patogênicos 

Resíduos Industriais  NBR 10004/04 

 NBR 10005/04 

 NBR 10006/04 

 NBR 

10007/04 

Res. Volumosos 

E -Perfuro-cortantes 

Óleo Vegetal usado 

----

RSU---- 
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Como consequência o Plano Municipal de Saneamento Básico - Manejo de 
Resíduos Sólidos - deverá observar a matriz de caracterização: 

 

 MUNICÍPIO 

  

 Resíduos Sólidos Urbanos 

 

 1.Resíduos Industriais 

 1.1 Classe I - Perigosos 

    Inflamável  

     Corrosivo  

     Reativo  

         Tóxico  

 Patogênico 

 1.2 Classe II - A – Não Inertes  

    1.3 Classe II - B – Inertes 

 

 2. Resíduos de Serviços de Saúde    

    2.1Grupo A – Potencialmente infectantes 

      A1 a A5  

    2.2 Grupo B – Químicos  

                 2.3 Grupo C – Rejeitos Radioativos 

 2.4 Grupo D – Resíduos Comuns  

 2.5 Grupo E – Perfurocortantes 

  

 3. Resíduos de poda/capina/roçagem   

   4. Resíduos de varrição 

 

 5. Resíduos da Construção Civil    

    5.1 Classe A – Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados 

     5.2 Classe B – Resíduos recicláveis comuns  

    5.3 Classe C - Rejeitos 

      5.4 Classe D – Resíduos Perigosos   

 

 6. Resíduos Domiciliares/Comerciais 

    6.1 Resíduos orgânicos 

  6.2 Resíduos recicláveis 

    Papel  

     Papelão 

     Aço  

         Alumínio  

 Vidro 

      PET 

 PEAD 

 PEBD 

 PP 

 Embalagem Cartonada 

 6.3 Rejeitos 

 

 7. Resíduos Especiais 

 

    7.1 Pneus 

    7.2 Pilhas/Baterias 

    7.3 Vidros especiais 

 7.4 Lâmpadas Fluorescentes 

 7.5 Resíduos volumosos 

 7.6 Resíduos Eletro/eletrônicos  

 7.7 Óleo vegetal usado  

 8. Outros serviços   

Figura 47:Caracterização dos resíduos 

Fonte: Cerne Ambiental 
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No município de Barra Funda, de acordo com informações da Prefeitura 

Municipal, há campanhas para recolhimento de resíduos como pilhas/baterias, 

lâmpadas e resíduos eletrônicos, no entanto a dificuldade encontrada é para onde 

destinar, ou quem fará a coleta desses. As campanhas e o recolhimento desses 

resíduos são pontuais e acontecem eventualmente na prefeitura municipal. 

Os pneumáticos são entregues para as borracharias as quais dão a 

destinação final ou são armazenados em depósitos. Óleos e graxas são entregues 

aos postos de lavagem e são reciclados.  

 

11.8. EMBALAGENS DE PRODUTOS AGROTÓXICOS 

Na área rural, um dos problemas enfrentados é quanto a destinação das 

embalagens dos agrotóxicos utilizados nas lavouras. Quando não entregues nas 

cooperativas onde foram comercializadas, estas embalagens são reutilizadas, 

queimadas ou destinadas a valas impróprias para sua degradação. Estes meios 

incorretos de destinação final deste tipo de embalagens acarretam em efeitos 

nocivos, não só ao solo e as águas subterrâneas e superficiais, que geralmente são 

utilizadas pela comunidade rural, mas também provocam sérias consequências na 

saúde da população. 

Para contornar os problemas de destinação final das embalagens de 

agrotóxicos foi implantada, pelo Governo Federal, a lei no 9.974 de 6 de junho de 

2000, onde em seu decreto n0. 3.550 de julho de 2000 “DETERMINA O DESTINO DAS 

EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS”: 

"Art. 33-C. Os usuários de agrotóxicos e afins deverão efetuar a devolução 

das embalagens vazias, e respectivas tampas, dos produtos aos estabelecimentos 

comerciais em que foram adquiridos, observadas as instruções estabelecidas nos 

rótulos e bulas, no prazo de até um ano, contado da data de sua compra.” 

"Art. 33-D. Os estabelecimentos comerciais deverão dispor de instalações 

adequadas devidamente dimensionadas para recebimento e armazenamento das 
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embalagens vazias devolvidas pelos usuários, até que sejam recolhidas pelas 

respectivas empresas produtoras e comercializadoras, responsáveis pela destinação 

final destas embalagens.” 

Segundo a prefeitura, as embalagens de produtos agrotóxicos estão sendo 

destinadas corretamente aos fornecedores, como cooperativas, além de 

estabelecimentos especializados na venda de produtos agrícolas. 

 

11.9. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

A coleta dos resíduos de serviços de saúde – RSS é feita por empresa 

contratada pelos geradores desse resíduo. Normalmente esse serviço é realizado 

pela SIMPEX Ltda. 

Os RSS ficam armazenados nos geradores até que ocorra a coleta e após são 

destinados às sedes das empresas onde são auto clavados e dispostos em células 

especiais. Estes resíduos são coletados em posto de saúde, consultórios 

odontológicos, farmácias, clínicas e hospitais. 

No município de Barra Funda, o serviço de coleta dos RSS é responsabilidade 

da Prefeitura Municipal e dos geradores. A coleta e disposição final destes resíduos 

é terceirizado para a Empresa SIMPEX a qual destina os resíduos para empresa 

coletora Via Norte Ltda. A coleta é realizada a cada 15 dias nas unidades geradoras 

do município de Barra Funda. São coletados em média 60 litros de resíduos 

mensalmente. Os veículos que realizam a coleta desses resíduos também são 

licenciados para tal. 

 

11.10. DESTINAÇÃO FINAL  

Com o crescimento das cidades, o desafio da limpeza urbana não consiste 

apenas em remover o lixo de logradouros e edificações, mas, principalmente, em 

dar um destino final adequado aos resíduos coletados. 
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Foi pela necessidade de se efetuar a disposição adequada dos resíduos, 

visando reduzir a poluição e riscos à saúde humana, que os órgãos públicos 

decidiram pela contratação da empresa SIMPEX Ltda., para a coleta e disposição 

final dos resíduos sólidos do município de Barra Funda. Sendo assim, atualmente os 

resíduos sólidos são destinados ao aterro sanitário da empresa em Palmeira das 

Missões. 

  

11.11. ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA – SIMPEX LTDA. 

A empresa SIMPEX Ltda realiza e executa o tratamento dos resíduos no 

aterro sanitário localizado em Palmeira das Missões- RS. Antes do aterramento, 

porém, é realizada a triagem dos resíduos coletados. Nas figuras 48 e 49 abaixo é 

mostrada a entrada da empresa e a central de triagem dos resíduos. 

 

 

Figura 48: Controle de acesso na entrada da empresa SIMPEX 

Fonte: SIMPEX Ltda. 
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Figura 49: Centro de triagem da empresa SIMPEX 

Fonte: SIMPEX Ltda. 

 

Os resíduos não recicláveis, na maioria orgânicos, são transportados para o 

aterro sanitário da própria empresa SIMPEX e depositados em células, que após 

impermeabilização e fechamento são uma forma de eficiência técnica e ambiental.  

A disposição dos resíduos é feita com atividade de espalhamento, 

compactação e cobertura dos resíduos.  Nas figuras 50, 51 e 52 é mostrada a célula 

de recebimento de resíduos e posterior compactação dos mesmos. 
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Figura 50: Célula preparada para recebimento de Resíduos  

Fonte: SIMPEX Ltda. 

 

A impermeabilização é feita com a compactação de camada de argila, 

aplicação de geomembrana de PEAD e cobertura com camada de argila para 

proteção mecânica.  

 

 

Figura 51: Célula de recebimento de Resíduos em operação. 

Fonte: SIMPEX Ltda. 
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Figura 52: Compactação de Resíduos na célula . 

Fonte: SIMPEX Ltda. 

 

A implantação do Aterro compreendeu, dentre outras, as atividades de 

escolha da área, elaboração do projeto, licenciamentos ambientais, limpeza do 

terreno, cercado, cortina vegetal, obras de terraplenagem e escavações, acessos, 

impermeabilização do solo utilizando material geossintético, sistema de drenagem, 

poços piezométricos, obras de construção civil e cento de triagem. 

A operação do Aterro compreende além da disposição dos resíduos, 

monitoramento das águas e do sistema de tratamento de líquidos percolados, 

drenagem, manutenção dos acessos e das instalações de apoio. O sistema de 

drenagem é composto por camada drenante e drenagem dos líquidos percolados 

por tubulação perfurada de PEAD sob manta de geotêxtil, drenagem pluvial e 

drenagem dos gases.  

O sistema de tratamento dos líquidos percolados é feito por processo 

biológico, composto por lagoa aerada de tratamento. O monitoramento do sistema 

de tratamento dos líquidos percolados e monitoramento das águas superficiais e 

subterrâneas, é feito através dos poços piezométricos instalados estrategicamente 

para completa cobertura da área.  
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Toda a drenagem de gás das células é encaminhada para um sistema de 

drenos e seguem para os queimadores de biogás (flares). O percolado (chorume) é 

encaminhado através de sistema de drenos para o registro da estação de 

tratamentos de efluentes ETE, o qual passa por tratamento. O tratamento do 

líquido gerado passa por dosador, misturador, filtros floculação, filtro físico e 

posteriormente segue para a lagoa aerada. A lagoa trabalha com 2 bateladas de 4h 

por dia e o receptor final é um banhado construído na área do aterro da empresa. 

Nas figuras 53 à 57 é apresentado o sistema de drenagem dos gases e 

líquidos e a Estação de Tratamento de Efluente – ETE da SIMPEX. 

 

 

Figura 53: Sistema de drenagem de gás. 

Fonte: SIMPEX Ltda. 
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Figura 54: Sistema de queimadores de biogás. 

Fonte: SIMPEX Ltda. 

 

 

 

Figura 55: ETE da empresa SIMPEX 

Fonte: SIMPEX LTDA 
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Figura 56: Lagoa aerada  

Fonte: SIMPEX LTDA 

 

 

 

Figura 57: Lagoa aerada na ETE da empresa SIMPEX 

Fonte: SIMPEX LTDA 
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De acordo com a SIMPEX, as análises laboratoriais dos percolados brutos e 

tratados, bem como da rede piezométrica, são feitos mensalmente por laboratório 

credenciado pela FEPAM. Na figura 58 é mostrado os pontos dos piezômetros.  

 

 

Figura 58: Rede Piezométrica  

Fonte: SIMPEX LTDA. 

 

O aterro sanitário da empresa SIMPEX, possui área total de 12,00 hectares. 

Segundo a empresa, a capacidade de recebimento por dia para célula de destino 

final é de 96,8 toneladas. “ Acreditamos que com uma gestão bem qualificada , um 

controle de classificação proveitoso e organizado e o licenciamento para 10 células 

estima-se uma vida útil de 50 anos”, segundo Cicero Leopoldo da Silva- 

gerente administrativo operacional da SIMPEX Ltda. 

Com relação às licenças, segundo a SIMPEX, a empresa possui as seguintes: 

 Licenças de operação do aterro sanitário de RSU com central de triagem: 

Licença nº 6731/2012-dl. 

 Licença de operação da central de classificação e seleção de materiais 

reciclados: Licença nº 1/2013-dl. 
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 Licença de operação do autoclave dos Resíduos do serviço de saúde, n°. 

6995/2012-dl (empresa fundação proambb), veículos licença n° 57/2012-dl, 

destinação através de central.  

 

11.12. DEPÓSITOS IRREGULARES 

Não existe uma única área onde é feita a disposição final dos entulhos de 

construção civil. A disposição é feita aleatoriamente em terrenos particulares ou 

públicos na área urbana ou rural do município. Comumente estes entulhos são 

utilizados com material para aterros. Estes pontos de depósitos são irregulares, pois 

não apresentam licenças ambientais ou estudos específicos para este tipo de 

atividade. Estes resíduos são depositados aleatoriamente em área da prefeitura, ou 

também em terrenos particulares, sem haver critérios específicos para escolha 

destas áreas.  

 

11.13. ANÁLISE CRÍTICA 

Através de visita técnica e do levantamento de dados junto aos órgãos 

responsáveis pelo gerenciamento de resíduos sólidos no município de Barra Funda, 

foi possível realizar uma análise crítica da gestão de resíduos sólidos no local. 

Com relação aos resíduos industriais, de construções e demolições, de 

resíduos pneumáticos, de pilhas e baterias e de lâmpadas fluorescentes, não há, na 

Prefeitura Municipal de Barra Funda, um cadastro de geradores destes resíduos, 

nem da quantidade ou características dos resíduos gerados, não permitindo assim 

um controle do Poder Público Municipal sobre a geração e a destinação dos 

mesmos. 

Pode-se considerar uma lacuna no atendimento a falta de coleta regular dos 

resíduos nas localidades da área rural do município, assim como a falta de coleta 

seletiva. Um ponto positivo é que Barra Funda já possui um plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, o qual dá diretrizes para o gerenciamento dos 

resíduos gerados no município, porém o mesmo precisa ser posto em prática.  
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12. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO 

Com a utilização da água para abastecimento, como consequência há a 

geração de esgotos. Se a destinação deste esgoto não for adequada, acaba 

contaminando as águas superficiais e subterrâneas, solo, e quase que na maioria 

dos municípios brasileiros (68,9% contem esgotamento sanitário adequado, sendo 

que somente 48% são atendidas por rede coletora de esgoto - fonte IBGE) passa a 

escoar a céu aberto, constituindo assim em perigosos focos de disseminação de 

doenças. 

Com a construção de um sistema de esgotamento sanitário em uma 

comunidade procura-se atingir: 

Objetivos 

  Afastamento seguro e rápido dos esgotos; 

 Coleta dos esgotos individual ou coletiva (fossas ou rede coletora); 

 Tratamento e disposição adequada dos esgotos tratados. 

Benefícios 

 Conservação dos recursos naturais; 

 Melhoria das condições sanitárias locais; 

 Eliminação de focos de contaminação e poluição; 

  Eliminação de problemas estéticos desagradáveis; 

  Redução das doenças ocasionadas pela água contaminada; 

  Redução dos recursos aplicados no tratamento de doenças; 

  Diminuição dos custos no tratamento de água para abastecimento. 

 

12.1. CONCEITOS BÁSICOS 

O sistema de esgotos sanitários é o conjunto de obras e instalações que 

propiciam: 

 Coleta; 

 Transporte e afastamento; 
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  Tratamento; 

 Disposição final das águas residuárias (esgotos gerados por uma 

comunidade ou por indústrias) da comunidade, de uma forma 

adequada do ponto de vista sanitário. 

 

12.2. CICLO DO USO DA ÁGUA 

A água percorre um ciclo no globo terrestre, que é denominado ciclo 

hidrológico. Além do ciclo hidrológico existem os ciclos internos em que a água 

permanece na sua forma liquida, tendo as suas características alteradas devido a 

sua utilização, conforme esquema abaixo: 

 

Água Bruta -> Água tratada -> Esgoto Bruto -> Esgoto Tratado -> Corpo Receptor -> 

Autodepuração 

 

Água Bruta: é a água retirada do rio, lago ou lençol subterrâneo, possuindo 

determinadas características para o consumo; 

Água Tratada: á água bruta após captada, ela sofre modificações durante 

seu tratamento, para se adequar ao uso previsto, exemplo abastecimento público 

ou industrial; 

Esgoto Bruto: é a água usada, isto é, com a utilização da água, ela sofre 

novas transformações na sua qualidade, vindo a constituir despejo liquido; 

Esgoto Tratado: visando a remover os seus principais poluentes, os despejos 

sofrem um tratamento antes de serem lançados ao corpo receptor, sendo o 

tratamento responsável por nova alteração na qualidade do liquido; 

Corpo Receptor: os esgotos tratados, ou efluentes do tratamento de esgoto, 

são lançados no corpo receptor, transformando novamente a qualidade da água, 

face a diluição e mecanismos de autodepuração; 
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Autodepuração: o corpo d água, ao receber o lançamento dos esgotos, sofre 

uma deterioração da sua qualidade. No entanto, através de mecanismos puramente 

naturais, a qualidade do corpo receptor volta a melhorar, trazendo de volta um 

equilíbrio ao meio aquático. No entanto, este processo pode necessitar de dezenas 

de quilômetros, dependendo das características do corpo receptor. 

Portanto o gerenciamento do ciclo do uso da água é um papel importante da 

Engenharia Ambiental, incluindo o planejamento, projeto, execução e controle das 

obras necessárias para a manutenção da qualidade da água desejada em função dos 

seus diversos usos. O quadro 18 mostra os efeitos do esgoto. 

No município de Barra Funda não existe serviço de esgotamento sanitário 

coletivo que atende a população. O tipo de tratamento utilizado atualmente é o 

individual, na forma de fossas séptica e sumidouro para cada residência.  

No município não há estação de tratamento de esgoto – ETE instalada. O 

atual sistema consiste em recolhimento através de caminhão limpa-fossa.  

O tratamento de esgotos pode ser dividido em níveis de acordo com o grau 

de remoção de poluentes ao qual se deseja atingir. O tratamento preliminar 

destina-se a remoção de sólidos grosseiros em suspensão (materiais de maiores 

dimensões e o sólidos decantáveis como areia e gordura). São utilizados apenas 

mecanismos físicos (gradeamento e sedimentação por gravidade) como método de 

tratamento. Esta etapa tem a finalidade de proteger as unidades de tratamento 

subsequentes e dispositivos de transporte como por exemplo bombas e tubulações, 

além de proteção dos corpos receptores quanto aos aspectos estéticos.  

O tratamento primário, além dos sólidos sedimentáveis, remove também 

uma pequena parte da matéria orgânica, utilizando-se de mecanismos físicos como 

método de tratamento. O tratamento secundário, geralmente constituído por 

reator biológico, remove grande parte da matéria orgânica, podendo remover 

parcela dos nutrientes como nitrogênio e fósforo. Os reatores biológicos 

empregados para essa etapa do tratamento reproduzem os fenômenos naturais da 

estabilização da matéria orgânica que ocorreriam no corpo receptor. 
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Quadro 18: Quadro de efeitos do esgoto. 

Poluentes 
Parâmetros de 
caracterização 

Tipo de 
efluente 

Consequências 

Sólidos em 
suspensão 

Sólidos em 
suspensão totais 

Domésticos 
Industriais 

Problemas estéticos 
Depósitos de lodo 

Adsorção de poluentes 
Proteção de patogênicos 

Sólidos flutuantes Óleos e graxas 
Domésticos 
Industriais 

Problemas estéticos 

Matéria orgânica 
biodegradável 

Demanda bioquímica 
de oxigênio (DBO) 

Domésticos 
Industriais 

Consumo de oxigênio 
Mortandade de peixes 

Condições sépticas 

Patogênicos Coliformes Domésticos 
Doenças de veiculação 

hídrica 

Nutrientes 
Nitrogênio 

 
Fósforo 

Domésticos 

 

Industriais 

Crescimento excessivo de 
algas                     

Toxicidade aos peixes 
Doença em recém-
nascidos (nitratos) 

Compostos não 
biodegradáveis 

Pesticidas 
Detergentes     

Outros 

Industriais 
Agrícolas 

Toxicidade            
Espumas               

Redução de transferência 
de oxigênio                   

Não biodegradabilidade 
Maus odores 

Metais pesados 

Elementos 
específicos (ex: 

arsênio, cádmio, 
cromo, mercúrio, 

zinco, etc) 

Industriais 

Toxicidade 
Inibição do tratamento 
biológico dos esgotos 

Problemas de disposição 
do lodo na agricultura 
Contaminação da água 

subterrânea 

Sólidos inorgânicos 
dissolvidos 

Sólidos dissolvidos 
totais 

Condutividade 
elétrica 

Reutilizados 

Salinidade excessiva - 
prejuízo às plantações 

(irrigação)         
Toxicidade a plantas 

(alguns íons)      
Problemas de 

permeabilidade do solo 
(sódio) 

Fonte: Cerne Ambiental 

 



   
 

144 

 

O tratamento terciário, nem sempre presente, geralmente constituído de 

unidade de tratamento físico-químico, tem como finalidade a remoção 

complementar da matéria orgânica, dos nutrientes, de poluentes específicos e a 

desinfecção dos esgotos tratados. 

De acordo com a área, com os recursos financeiros disponíveis e com o grau 

de eficiência que se deseja obter, um ou outro processo de tratamento pode ser 

mais adequado. A estimativa de eficiência esperada nos diversos níveis de 

tratamento incorporados numa ETE pode ser avaliada no Quadro 19 

 

Quadro 19:Estimativa da eficiência esperada nos diversos níveis de tratamento 

incorporados numa ETE. 

Tipo de 

tratamento 

Matéria 

orgânica  

(% remoção de 

DBO) 

Sólidos em 

suspensão  

(% remoção SS) 

Nutrientes  

(% remoção 

nutrientes) 

Bactérias  

(% remoção) 

Preliminar 5 – 10 5 –20 Não remove 10 – 20 

Primário 25 –50 40 –70 Não remove 25 –75 

Secundário 80 –95 65 –95 Pode remover 70 – 99 

Terciário 40 - 99 80 – 99 Até 99 Até 99,99 

Fonte: (CETESB, 1988). 

Os sistemas de tratamento de esgoto do tipo individual são aqueles em que 

onde cada edificação possui seu próprio sistema compostos por fossa e sumidouro. 

De acordo com informações da Prefeitura Municipal, muitas vezes estes sistemas 

são compostos apenas por sumidouro, ou, em outros casos mais graves, o 

esgotamento sanitário é feito diretamente em cursos d água ou no sistema de 

Drenagem Urbana de Águas Pluviais. 
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12.3. SISTEMAS INDIVÍDUAIS 

O esgoto doméstico, no município de Barra Funda sofre diferentes destinos.  

 Aproximadamente 40% das residências da área urbana, possuem 

tratamento em fossas sépticas, com posterior lançamento em poços 

sumidouros, construídos sob orientação técnica, por profissionais 

responsáveis pelo projeto edificativo, e  

 Aproximadamente 30% das residências da área urbana, com lançamento 

direto em poços sumidouros, sem antes sofre tratamento em fossas 

sépticas; 

  Aproximadamente 30% das residências da área urbana, lançam 

clandestinamente na canalização pluvial das vias publicas da cidade;  

 Na área rural, 100% das residências lançam seus esgotos em poços 

sumidouros. 

 

 

Figura 59: Fossa séptica de acordo com normal legais. 

Fonte: www.edifique.org.br 
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Quadro 20: Domicílios particulares permanentes por situação e tipo de 

esgotamento sanitário. 

Total  

Total 718 

Rede Geral de Esgoto ou pluvial 3 

Fossa Séptica 269 

Fossa Rudimentar 444 

Urbana 

Total 476 

Rede Geral de Esgoto ou pluvial - 

Fossa Séptica - 

Fossa Rudimentar - 

Rural 

Total 242 

Rede Geral de Esgoto ou pluvial - 

Fossa Séptica - 

Fossa Rudimentar - 

FONTE: IBGE (2010). 

 

Segundo CHERNICHARO (2007), as fossas sépticas ou tanques sépticos são 

unidades de forma cilíndrica ou prismática retangular, de fluxo horizontal, 

destinadas principalmente ao tratamento primário de esgotos de residências 

unifamiliares e de pequenas áreas não servidas por redes coletoras. O tratamento 

cumprem basicamente as seguintes funções: 

 Separação gravitacional da escuma e dos sólidos em relação ao 

líquido afluente, e dos sólidos a se constituir em lodo; 

 Digestão anaeróbia e liquefação parcial do lodo; 

  Armazenamento do lodo. 

O dimensionamento de tanques sépticos deve ser feito de acordo com o 

número de pessoas a serem atendidas e com o tempo de detenção necessário para 

degradação do esgoto, seguindo a NBR 7.229/93. Os sistemas instalados em Barra 

Funda não passaram por uma análise técnica, podendo em alguns casos não 

atender a eficiência esperada no tratamento. Cada sistema instalado deveria, antes 
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de sua execução, ter passado por análise para verificar se atenderiam os 

parâmetros de tratamento, com risco de causar poluições no solo e em corpos 

hídricos. 

Para o funcionamento correto dos tanques sépticos deve ser realizada a 

retirada do lodo acumulado em seu interior, nos intervalos de tempo determinados 

em projeto. A acumulação de lodo no sistema pode levar a redução do volume útil 

do tanque, reduzindo o tempo de detenção do efluente, reduzindo assim a 

eficiência de remoção de sua carga poluidora. 

O lançamento de esgoto sem tratamento em corpos hídricos provoca 

diminuição da qualidade da água, podendo trazer prejuízos aos organismos 

aquáticos e à saúde humana. A implantação de redes de coleta de esgoto nem 

sempre é viável, devido a fatores como: pequena população a ser atendida, altos 

custos de implantação, grande distâncias de estações de tratamento de esgoto, 

questões topográficas e geológicas. Neste caso uma das soluções adequadas é a 

implantação de sistema de tratamento de esgoto descentralizados, compostas por 

fossas sépticas, filtro e sumidouro.  

Cabe lembra que a lei nº 11.445/07, Lei Federal de Saneamento, em seu Art. 

45. afirma que toda edificação permanente urbana será conectada as redes públicas 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao 

pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso 

desses serviços. 

1o - Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas 

soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final 

dos esgotos sanitários, observada as normas editadas pela entidade reguladora e 

pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. 

A Portaria Sema nº 045, de 30 de outubro de 2007  dispõe sobre 

implantação de sistemas simplificados de esgotamento sanitário nas zonas urbanas 

e de expansão urbana dos Municípios do Rio Grande do Sul. 

 

http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/legislacao/id4802.htm
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12.4. LANÇAMENTO CLANDESTINO  

O lançamento de esgoto nas galerias pluviais irá causar poluição nos corpos 

hídricos, pois seu escoamento é geralmente lançado sem qualquer tipo de 

tratamento nos corpos receptores, despejando assim esgoto in natura, além de 

causar problemas de maus odores, nas bocas de lobo instaladas ao longo das 

galerias. 

Segundo informações coletadas junto a Prefeitura de Barra Funda, a questão 

do lançamento irregular de esgoto é um problema presente no município, onde foi 

relatado problemas de mau cheiro em pontos do perímetro urbano. 

 

12.5. ESTIMATIVA DE ESGOTO GERADO NO MUNCÍPIO 

Para o município de Barra Funda-RS estima-se que a produção de esgoto por 

habitante seja 302,76 L/hab.dia com base no consumo médio de 378,45 L/hab.dia 

de água, no perímetro urbano. 

Segundo NBR 9646, o índice “C” (coeficiente de retorno) é de 0,80, isto é, 

80% da água consumida pela população retorna em forma de esgoto sanitário.  

 

12.6. ÁREAS DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR ESGOTOS  

Por existir o despejo de esgoto sanitário diretamente em cursos d’água ou 

indiretamente na rede de drenagem pluvial, o corpo receptor da drenagem pluvial 

urbana ou do curso de água que recebe diretamente este despejo de esgoto 

sanitário pode ser contaminado e promover a proliferação de doenças transmitidas 

pelo consumo destas águas.  

 

12.7. ANÁLISE CRÍTICA 

O esgoto de mais de quatro milhões de propriedades rurais e urbanas 

brasileiras segue um mesmo caminho: buracos rudimentares feitos no chão. 
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Responsáveis pela contaminação de poços e lençóis freáticos e pela proliferação de 

doenças como diarreia, cólera e hepatite, as chamadas “fossas negras”. 

A contaminação dos poços que abastecem o município é um dos grandes 

problemas que as chamadas “fossas negras” têm influência direta na saúde da 

população, tanto urbana como rural. 

No município não há estação de tratamento de esgoto – ETE instalada. O 

atual sistema consiste em recolhimento através de caminhão limpa-fossa. 
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13. DIAGNÓSTICO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, conforme a Lei n. 

11.445/07, definido como “o conjunto de atividades, infra-estrutura e instalações 

operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento de disposição final 

das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas”. 

O clima do estado do Rio Grande do Sul é classificado como mesotérmico 

úmido, que se caracteriza pelo excesso de chuvas. A ocorrência de chuvas intensas 

nas áreas urbanas é comum, com isso pode ocorrer alagamentos nas ruas bem 

como inundações nas áreas rurais, as quais podem ocasionar erosão do solo e 

prejudicar lavouras e pastagens. 

Para que esses tipos de problema não ocorram são construídas obras de 

engenharia caracterizadas por estruturas hidráulicas artificiais com objetivo de 

coletar e conduzir as águas resultantes do escoamento superficial, provenientes de 

chuvas intensas. 

 

13.1. SISTEMAS DE DRENAGEM 

O sistema de drenagem é constituído por obras e melhoramentos realizados 

principalmente nas áreas urbanas que buscam escoar de forma eficiente o 

montante de águas de chuvas com o intuito de evitar inundações e qualquer outro 

malefício que por ventura possa ser ocasionado por excesso de chuvas. 

Os projetos de drenagem basicamente consistem em estudos hidrológicos, 

tanto para caracterização das condições em que ocorre o escoamento superficial 

como também, e principalmente, para a estimativa das descargas de pico. Em 

bacias urbanas, essas estimativas devem ser utilizadas no dimensionamento 

hidráulico de bueiros, canais e galerias para evitar casos de inundações. 
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Em suma o objetivo dos sistemas de drenagem é coletar, através de bocas 

de lobo, as águas decorrentes de precipitação das chuvas e conduzi-las a cursos 

d’água naturais ou sobre terrenos que possuam o solo bastante permeável para que 

se infiltrem no solo.  

Os sistemas de drenagem são subdivididos em sistemas de macrodrenagem 

e sistemas de microdrenagem. 

 

13.1.1. MICRODRENAGEM  

Por microdrenagem pode-se entender o sistema de condutos construídos 

destinados a receber e conduzir as águas das chuvas vindas das construções, lotes, 

ruas, praças, etc. Em uma área urbana, a microdrenagem é essencialmente definida 

pelo traçado das ruas. 

Ela é parte integrante da drenagem urbana, é composta de rede de 

coletores, um conjunto de canalizações que asseguram o transporte das águas 

pluviais desde os pontos de coleta até o ponto de lançamento na macrodrenagem. 

Alguns dispositivos e componentes que auxiliam o escoamento das águas são: 

Meio-fio: blocos de concreto ou rocha, situados entre a via pública e o 

passeio, com a face superior nivelada com o passeio formando uma faixa paralela 

ao eixo da via e face inferior nivelada com a face lateral da via formando um 

desnível. 

Sarjetas: localizadas às margens das vias públicas, encontro da lateral da via 

com a face inferior do meio-fio, formando uma calha, a qual coleta e conduz as 

águas pluviais oriundas dos terrenos, passeios e rua. 

Boca-de-lobo: dispositivos de captação, colocados em pontos devidamente 

planejados no sistema, para coletarem as águas pluviais oriundas das sarjetas. 

Poço de visita: dispositivos colocados em pontos convenientes do sistema, 

para permitir sua manutenção. 
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Galerias: canalizações públicas destinadas a escoar as águas pluviais 

oriundas das ligações privadas e das bocas de lobo. 

Condutos forçados e estações de bombeamento: quando não há condições 

de escoamento por gravidade para a retirada da água de um canal de drenagem ou 

galeria. 

Sarjetões: formados pela própria pavimentação nos cruzamentos das vias 

públicas, formando calhas que servem para orientar o fluxo das águas que escoam 

pelas sarjetas. 

Tubulação de drenagem: tubos, em geral de concreto, mas podem ser de 

diversos materiais, com diâmetros variáveis a partir de 200 mm até em torno de 

600 mm, dependendo do dimensionamento de projeto, utilizados para conduzirem 

as águas pluviais coletadas pelas sarjetas e bocas-de-lobo. 

 

13.1.2.  MACRODRENAGEM 

Já a macrodrenagem corresponde à rede de drenagem natural, que já existia 

antes da urbanização, constituída por rios e córregos, localizados nas partes mais 

baixas dos vales, e que pode receber obras que a modificam e complementam, tais 

como canalizações, barragens, diques e outras. 

A macrodrenagem é o receptor das águas pluviais provenientes das redes de 

microdrenagem. Alem da utilização dos próprios rios e córregos em sua forma 

natural, várias outras soluções de engenharia podem ser adotadas na 

macrodrenagem, tais como construção de reservatórios de detenção, canais, 

galerias e bueiros, canalizações, estações elevatórias de bombeamento, sistemas de 

comporta. 

Entretanto, ao longo do tempo, o conceito de drenagem urbana evoluiu 

sendo que, atualmente, entende-se que a melhor solução é investir na 

microdrenagem para garantir que as obras necessárias em macrodrenagem sejam 
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minimizadas, de forma a retardar o escoamento superficial, diminuir as velocidades 

de escoamento e evitar a transferência da água em excesso à jusante. 

 

13.2. LEGISLAÇÃO 

A legislação vigente, de âmbito nacional, estadual e municipal, que são 

pertinentes à drenagem urbana e manejo de águas pluviais são: 

 

 A Lei Federal Nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007 estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico; altera as Leis Nº. 6.766 de 19 de 

dezembro de 1979, Nº 8.036 de 11 de maio de 1990, Nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993, Nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei Nº 6.528 

de 11 de maio de 1978; e dá outras providências; 

 A Lei Federal Nº 4.771 de 15 de setembro de 1965 institui o Código Florestal 

Brasileiro; 

 A Lei Federal 9.433 de 8 de janeiro de 1997 instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; 

 A Lei Estadual 12.037 de 19 de dezembro de 2003 instituiu a Política 

Estadual de Saneamento do Rio Grande do Sul e tem como primeiro 

fundamento “disciplinar o planejamento e a execução de saneamento no 

Estado” (capítulo I, Art. 1º); 

 A Lei Estadual 11.520 de 03 de agosto de 2000 instituiu o Código Estadual do 

Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul; 

 Lei Orgânica do Município de Barra Funda. 
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13.3.  BACIAS HIDROGRÁFICAS 

O município de Barra Funda está inserido na Região Hidrográfica do Uruguai 

que possui uma área de aproximadamente 127.031,13 km²,equivalente a 47,88% da 

área do Estado. A Figura 60 a seguir ilustra a região hidrográfica do Uruguai. 

 

 

Figura 60: Região Hidrográfica do Uruguai 

Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA 

 

O Rio da Várzea é um dos principais tributários da margem esquerda do Rio 

Uruguai. Ele drena águas do Planalto do Rio Grande do Sul típica região de 

produção agrícola, que caracteriza boa parte da bacia do Rio Uruguai.  

A figura 61 apresenta o hidrografia do município. 
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Figura 61: Hidrografia do Município de Barra Funda 

Fonte: Cerne Ambiental 

 

Os rios de que atuam como corpos receptores das águas das chuvas que 

possuem influência no município são Rio da Varzea, Rio Agusso, Sanga Ervalzinho, 

Sanga Encantado, Sanga Carijó, Sanga da Fonte. 

 

13.4.  REGIME PLUVIOMÉTRICO 

É muito importante ter-se o conhecimento do montante de chuvas que 

precipitam no município para que, na fase de projeto, possa-se dimensionar o 

sistema de drenagem de forma adequada. 

A média de chuvas dos últimos 29 anos no município de Barra Funda é, 

conforme COTRISAL, de 2184,161 mm. E teve seu valor Maximo no ano de 1998 

quando a precipitação alcançou um total de 3005 mm. A figura 62 apresenta um 

comparativo da precipitação dos anos de 1983 até 2012. 
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O meses de maior precipitação no município de Barra Funda são os meses 

de Setembro e Outubro cuja media dos do anos de 1983 à 2012, respectivamente, é 

de 214 mm e 230 mm. Porém, no ano de 1997 foi registrado a marca de 696 mm no 

mês de Outubro, quase 470 mm a mais do esperado para o mesmo mês. O Quadro 

21 apresenta os valores de da precipitação pluviométrica de Barra Funda mensal 

dos anos de 1983 até 2012 segundo a estação pluviométrica da COTRISAL, a Figura 

63 apresenta a media da precipitação mensal registrada dos anos de 1983 até 2012. 

 

 
Figura 62: Total de Chuvas no Município de Barra Funda (1983 à 2012) 

Fonte: Cotrisal 

 

 

Figura 63: Média Mensal de Chuvas de Barra Funda 

Fonte: Cotrisal 
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Quadro 21: Precipitação mensal em Barra Funda dos anos de 1983 até 2012 

ANO 
MESES 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1983 148 323 190 247 380 133 575 156 201 214 107 104 

1984 189 67 117 219 280 226 207 307 254 205 185 127 

1985 78 275 201 246 235 125 182 240 134 38 23 168 

1986 71 104 207 342 205 169 54 201 172 154 225 125 

1987 367 167 36 220 386 140 346 115 298 186 97 168 

1988 312 65 43 242 218 149 17 27 240 120 96 188 

1989 208 163 69 179 34 60 261 189 461 133 129 70 

1990 311 137 137 326 368 150 106 49 268 223 261 74 

1991 159 45 33 63 33 274 156 15 89 187 73 326 

1992 169 270 245 207 368 278 194 174 184 201 252 74 

1993 268 119 243 145 198 161 398 44 238 215 196 168 

1994 176 261 162 270 257 254 279 46 221 324 180 234 

1995 315 162 160 32 48 121 178 94 233 249 125 78 

1996 508 174 228 88 83 182 118 255 92 304 111 237 

1997 129 257 25 81 115 164 159 283 391 696 392 215 

1998 288 482 361 265 233 151 200 258 294 212 76 185 

1999 156 173 159 203 103 100 246 23 235 237 105 177 

2000 185 108 320 102 98 296 150 109 294 417 119 291 

2001 377 229 191 230 208 114 122 33 244 172 134 171 

2002 155 38 239 98 169 230 71 228 290 399 213 309 

2003 186 243 150 230 45 199 98 83 81 197 223 400 

2004 89 89 31 152 230 152 80 57 223 190 167 65 

2005 195 5 99 403 308 372 67 141 211 290 169 144 

2006 195 158 195 84 29 132 197 203 137 174 377 231 

2007 250 149 140 209 283 37 253 112 122 259 186 113 

2008 92 173 72 176 81 208 49 139 71 399 120 196 

2009 81 130 58 4 184 87 242 199 402 135 384 202 

2010 194 140 145 252 157 180 172 15 208 121 76 295 

2011 151 370 201 65 70 236 300 211 58 158 90 29 

2012 175 60 393 137 10 240 210 12 78 98 136 65 
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13.5. SITUAÇÃO ATUAL DA DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O município de Barra Funda possui um terreno que facilita o escoamento 

das águas pluviais e minimiza as possibilidades de inundações, porém a área urbana 

do município não localiza-se nas partes altas do vale, mas mesmo assim não há 

ocorrências de cheias e inundações mesmo contendo rios e córregos que cortam ou 

circundam a sede.  

Conforme a administração municipal não há registros de inundações no 

município por conta de falhas na microdrenagem. O que já aconteceu foi o 

transbordamento de leito de rio, porém, isso só atingiu as lavouras ribeirinhas. 

Em visita técnica realizada ao município de Barra Funda, observou-se o atual 

estado do sistema de drenagem e manejo das águas pluviais do município. 

As águas pluviais coletadas pelo sistema de microdrenagem são conduzidas 

por uma rede de tubulações subterrâneas até os canais mais próximos da 

macrodrenagem. O sistema opera por gravidade. 

Os métodos e dispositivos utilizados são sarjetas, meio fio, bocas de lobo, 

caixas coletoras com gradeamento, o que pode ser visto nas Figuras 64, 65 e 66. 

 

 

Figura 64: Boca de Lobo 

Fonte: Cerne Ambiental 
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Figura 65: Sarjeta e meio fio 

Fonte: Cerne Ambiental 

 

 

Figura 66: Caixa Coletora com gradeamento 

Fonte: Cerne Ambiental 
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O conceito básico utilizado atualmente é o do rápido escoamento e rápida 

disposição final das águas pluviais. Porém, este conceito vem sendo aos poucos 

substituído por técnicas e tecnologias mais modernas, com princípios e critérios 

mais sustentáveis e econômicos para a drenagem e o manejo das águas pluviais. 

Vem se buscando reter as águas pluviais na bacia hidrográfica através de 

novas tecnologias e técnicas que buscam aumentar a capacidade de infiltração, 

como a utilização de calçamentos mais permeáveis, priorização dos mecanismos 

naturais de escoamento entre outros. 

Apesar de o município não sofrer com constantes cheias e inundações, as 

tecnologias envolvidas devem prevenir essas situações. 
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15. ANEXOS 

Portaria 876 Ministério das Minas e Energia. Área de Proteção da Fonte de Água Mineral  
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Portaria 876 Ministério das Minas e Energia. Área de Proteção da Fonte de Água Mineral 

– Publicação no DOU 20 de Dezembro de 1989 
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Croqui da Área de Proteção no entorno da Fonte de Água Mineral Sarandi. 
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Croqui da Área de Proteção no entorno da Fonte de Água Mineral Sarandi. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Conforme exigência prevista no Artigo 9°, Parágrafo I, da Lei Federal n°11.445 

de 05 de janeiro de 2007, que “estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico”, fica o Município de Barra Funda obrigado a elaborar o Plano Municipal de 

Saneamento. Tal Plano será um requisito prévio para que o município possa ter acesso 

aos recursos públicos para aplicação em ações de saneamento básico. 

O Plano contempla os serviços referentes a abastecimento de água, esgotamento 

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

pluviais. 

Em atendimento as atividades contratuais previstas no Termo de Referência do 

Edital de Barra Funda, a empresa Cerne Ambiental Ltda. ME apresenta neste trabalho 

o Relatório das seguintes etapas: 

 ETAPA III: Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para 

universalização dos serviços de saneamento e; 

 ETAPA IV : Concepção dos programas, projetos e ações necessárias para atingir 

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

contingência para o município. Mecanismos e procedimentos para o controle 

social. 

No desenvolvimento dos trabalhos a empresa considerou: 

 As diretrizes contidas no Termo de Referência; 

 As recomendações da Prefeitura Municipal; 

 A interdependência entre os diferentes sistemas diagnosticados. 
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2. DEFINIÇÕES DE TERMOS 

Na sequencia é apresentado um glossário com as definições de termos 

utilizados nesse documento.  

 Adutora – são os condutos destinados a ligar as fontes de abastecimento de 

água bruta às estações de tratamento de água, situadas além das imediações 

dessas fontes, ou os condutos ligando estações de tratamento, situadas nas 

proximidades dessas fontes, a reservatórios distantes que alimentam as redes 

de distribuição. 

 Água bruta – água de uma fonte de abastecimento, antes de receber qualquer 

tratamento. 

 Alagamento – água acumulada no leito das ruas e no perímetro urbano por 

fortes precipitações pluviométricas, em localidades com sistemas de drenagem 

deficiente ou inexistente. 

 Assoreamento – processo de depósito de sedimentos carregados pelas águas 

das chuvas nas redes de drenagem pluviais e tem como principal consequência 

a redução da seção transversal das tubulações e consequentemente da 

capacidade de transporte de vazão.  

 Aterro sanitário – disposição final dos resíduos sólidos urbanos através de sua 

adequada disposição no solo, sob controle técnico e operacional permanente, 

de modo a que nem os resíduos, nem seus efluentes líquidos e gasosos, 

venham a causar danos à saúde pública e/ou ao meio ambiente.  

 Bacia hidrográfica – é uma área definida topograficamente (divisor com outra 

bacia hidrográfica), onde toda a chuva que cai no seu interior é drenada por um 

curso d’água (rio principal) ou um sistema conectado de cursos d’água 

(afluentes ao rio principal). Toda a vazão efluente é descarregada através de 

uma simples saída (“boca” do rio) no ponto mais baixo da área. 

 Boca de lobo – dispositivo localizado em ponto conveniente, em geral nas 

faixas de vias públicas paralelas e vizinhas ao meio-fio, para captação de águas 
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pluviais.  

 

 Captação de água - é o local de tomada de água do manancial (superficial ou 

subterrâneo) e compreende a primeira unidade do sistema de abastecimento. 

 Corpo receptor – corpo d’água destinado a receber o esgoto tratado e as águas 

pluviais coletadas pelos sistemas de drenagem urbana. 

 Economia - Imóvel de uma única ocupação, ou subdivisão de imóvel com 

ocupação independente das demais, perfeitamente identificável ou 

comprovável em função da finalidade de sua ocupação legal, dotado de 

instalação privativa ou comum para uso dos serviços de abastecimento de água 

e/ou de coleta de esgoto.  

 Emissário – tubulação destinada ao lançamento do esgoto em alto mar ou em 

rios de grande vazão. Assim, os emissários podem ser oceânicos ou fluviais. 

 Estações elevatórias – unidades destinadas a transportar água/esgoto de uma 

parte mais baixa para uma parte mais elevada por meio de utilização de 

conjuntos motor-bomba. 

 Estação de Tratamento de Água - ETA – representa o conjunto de instalações e 

equipamentos destinados a realizar o tratamento da água bruta. 

 Estação de Tratamento de Esgoto - ETE – conjunto de instalações, dispositivos 

e equipamentos destinados ao tratamento de esgotos produzidos. 

 Fossa séptica – dispositivo tipo câmara, enterrado, revestido e sem 

possibilidade de infiltração no solo, destinado a receber o esgoto para 

separação e sedimentação do material sólido, transformando-o em material 

inerte.  

 Hidrômetro – é o aparelho destinado a medir e indicar o volume de água que o 

atravessa, ou seja, o consumo de água, popularmente conhecido como 

contador de água em ligações domiciliares ou prediais. 
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 Ligação de água - Conexão do ramal predial de água, à rede pública de 

distribuição de água. 

 Ligação de esgoto - Conexão do ramal predial de esgoto, à rede pública 

coletora de esgoto. 

 Lixão - disposição final do lixo pelo seu lançamento, em bruto, sobre o terreno 

sem qualquer cuidado ou técnica especial; falta de medidas de proteção ao 

meio ambiente ou à saúde pública. 

 Lodo – material orgânico e mineral sedimentado, em processo de digestão. 

 Manancial – fonte de água, superficial ou subterrânea, utilizada para 

abastecimento humano e manutenção de atividades econômicas. 

 Manejo de águas pluviais – consiste no controle do escoamento das águas de 

chuva, para se evitar os seus efeitos adversos que podem representar sérios 

prejuízos à saúde, segurança e bem estar da sociedade.  

 Manejo de resíduos sólidos – consiste nos seguintes serviços: a coleta, o 

transbordo e transporte, a triagem para fins de reuso ou reciclagem, o 

tratamento e a disposição final de resíduos sólidos domiciliares, assemelhados 

e provenientes da limpeza pública. A varrição, a capina e a poda de árvores em 

vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza 

pública fazem parte, também, do manejo de resíduos sólidos. 

 Mata ciliar – é a vegetação que margeia os cursos d’água, ou que contorna os 

lagos, nascentes e açudes, situando-se em solos úmidos ou até mesmo 

encharcados e sujeitos às inundações periódicas. São consideradas áreas de 

preservação permanente, permitindo a conservação da flora e fauna típicas e 

atuam na regularização dos fluxos de água e de sedimentos, na manutenção da 

qualidade da água e, através do sistema radicular e da copa do conjunto das 

plantas, constituem a proteção mais eficiente dos solos que revestem. 

 Macrodrenagem - corresponde à rede de drenagem natural, pré-existente à 

urbanização, constituída por rios e córregos, localizados nos talvegues dos 
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vales, e que pode receber obras que a modificam e complementam, tais como 

canalizações, barragens, diques e outras. 

 Microdrenagem – sistema de condutos pluviais a nível de loteamento ou de 

rede primária urbana, que propicia a ocupação do espaço urbano ou 

periurbano por uma forma artificial de assentamento, adaptando-se ao sistema 

de circulação viária. 

 Outorga – é um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, em que o 

usuário recebe uma autorização para fazer uso da água, através da utilização 

de uma determinada vazão, de uma fonte hídrica, especifica em um local 

definido, para um determinado uso, durante um determinado período de 

tempo e que pode lhe assegurar um direito, o direito de uso da água. 

 Racionamento de água – interrupção do fornecimento de água em decorrência 

de problemas na reservação, capacidade de tratamento insuficiente, população 

flutuante, problemas de seca/estiagem. 

 Rede coletora de esgoto – conjunto de canalizações que operam por gravidade 

e que tem a finalidade de coletar os despejos domésticos e especiais da 

comunidade a partir de ligações prediais ou de outros trechos de redes, 

encaminhando-os a interceptores, local de tratamento ou lançamento final. 

 Rede de distribuição - consiste na última etapa de um sistema de 

abastecimento de água, constituindo-se de um conjunto de condutos 

assentados nas vias públicas ou nos passeios, aos quais se conectam os ramais 

domiciliares.  

 Reservatório – lugar onde a água é acumulada para servir às múltiplas 

necessidades humanas, em geral formadas pela construção de barragens nos 

rios ou pela diversão da água para depressões no terreno ou construído como 

parte de sistemas de abastecimento de água, antes ou depois de estações de 

tratamento.  

 Resíduo domiciliar especial - grupo que compreende os entulhos de obras, 
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pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e pneus.  

 Resíduo domiciliar ou residencial - são os resíduos gerados nas atividades 

diárias em casas, apartamentos, condomínios e demais edificações residenciais. 

 Resíduos sólidos urbanos – RSU - Segundo ABNT, são os “gerados num 

aglomerado urbano, excetuados os resíduos industriais, perigosos, hospitalares 

sépticos e de aeroportos e portos.” Ou seja, os resíduos sólidos domiciliares, 

comerciais, públicos, de serviços de saúde assépticos e industriais comuns. De 

acordo com a resolução CONAMA n.º308/02, em seu artigo 2.º, “resíduos 

sólidos urbanos são os provenientes de residências ou qualquer outra atividade 

que gere resíduos com características domiciliares, bem como os resíduos de 

limpeza pública urbana”. 

 Sistema de abastecimento de água – é o conjunto de obras, instalações e 

serviços, destinados a produzir e distribuir água potável a uma comunidade, em 

quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades da população, para 

fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros 

usos. 

 Sistema de esgotamento sanitário - é o conjunto de obras, instalações e 

serviços, destinados a coleta, tratamento e destinação final de águas servidas. 

 Sumidouro – dispositivo enterrado, normalmente cilíndrico, destinado a 

promover a absorção da parte líquida do esgoto pelo solo. Pode ser revestido 

com material que permite a infiltração no solo. 

 Tarifa – preço público unitário preestabelecido, cobrado pela prestação de 

serviço de caráter individualizado e facultativo. Não tem natureza tributária, 

estando relacionada à quantidade do serviço efetivamente prestado e à 

possibilidade de rescisão. 

 Tratamento de esgoto – o tratamento de esgoto é feito visando à preservação 

da vida nos corpos d’água e redução de risco à saúde humana, consistindo na 

combinação de processos físicos, químicos e biológicos, com o objetivo de 
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reduzir a carga orgânica existente no esgoto sanitário, antes de seu lançamento 

final. 

 Vazão – é o volume de água que passa por uma determinada seção de um 

conduto por uma unidade de tempo. Usualmente é dado em litros por segundo 

(l/s), em metros cúbicos por segundo (m³/s) ou em metros cúbicos por hora 

(m³/h). 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVOS GERAIS 

A definição dos objetivos de maneira organizada é uma atividade importante no 

planejamento de sistemas municipais de saneamento básico, e deve estar contida no 

presente produto. 

Não existe uma forma única e pronta para a definição dos objetivos que irão 

compor o PMSB. A definição dos objetivos deve ser o resultado de um processo de 

negociação e conversação entre a administração municipal, os agentes gestores e a 

população, realizado com base no conhecimento das especificidades e carências do 

município detectadas na etapa de diagnóstico. 

Esse processo de negociação não é mais do que a busca de uma solução de 

compromisso que concilie objetivos conflitantes como demanda da cidade por 

infraestrutura e serviços que representam investimentos volumosos, com 

disponibilidade limitada de recursos, e o estabelecimento de prioridades diferenciadas 

por parte de cada um dos setores envolvidos para as diversas intervenções. 

No entanto, a definição dos objetivos não deve ser feita apenas em função do 

cenário atual, mas também levando em consideração as tendências de 

desenvolvimento socioeconômico do município ao longo do tempo. Também fica claro 

que o estabelecimento de objetivos está fortemente condicionado pelas características 

do município. Contudo, sem considerar essas especificidades, é possível assumir como 

objetivos gerais, os relacionados a seguir: 

 Acesso a Salubridade Ambiental e a Saúde Coletiva 

 Garantir a qualidade ambiental como condição essencial para a promoção e 

melhoria da saúde coletiva; 

 Adotar e manter a universalização dos sistemas e dos serviços de saneamento 

básico como meta permanente; e 
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 Promover a recuperação e o controle da qualidade ambiental, garantindo 

acesso pleno da população aos serviços e sistemas de saneamento. 

 

Proteção dos Recursos Hídricos e Controle da Poluição 

 Garantir a qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 

sobretudo os mananciais destinados ao consumo humano; e 

 Adotar e manter a universalização dos sistemas de drenagem e tratamento dos 

efluentes – em especial os domésticos- como meta permanente. 

Abastecimento de Água às Populações e Atividades Econômicas 

 Assegurar uma gestão racional da demanda de água, em função dos recursos 

disponíveis e das perspectivas socioeconômicas; 

 Garantir a quantidade de água necessária para o abastecimento às populações 

e o desenvolvimento das atividades econômicas; e 

 Promover incremento na eficiência dos sistemas, por meio da redução das 

perdas na produção e na distribuição. 

Valorização Social e Econômica dos Recursos Ambientais 

 Definir a destinação de diversos resíduos provenientes da atividade humana; e 

 Promover a identificação dos locais com aptidão para usos específicos 

relacionados ao saneamento ambiental. 

Sistema Econômico-Financeiro 

 Promover a sustentabilidade econômica e financeira dos sistemas de 

saneamento e a utilização racional dos recursos hídricos. 

 

3.2. OBJETIVOS SETORIAIS 

Os objetivos setoriais são descritos a seguir. 
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Sistema de Abastecimento de Água 

 Definir carências no abastecimento de água, garantindo eficácia no 

fornecimento de água a toda população; 

 Estabelecer medidas de apoio à reabilitação dos sistemas existentes; e 

 Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação ambiental. 

 

Sistema de Esgotamento Sanitário 

 Determinar carências de atendimento, garantindo o acesso do serviço de 

esgoto à população; 

 Adaptar a infraestrutura disponível para tratamento de esgoto à realidade 

resultante do desenvolvimento socioeconômico do município; 

 Proteger os mananciais de especial interesse, com destaque para os destinados 

ao consumo humano; 

 Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação ambiental. 

 

 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 Definir carências de atendimento, garantindo o acesso à limpeza pública para 

toda a população; 

 Atender aos princípios da redução, reutilização e reciclagem dos resíduos 

sólidos, em busca da sustentabilidade do sistema; 

 Resolver as deficiências e atenuar as disfunções ambientais atuais associadas à 

salubridade ambiental, resultantes de falhas no manejo dos resíduos sólidos; 

 Adaptar a infraestrutura disponível para tratamento, reciclagem e disposição 

final dos resíduos sólidos à realidade resultante do desenvolvimento 

socioeconômico do município; 

 Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação ambiental. 
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 Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana 

 Controle das enchentes na Microdrenagem: implantação de medidas no 

sentido de controlar as enchentes (alagamentos localizados); 

 Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação ambiental. 
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4. METODOLOGIA DO PROGNÓSTICO 

A fase de elaboração de prognóstico é a etapa sequencial depois de concluído o 

diagnóstico do saneamento básico do município. 

Deste modo, a metodologia aplicada para o prognóstico utiliza-se de subsídios 

técnicos que permitam projetar as necessidades de infraestrutura para os segmentos 

componentes do saneamento básico. Seu desenvolvimento tem como base duas 

fontes de informações distintas: 

 Informações resultantes da Etapa II do Plano Municipal de Saneamento – 

Diagnóstico de Saneamento Básico; e 

 Projeções populacionais para o horizonte de planejamento. 

Com base nos elementos identificados e que caracterizam o estado atual das 

estruturas e características dos serviços de saneamento básico, foi aplicada uma 

metodologia baseada nas Condicionantes e Deficiências identificadas no município, 

logo uma forma eficaz para a definição de estratégias do planejamento. 

A partir de dados censitários, foram desenvolvidos estudos de projeções 

populacionais, cujos critérios técnicos para sua elaboração serão detalhados adiante. 

As combinações das demandas oriundas do diagnóstico e das projeções 

populacionais são tratadas como medidas de mitigação, melhoria, ampliação e 

adequação da infraestrutura de saneamento, tendo como objetivo permanente a 

universalização dos serviços.  

O uso das Condicionantes e Deficiências identificadas se dá especialmente ao 

atendimento das demandas qualitativas. Por outro lado, as demandas quantitativas 

são resultantes de quadros de projeções, onde o incremento populacional e o 

incremento progressivo dos índices para a universalização dos serviços apresentam-se 

como base para os resultados. 

A resultante dos trabalhos até esta etapa compreende a formatação de um 

cenário classificado como “Ideal”, pois tem em seu contexto a condição de 

universalização dos serviços, atendendo 100% das demandas no horizonte de 20 anos. 
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É neste ponto que a metodologia foi adequada à natureza e característica do 

município. Utilizando-se dos elementos de participação social – audiência pública e a 

efetiva participação do Grupo Executivo de Saneamento – GES, a partir do cenário de 

“Universalização”, foi consolidado o cenário denominado “Normativo”, como sendo 

aquele assumido como exequível para o horizonte do projeto. 

É fundamental destacar que a definição do cenário “Normativo” não impede 

que este seja revisado ao longo do tempo, e muito pelo contrário, faz-se obrigatório 

que este procedimento seja realizado ao menos a cada quatro anos e recomendável 

que seja revisado anualmente, como forma de atualização permanente do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, através de seus objetivos e metas, programas, 

projetos, ações e indicadores de desempenho. 

Como forma de caracterizar uma terceira alternativa de cenário, a metodologia 

prevê a análise do cenário “Tendencial”, o qual consiste na admissão de manutenção 

das condições atuais dos serviços atendo-se unicamente a manutenção da 

infraestrutura existe. O objetivo da apresentação deste cenário é demonstrar as 

perspectivas decorrentes da preservação do modelo atual de gestão dos serviços. 

A partir do cenário “Normativo”, foram avaliadas as demandas que 

caracterizam os objetivos e metas imediatos ou emergenciais e para curto, médio e 

longo prazo, admitidos os intervalos de tempo previamente estabelecidos: 

 Imediatas ou emergenciais – até 3 anos; 

 Curto prazo – entre 4 a 9 anos; 

 Médio prazo – entre 10 a 15 anos; 

 Longo prazo – entre 16 a 20 anos. 

A resultante desta avaliação proporcionará os investimentos decorrentes dos 

incrementos para as adequações físicas, bem como melhorias, planos gerenciais, 

instalação de equipamentos, entre outras demandas identificadas. 

A figura que segue, demonstra de forma esquemática o modelo metodológico 
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do prognóstico anteriormente descrito. 

 

 

 

Figura 2 - Esquema metodológico do prognóstico 
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5. FASE III: PROGNÓSTICO, OBJETIVOS, METAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO 
PRAZO PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

5.1. PROGNÓSTICOS DAS NECESSIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO 

5.1.1. DEFINIÇÃO DO PERÍODO DE PLANEJAMENTO 

Os projetos de engenharia usualmente adotam um período de estudo de 20 

anos. Entretanto, este não é um estudo convencional onde se consideram somente as 

características de natureza técnica relativas ao projeto das instalações. Além dessas, 

serão analisados os aspectos da gestão do serviço, que permitam obter, de uma 

maneira mais eficiente, o atendimento às metas de serviço adequado. 

Admite-se que todas as medidas e providências necessárias para implementar 

as recomendações deste estudo possam estar concluídas até a metade do segundo 

semestre de 2013. Assim, o período de 20 anos será contado a partir de 2013, com 

término em 2033. 

 

5.1.2. EVOLUÇÃO POPULACIONAL – IBGE 

Para a análise das projeções populacionais foram realizados estudos através de 

dados históricos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Através dos 

dados pesquisados analisou-se o comportamento da evolução do crescimento 

populacional nos últimos anos, bem como a tendência de crescimento para o 

horizonte de planejamento. 

O quadro 1 apresenta a evolução populacional do Município de Barra Funda de 

1996 a 2010, de acordo com os censos e contagens populacionais efetuados pelo IBGE. 

A evolução das taxas de crescimento anual da população urbana, rural e total 

do Município de Barra Funda entre os anos de 1996 a 2010 é mostrada no Quadro 2, 

com base nos dados do IBGE. 
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Quadro 1 – Evolução Populacional do Município de Barra Funda 

Ano População Total ( hab.) 

1996 2.103 

2000 2.231 

2007 2.338 

2010 2.367 
 Fonte: BRASIL / IBGE. 

 
Quadro 2 - Taxa geométrica de crescimento anual da população (total) 

Taxas de Crescimento Geométrico - IBGE (%aa) 

1996/2000 2000/2007 2007/2010 2000/2010 

1,49 0,67 0,41 0,59 

   Fonte: BRASIL / IBGE. 
 

Observa-se que a população do município teve uma taxa de crescimento maior 

no período de 1996 a 2000, (1,49% aa), nos períodos posteriores também houve 

crescimento embora menor. 

 

5.1.3. PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA 

Para fins de projeção populacional foram utilizados os censos e contagens 

realizados pelo IBGE, descartando-se os dados de censo mais antigos. No quadro 3 é 

mostrada a projeção populacional nos diferentes períodos. 

Para a projeção populacional adotou-se a taxa de crescimento geométrico 

anual de 0,41% ao ano, que representa o crescimento do município entre os anos de 

2007 e 2010, conforme pode ser visualizado no quadro 4. 
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Quadro 3 – Projeções populacionais através de taxas geométricas anuais do IBGE 

Ano 
Período (ano) - População (hab) 

1996/2000 2000/2007 2007/2010 2000/2010 

2010 1.522 1.522 1.522 1.522 

2011 1.545 1.532 1.528 1.531 

2012 1.568 1.543 1.535 1.540 

2013 1.591 1.553 1.541 1.549 

2014 1.615 1.563 1.547 1.558 

2015 1.639 1.574 1.554 1.568 

2016 1.663 1.584 1.560 1.577 

2017 1.688 1.595 1.566 1.586 

2018 1.713 1.606 1.573 1.596 

2019 1.738 1.616 1.579 1.605 

2020 1.764 1.627 1.586 1.615 

2021 1.791 1.638 1.592 1.624 

2022 1.817 1.649 1.599 1.634 

2023 1.844 1.660 1.606 1.644 

2024 1.872 1.671 1.612 1.653 

2025 1.900 1.683 1.619 1.663 

2026 1.928 1.694 1.625 1.673 

2027 1.956 1.705 1.632 1.683 

2028 1.986 1.717 1.639 1.693 

2029 2.015 1.728 1.646 1.703 

2030 2.045 1.740 1.652 1.713 

2031 2.076 1.752 1.659 1.723 

2032 2.106 1.763 1.666 1.734 

2033 2.138 1.775 1.673 1.744 

 



 

 

 

 

28 

 

Quadro 4 – Projeção da população para o período do Plano 

Ano 
Taxa de Crescimento 

(% aa) 

Projeção Populacional (hab.) 

Total Urbana  Rural  

2010 0,41 2.367 1.522 845 

2011 0,41 2.377 1.528 848 

2012 0,41 2.386 1.535 852 

2013 0,41 2.396 1.541 855 

2014 0,41 2.406 1.547 859 

2015 0,41 2.416 1.553 862 

2016 0,41 2.426 1.560 866 

2017 0,41 2.436 1.566 870 

2018 0,41 2.446 1.573 873 

2019 0,41 2.456 1.579 877 

2020 0,41 2.466 1.586 880 

2021 0,41 2.476 1.592 884 

2022 0,41 2.486 1.599 888 

2023 0,41 2.496 1.605 891 

2024 0,41 2.507 1.612 895 

2025 0,41 2.517 1.618 898 

2026 0,41 2.527 1.625 902 

2027 0,41 2.538 1.632 906 

2028 0,41 2.548 1.638 910 

2029 0,41 2.558 1.645 913 

2030 0,41 2.569 1.652 917 

2031 0,41 2.579 1.659 921 

2032 0,41 2.590 1.665 925 

2033 0,41 2.601 1.672 928 
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É válido enfatizar que a projeção demográfica desenvolvida é uma referência 

que requer aferições e ajustes periódicos, com base em novos dados censitários ou 

eventos que indiquem esta necessidade. 

 

5.1.4. DEMANDAS E PROJEÇÕES PARA OS SETORES 

O Município de Barra Funda não conta com plano diretor municipal, e não 

possui planos diretores setoriais, sendo que as demandas e as projeções para os 

serviços de saneamento básico serão a seguir detalhadas e apresentadas. 

 

5.1.4.1. Demanda Estimada para Abastecimento de Água 

As demandas de água para o município foram calculadas para o período 

compreendido até 2033 (final do período de planejamento), sendo assim obtidas: 

1. Demanda Máxima Diária (Qmaxd) 

Qmaxd = (P.K1.q)/86400 (l/s) 

 

2. Demanda Máxima Horária (Qmaxh) 

Qmaxh = (P.K1.K2.q)/86400 (l/s) 

 

3. Demanda Mínima Horária (Qminh) 

Qminh = (P.K3.q)/86400 (l/s) 

 

Onde: 

 P = população prevista para cada ano (total); 

 q = consumo médio per capita de água = 378,45litros/hab.dia* 
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 * O consumo de 378,45 litros/hab.dia refere-se ao consumo calculado na fase de 

diagnóstico, de acordo com dados obtidos junto à Prefeitura Municipal. 

 

Para os coeficientes de variação de vazão foram adotados os valores 

recomendados pela norma NBR 12.211/1992 da ABNT, a seguir elencados: 

 K1 = 1,20 (coeficiente de variação da vazão máxima diária); 

 K2 = 1,50 (coeficiente de variação da vazão máxima horária); 

 K3 = 0,50 (coeficiente de variação da vazão mínima horária). 

O Quadro 5 apresenta os valores obtidos. 

As demandas consideradas para o setor de Abastecimento de água, de acordo 

com as deficiências encontradas na etapa do diagnóstico, são apresentadas a seguir 

por ordem de prioridade: 

 

 Implantação de programas de proteção dos poços que abastecem a população 

urbana e rural do município; 

 Implantação de um banco de dados com informações sobre as reclamações e 

solicitações de serviços; 

 Monitoramento da qualidade da Água Bruta e Tratada; 

 Implantação de programa de manutenção periódica dos poços, reservatórios e 

redes de distribuição; 

 Elaboração de Cadastro Georeferenciado; 

 Elaboração de campanhas periódicas, programas e atividades com a 

participação da comunidade em geral; 

 Estruturação de um programa de controle de perdas no sistema de distribuição 

da água. 
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Quadro 5 – Demanda de água 

ANO 
POPULAÇÃO 

TOTAL 

CONSUMO 
PER CAPITA 
(l/habxdia) 

DEMANDA 
MÁXIMA 
DIÁRIA 

(l/s) 

DEMANDA 
MÁXIMA 
HORÁRIA 

(l/s) 

DEMANDA 
MÍNIMA 
HORÁRIA 

(l/s) 

VAZÃO 
MÉDIA 

(l/s) 

2013 2.396 378,45 12,60 15,74 5,25 10,50 

2014 2.406 378,45 12,65 15,81 5,27 10,54 

2015 2.416 370,00 12,42 15,52 5,17 10,35 

2016 2.426 370,00 12,47 15,58 5,19 10,39 

2017 2.436 350,00 11,84 14,80 4,93 9,87 

2018 2.446 350,00 11,89 14,86 4,95 9,91 

2019 2.456 300,00 10,23 12,79 4,26 8,53 

2020 2.466 300,00 10,27 12,84 4,28 8,56 

2021 2.476 250,00 8,60 10,75 3,58 7,16 

2022 2.486 250,00 8,63 10,79 3,60 7,19 

2023 2.496 200,00 6,93 8,67 2,89 5,78 

2024 2.507 200,00 6,96 8,70 2,90 5,80 

2025 2.517 200,00 6,99 8,74 2,91 5,83 

2026 2.527 200,00 7,02 8,77 2,92 5,85 

2027 2.538 200,00 7,05 8,81 2,94 5,87 

2028 2.548 150,00 5,31 6,64 2,21 4,42 

2029 2.558 150,00 5,33 6,66 2,22 4,44 

2030 2.569 150,00 5,35 6,69 2,23 4,46 

2031 2.579 150,00 5,37 6,72 2,24 4,48 

2032 2.590 150,00 5,40 6,74 2,25 4,50 

2033 2.601 150,00 5,42 6,77 2,26 4,51 
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5.1.4.2. Demanda Estimada para Esgotamento Sanitário 

As vazões de esgotamento geradas foram calculadas para o período 

compreendido até 2033 (final do período de planejamento). As vazões de esgoto 

foram obtidas pelas seguintes equações: 

 

1. Vazão Média (Qmed) 

Qmed = (P.C.q)/86.400 (l/s) 

 

2. Vazão Máxima Diária (Qmaxd) 

Qmaxd = (Qmed.K1) (l/s) 

 

3. Vazão Máxima Horária (Qmaxh) 

Qmaxh = (Qmaxd.K2) (l/s) 

 

4. Vazão Mínima Horária (Qminh) 

Qminh = (Qmed.K3) (l/s) 

 

Onde: 

 P = população prevista para cada ano (total); 

 q = 378,45 litros/hab.dia (consumo de água per capita médio)* 

 

 * O consumo de 378,45 litros/hab.dia refere-se ao consumo calculado na fase de 

diagnóstico, de acordo com dados obtidos junto à Prefeitura Municipal  
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Para os coeficientes de retorno e de variação de vazão foram adotados os 

valores utilizados pela norma NBR 9649/1986 da ABNT, a seguir elencados: 

 C = 0,80 (coeficiente de retorno); 

 K1 = 1,20 (coeficiente de variação da vazão máxima diária); 

 K2 = 1,50 (coeficiente de variação da vazão máxima horária); 

 K3 = 0,50 (coeficiente de variação da vazão mínima horária). 

 

O quadro 6 apresenta as vazões de esgotamento geradas pela população do 

município, tendo como horizonte o último ano (2033) do período de planejamento.  

As demandas advindas do diagnóstico para o setor de Esgotamento Sanitário, 

de forma priorizada, são apresentadas a seguir: 

 

 Fiscalização dos sistemas individuais particulares (fossas sépticas e sumidouros) 

no município quanto às normas e legislação relacionada; 

 Elaboração de manual técnico para orientação da operação de soluções 

individuais particulares; 

 Adequação documental para Licença Ambiental; 

 Elaboração de Cadastro Georeferenciado; 

 Monitoramento do Esgoto Bruto e Tratado e do Corpo receptor desse. 
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Quadro 6 – Vazões de esgotamento geradas pela população total 

 

ANO 
POPULAÇÃO 

TOTAL 

CONSUMO 
PER CAPITA 
(l/habxdia) 

PRODUÇÃO 
MÁXIMA 

DIÁRIA (l/s) 

PRODUÇÃO 
MÁXIMA 

HORÁRIA (l/s) 

PRODUÇÃO 
MÍNIMA 

HORÁRIA (l/s) 

2013 2.396 378,45 10,08 12,60 4,20 

2014 2.406 378,45 10,12 12,65 4,22 

2015 2.416 370,00 9,93 12,42 4,14 

2016 2.426 370,00 9,97 12,47 4,16 

2017 2.436 350,00 9,47 11,84 3,95 

2018 2.446 350,00 9,51 11,89 3,96 

2019 2.456 300,00 8,19 10,23 3,41 

2020 2.466 300,00 8,22 10,27 3,42 

2021 2.476 250,00 6,88 8,60 2,87 

2022 2.486 250,00 6,91 8,63 2,88 

2023 2.496 200,00 5,55 6,93 2,31 

2024 2.507 200,00 5,57 6,96 2,32 

2025 2.517 200,00 5,59 6,99 2,33 

2026 2.527 200,00 5,62 7,02 2,34 

2027 2.538 200,00 5,64 7,05 2,35 

2028 2.548 150,00 4,25 5,31 1,77 

2029 2.558 150,00 4,26 5,33 1,78 

2030 2.569 150,00 4,28 5,35 1,78 

2031 2.579 150,00 4,30 5,37 1,79 

2032 2.590 150,00 4,32 5,40 1,80 

2033 2.601 150,00 4,33 5,42 1,81 
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5.1.4.3. Projeção da Produção de Resíduos Sólidos Urbanos 

A projeção da produção de resíduos sólidos urbanos para o município foi 

calculada para o período compreendido até 2033 (final do período de planejamento). 

As produções de resíduos foram obtidas pelas seguintes equações: 

 

o Produção Diária de Resíduos (Pd) 

 Pd = (P.q)/1000 (ton/dia) 

 

o Produção Mensal de Resíduos (Pm) 

Pm = Pd.30 (ton/mês) 

 

o Produção Anual de Resíduos (Pa) 

Pa = Pm.12 (ton/ano) 

Onde: 

 P = população prevista para cada ano (total); 

 q = 1,55 Kg/hab.dia (geração per capita de resíduos)  

 

O quadro 7 apresenta a produção de resíduos gerada pela população do 

município, tendo como horizonte o último ano (2033) do período de planejamento. 
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Quadro 7 – Produção de resíduos sólidos 

ANO 
POPULAÇÃO 
TOTAL (hab) 

PRODUÇÃO DE 
RSU - DIÁRIA 

(ton) 

PRODUÇÃO DE 
RSU - MENSAL 

(ton) 

PRODUÇÃO DE 
RSU - ANUAL 

(ton) 

2013 2.396 3,71 111,42 1337,10 

2014 2.406 3,73 111,88 1342,58 

2015 2.416 3,74 112,34 1348,09 

2016 2.426 3,76 112,80 1353,61 

2017 2.436 3,78 113,26 1359,16 

2018 2.446 3,79 113,73 1364,73 

2019 2.456 3,81 114,19 1370,33 

2020 2.466 3,82 114,66 1375,95 

2021 2.476 3,84 115,13 1381,59 

2022 2.486 3,85 115,60 1387,25 

2023 2.496 3,87 116,08 1392,94 

2024 2.507 3,89 116,55 1398,65 

2025 2.517 3,90 117,03 1404,39 

2026 2.527 3,92 117,51 1410,15 

2027 2.538 3,93 117,99 1415,93 

2028 2.548 3,95 118,48 1421,73 

2029 2.558 3,97 118,96 1427,56 

2030 2.569 3,98 119,45 1433,41 

2031 2.579 4,00 119,94 1439,29 

2032 2.590 4,01 120,43 1445,19 

2033 2.601 4,03 120,93 1451,12 
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As demandas para o setor de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, de 

forma priorizada, são apresentadas a seguir: 

 

 Implantação, de forma sistemática, de campanhas e programas de educação 

para o manejo adequado dos resíduos sólidos no município; 

 Implantação de um serviço de atendimento ao cidadão; 

 Elaboração de um itinerário de coleta (pela empresa contratada pela coleta/ 

prefeitura) com um roteiro gráfico de área, em mapa ou croqui; 

 Realização com frequência regular, de treinamentos e capacitação do pessoal 

administrativo e de operação/manutenção; 

 

 

 Orientar e monitorar os geradores de resíduos sólidos domiciliares e de fontes 

especiais a gerenciarem tais resíduos conforme legislações específicas 

(legislação municipal, estadual e federal); 

  Acompanhar e efetivar as ações propostas pelo Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos, já elaborado. 

 

5.1.4.4. Projeção das Necessidades de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

A projeção das necessidades de drenagem e manejo de águas pluviais para o 

município, para o período compreendido entre 2013 e 2033 (período de 

planejamento), está relacionada com as vias não pavimentadas na área urbana 

desprovidas de sistema de drenagem de águas pluviais. 

O quadro 8 apresenta a extensão de vias pavimentadas e não pavimentadas da 

área urbana do município, considerando que todas as vias novas implantadas no 

perímetro urbano do município, até 2033, serão pavimentadas e providas de sistema 

de drenagem de águas pluviais.  
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Quadro 8 – Vias urbanas providas/desprovidas de sistema de Drenagem 
 

ANO 
POPULAÇÃO 

URBANA 
(hab.) 

EXTENSÃO DE VIAS (m) 

Pavimentadas 
(com de 

sistema de 
drenagem)  

Não 
pavimentadas 

(sem de 
sistema de 
drenagem) 

Extensão de 
vias 

recuperadas 
(m) 

Total de vias 
urbanas (m) 

2013 1.541 10.196 1.000 0 11.196 

2014 1.547 10.216 1.000 20 11.236 

2015 1.553 10.255 980 39 11.274 

2016 1.560 10.302 941 47 11.290 

2017 1.566 10.356 894 54 11.303 

2018 1.573 10.415 840 59 11.314 

2019 1.579 10.477 781 63 11.321 

2020 1.586 10.542 719 65 11.325 

2021 1.592 10.607 654 65 11.327 

2022 1.599 10.696 589 88 11.373 

2023 1.605 10.796 500 100 11.396 

2024 1.612 10.896 400 100 11.396 

2025 1.618 10.986 300 90 11.376 

2026 1.625 11.059 210 74 11.343 

2027 1.632 11.114 137 55 11.305 

2028 1.638 11.151 82 37 11.270 

2029 1.645 11.173 45 23 11.241 

2030 1.652 11.190 23 17 11.230 

2031 1.659 11.195 6 5 11.206 

2032 1.665 11.196 1 1 11.197 

2033 1.672 11.196 0 0 11.196 

 
*Estimativa calculada de acordo com dados e informação obtidos junto à prefeitura. 
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O índice de recuperação das vias urbanas sem drenagem, durante o período de 

planejamento, será apresentado no Programa de Adequação do Sistema de 

Microdrenagem. As demandas identificadas na etapa do diagnóstico, de forma 

priorizada, são apresentadas a seguir: 

 Elaboração de cadastro da macro e micro drenagem da área urbana 

municipal; 

 Elaboração de Programa de identificação e controle do uso de 

agrotóxicos; 

 Elaborar manual de planejamento, regularização, projeto e execução de 

obras de drenagem; 

 Adequação das ligações indevidas de esgoto na rede de galerias de águas 

pluviais / Fiscalização; 

 Desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou cursos 

d'água; 

 Campanha educacional com objetivo de informar a população dos 

problemas oriundos das práticas utilizadas em jogar lixo na drenagem, 

além de ligações clandestinas de esgotos sanitários na rede de drenagem 

pluvial; 

 Elaboração de mapas de pontos críticos de estabilidade geotécnica e 

índices de impermeabilização, com a finalidade de identificar e 

representar através de mapas os pontos onde ocorre instabilidade 

geotécnica e o potencial de impermeabilização do município. 

 

5.2. ALTERNATIVAS DE COMPATIBILIZAÇÃO DAS CARÊNCIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO COM AS AÇÕES DECORRENTES DO PLANO 

No sentido de compatibilizar as carências dos serviços públicos de saneamento 

básico com as ações decorrentes do plano, serão elencadas para cada setor 

(abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana) 

as disponibilidades e as necessidades/demandas para atendimento à população do 

município. 
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5.3. ALTERNATIVAS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

A Lei Federal nº 11.445/07, no capítulo II, dispõe a respeito do exercício da 

titularidade e prevê que o Município deverá formular a política pública de saneamento 

básico, devendo para tanto satisfazer as condições, previstas no art. 9º, como:  

Art. 9o O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 
saneamento básico, devendo, para tanto: 
 
I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei; 
II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o 
ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os 
procedimentos de sua atuação; 
III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde 
pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para 
abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à 
potabilidade da água; 
IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários; 
V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV 
do caput do art. 3o desta Lei; 
VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado 
com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento; 
VII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação 
da entidade reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos 
documentos contratuais. 

 

Perante as exigências legais citadas, é indispensável apresentar alternativas 

institucionais para o exercício das atividades de planejamento, regulação, fiscalização e 

prestação de serviços, bem como a formulação de estratégias, políticas e diretrizes 

para alcançar os objetivos e metas do Plano Municipal de Saneamento Básico, 

incluindo a criação ou adequação de órgãos municipais de prestação de serviço, 

regulação e de assistência técnica.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88 consagrou 

o Município como entidade federativa indispensável, incluindo-o na organização 

político-administrativa da República Federativa do Brasil, garantindo-lhe plena 

autonomia administrativa, financeira e política, conforme preceitua art. 18, caput, do 

mandamento constitucional em vigor. 
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A divisão das competências para prestação de serviço público pelas entidades 

estatais – União, Estado, Distrito Federal e Município – visa sempre ao interesse 

próprio de cada esfera administrativa, à natureza e extensão dos serviços, e ainda à 

capacidade para executá-los vantajosamente para a Administração e para os 

administradores, sempre respeita o princípio da predominância de interesse. 

Nesse contexto, a CRFB/88, em seu art. 30, V, institui competência para 

organizar e prestar os serviços públicos de interesse local dos Municípios, assegurando 

sua autonomia administrativa. 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

 

Interpretar essa disposição constitucional significa dizer que serviço público de 

saneamento básico é claramente atribuído aos Municípios, sendo este ente federado 

competente para prestá-lo e organizá-lo haja vista o interesse local ou 

predominantemente local destes serviços. 

Assim, uma política de saneamento deve partir do pressuposto de que o 

município tem autonomia e competência constitucional sobre a gestão dos serviços de 

saneamento básico, no âmbito de seu território, respeitando as condições gerais 

estabelecidas na legislação nacional sobre o assunto. 

Nesse sentido, o documento elaborado pelo Ministério das Cidades “Peças 

Técnicas Relativas a Planos Municipais de Saneamento Básico”, coloca: 

Apesar desses dispositivos constitucionais, foi somente com a Lei 
Nacional de Saneamento Básico (Lei nº11. 445/2007) que se 
estabeleceram as diretrizes normativas nacionais, disciplinado de 
forma mais clara o exercício, pelos titulares, das funções de gestão 
dos serviços de saneamento básico. 
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Nesse contexto, a Lei nº 11.445/2007 traz três formas de prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico, que são: a prestação direta, a prestação indireta, 

mediante delegação por meio de concessão, permissão ou autorização, e a gestão 

associada, conforme preceitua os art. 8º e 9º, II, da referida lei: 

Art. 8o Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão 
delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses 
serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei no 
11.107, de 6 de abril de 2005. 
 
Art. 9o O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 
saneamento básico, devendo, para tanto: 
 
II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o 
ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os 
procedimentos de sua atuação; 

 

Prestação Direta 

A Lei nº 11.445/2007 prevê que o município preste diretamente dos serviços 

públicos de saneamento básico. Essa prestação pode ocorrer via administração central 

ou descentralizada (outorga). (art. 9º, II) 

A prestação centralizada ocorre por meio de órgão da administração pública. 

Já, a prestação direta descentralizada pode ocorrer por autarquia, empresa pública, 

sociedade de economia mista e fundação. 

 

Prestação Indireta  

O Poder Público Municipal, titular dos serviços públicos de saneamento básico, 

pode delegar a prestação dos serviços para terceiros, sempre por meio de licitação (Lei 

nº 8.666/93), na forma de concessão, permissão, autorização ou terceirização. 

Existem três alternativas de delegação que são consideras viáveis para o setor: 

as concessões comuns, as por parcerias público-privadas e os contratos de 

terceirização. 

Na concessão comum, a Administração delega a prestação das atividades para 

uma empresa privada ou estatal, que deverá atender a legislação e regulação do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art241
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
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titular, às normas gerais da Lei nº 8.984/1995, que dispõe sobre o regime de concessão 

e permissão da prestação de serviços públicos. Nesta modalidade o poder concedente 

não paga ao particular pelo serviço. Há uma relação direta entre a concessionária e o 

usuário, ou seja, não há despesa pública envolvida, o usuário é quem paga. Sobre a 

concessão comum José dos Santos Carvalho Filho instrui: 

Concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo 
qual a Administração Pública transfere à pessoa jurídica ou a 
consórcio de empresas a execução de certa atividade de 
interesse coletivo, remunerada através do sistema de tarifas 
pagas pelos usuários. Nessa relação jurídica, a Administração 
Pública é denominada de concedente, e, o executor do serviço, 
de concessionário. 
 

Nas parcerias público-privadas, Lei nº 11.079/2004, a concessão administrativa 

(art. 2º, § 4º) visa justamente o oposto da concessão comum. O Poder Público 

(Administração Pública) assume o papel de usuário, e paga pelo serviço em seu lugar. É 

exigido investimento mínimo do particular de 20 milhões, e prazo contratual de, no 

mínimo, 5 (cinco) anos. (art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.079/2004) 

Nas lições de Hely Lopes Meirelles: 

Esta concessão administrativa é um contrato de prestação de 
serviços de que a Administração é a usuária direta ou indireta, 
conforme a define a lei. Daí por que a remuneração é paga 
integralmente pela própria Administração. Destina-se, ao que 
parece, a permitir a inserção do setor privado em serviços até 
agora pouco atrativos, como a construção de presídios, 
hospitais, escolas e outros setores. 
 

No contrato simples de terceirização, ocorre simples contratação de um serviço 

por cada exercício financeiro. Não se exige investimento mínimo do particular, nem se 

vincula a remuneração ao desempenho. Como exemplo pode citar os serviços de 

coleta e destinação final de resíduos sólidos, que na maioria dos Municípios 

Catarinenses são realizados por meio de contrato de terceirização. 

Salienta-se, ainda, que a Lei nº 11.445/2007 prevê a prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico por meio de autorização pelo Poder Público, que são 
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os casos de usuários organizados em cooperativas ou associações, desde que se limite 

a: determinado condomínio e localidade de pequeno porte, predominantemente 

ocupada por população de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem 

custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos 

usuários. (art. 10, § 1o) 

E, ainda, a legislação determina que a autorização prevista no inciso I do § 1o 

do artigo supracitado deverá prever a obrigação de transferir ao titular os bens 

vinculados aos serviços por meio de termo específico, com os respectivos cadastros 

técnicos. 

 

Prestação por Gestão Associada 

Com o regime federativo adotado na CRFB/88, que se destaca pela autonomia 

política, econômica e administrativa dos entes federados (União, Estados, Municípios e 

DF), é oportuno determinar mecanismos que possam vincular as entidades federativas 

para que os serviços públicos sejam executados com celeridade e eficiência em prol 

dos usuários.     

Para atender este objetivo, a CRFB/88 prevê no art. 241 a gestão associada na 

prestação de serviços públicos, a ser instituída por meio de lei, por convênio de 

cooperação e consórcios públicos celebrado entre os entes federados. Essa figura é 

regida pela Lei nº 11.107/2005 e Decreto nº 6.017/2007.  

José dos Santos Carvalho Filho define gestão associada como: 

A noção de gestão associada emana da própria expressão: 
significa uma conjunção de esforços visando a fins de interesse 
comum dos gestores. Em relação à gestão associada de serviços 
públicos, pode- se adotar a conceituação de que corresponde 
ao ‘exercício das atividades de planejamento, regulação ou 
fiscalização de serviços públicos por meio de consórcio público 
ou de convênio de cooperação entre entes federados, 
acompanhadas ou não da prestação de serviços públicos ou da 
transferência total ou parcial de encargos serviços, pessoal e 
bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos’. 
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A Lei nº 11.445/2007, no artigo 8º dispõe que os municípios, os titulares dos 

serviços públicos de saneamento básico, poderão delegar a prestação de serviço, nos 

termos do art. 241, da CRFB/88, ou seja, prestação por gestão associada. Entretanto, 

ressalta se que o instrumento jurídico que formaliza a gestão associada por convênio, 

encontra óbice expresso no artigo 10 da referida lei: 

Art. 10. A prestação de serviços públicos de saneamento básico por 
entidade que não integre a administração do titular depende da 
celebração de contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante 
convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza 
precária. 

 

O supracitado dispositivo demanda que a prestação de serviços de saneamento 

básico por terceiro não integrante da Administração Pública do Município (titular) 

ocorra por intermédio de contrato, vedando-se expressamente a utilização de 

instrumentos jurídicos precários, como convênio.  

Na delegação dos serviços públicos de saneamento básico por gestão 

associada, é aconselhável a utilização do mecanismo de consórcio público, que é uma 

entidade, com personalidade jurídica própria, de direito público ou de direito privado, 

constituída por entes da federação, cujo objetivo é estabelecer cooperação federativa 

para a prestação associada de serviços públicos.  

É importante compreender que o consórcio público não é um instrumento para 

promover a concessão de serviço público a um dos consorciados ou entidade que 

componha a Administração de um dos consorciados. A figura do consórcio público 

presta-se à gestão associada do serviço público, não ocorre concessão de serviço 

público entre os membros do consórcio. A concepção do consórcio público depende 

das exigências de pressupostos e formalidades legais. 

Inicialmente, os entes da federação que pretendem constituir consórcio público devem 

firmar protocolo de intenções, como prevê o artigo 3º da Lei nº 11.107/05. Trata-se do 

documento base do consórcio público, que deve esclarecer as suas premissas 

delineadas nos incisos do supracitado dispositivo.  
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O protocolo de intenções deve definir a personalidade jurídica do consórcio 

público, que, a teor do artigo 6º da Lei nº 11.107/05, pode ser de direito público ou de 

direito privado.  

Igualmente, o protocolo de intenções, em conformidade com o § 2º do artigo 

3º da Lei nº 11.107/05, deve definir também como será a participação dos entes 

consorciados em relação ao gerenciamento do consórcio público e processo decisório, 

inclusive com a indicação de quantos votos cada ente consorciado possui na 

Assembleia Geral, garantindo-se a cada um deles pelo menos um voto.  

O protocolo de intenções é o documento que define as regras do consórcio 

público, apresentando suas regras fundamentais. Ele demonstra algumas 

características de pré-contrato, na medida em que define as condições de futuro 

contrato de consórcio público.  

O protocolo de intenções deve ser submetido ao legislativo dos entes 

consorciados para a ratificação mediante lei, o que é condição para o respectivo 

contrato de consórcio público. O caput do artigo 5º da Lei nº 11.107/05 preceitua 

textualmente que “o contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, 

mediante lei, do protocolo de intenções”  

No consórcio público, quer de direito público, quer de direito privado, se faz 

necessário que disponha de estatuto, cuja função é estabelecer as normas internas de 

funcionamento e organização. Ou seja, o estatuto, obedecendo aos ditames do 

protocolo de intenções e do contrato de consórcio público, deve dispor sobre a 

estrutura, organograma, fluxo interno de competências e processo decisório e outras 

questões que lhe sejam afeitas. 

O contrato de programa diz respeito às obrigações dos partícipes do consórcio 

que não sejam de natureza financeira. Logo, envolve obrigações técnicas e 

operacionais.  

Cumpre ressaltar que o caput artigo 11 da Lei nº 11.445/07 prescreve que o 

contrato que tenha por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico 

e depende do atendimento de uma série de requisitos, como: existência de plano de 
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saneamento básico, estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira, existência 

de normas de regulação, incluindo a designação da entidade de regulação e de 

fiscalização, realização prévia de audiência pública, entre outros. Estes requisitos legais 

devem ser interpretados com cautela, sob pena de incorrer em implicações 

desarrazoadas. 

 

Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 

A edição da Lei n° 11.445/2007 foi um divisor de águas no que diz respeito à 

regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, haja vista que 

antes da promulgação da referida lei o próprio prestador dos serviços cumulava as 

funções de prestar, planejar, regular e fiscalizar sua própria atuação. Porém, com o 

novo cenário normativo essas funções foram separadas e definidas suas atribuições. 

Para melhor entender qual a função da regulação e fiscalização, o Decreto nº 

6.017/2007, no art. 2º, XI e XII, define essas duas figuras como:  

        XI – regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize 

um 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. 

        XII – fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou 

avaliação, no sentido de garantir a utilização, efetiva ou potencial, do serviço 

público. 

Nos serviços públicos de saneamento básico a regulação cabe ao titular 

(município), que pode realizá-la diretamente ou delegá-la a entidade reguladora de 

outro ente federativo ou a formação de entidade reguladora instituída por meio de 

consorcio público. Nos casos de delegação só pode ser feita a uma entidade reguladora 

constituída, criada para este fim, dentro dos limites do respectivo estado. (art. 8º e 23, 

§ 1º, da Lei nº 11.445/2007).  
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A Lei Federal nº 11.445/2007, em seu Capítulo V, aborda o tema regulação. 

Entre os arts. 21 e 27 encontram-se os princípios, objetivos e o conteúdo mínimo das 

normas regulatórias a serem aplicadas aos prestadores e usuários dos serviços. 

O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios: 

independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e 

financeira da entidade reguladora, transparência, tecnicidade, celeridade e 

objetividade das decisões.  

O art. 22, da Lei nº 11.445/2007, traz os objetivos da Regulação que são: 

 Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 

satisfação dos usuários; 

 Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

 Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos 

órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; 

 Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos 

contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a 

eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos 

ganhos de produtividade. 

A figura da entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços públicos de 

saneamento básico é de suma importância para eficácia do PMSB, haja vista que entre 

suas inúmeras funções a principal é a verificação do cumprimento dos planos 

municipais de saneamento básico, por parte dos prestadores de serviços (art. 20).  

Segundo o art. 23, da Lei nº 11.445/2007, a entidade reguladora deve editar 

normas relativas às dimensões técnicas, econômicas e sociais de prestação dos 

serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: 

 Padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 

 Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 
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 As metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos 

prazos; 

 Regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de 

sua fixação, reajuste e revisão; 

 Medição, faturamento e cobrança de serviços; 

 Monitoramento dos custos; 

 Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

 Plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

 Subsídios tarifários e não tarifários; 

 Padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e 

informação; 

 Medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento. 

Salienta-se, ainda, que os contratos de prestação de serviços públicos de 

saneamento básico estão condicionados à existência de normas de regulação que 

prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes da Lei nº 11.445/2007, incluindo 

a designação da entidade reguladora e de fiscalização, bem como estabelecimento de 

mecanismos de controle social nas atividades de regulação e fiscalização dos serviços.  

Os contratos de programa deverão atender à legislação de regulação dos 

serviços, em específico no que se refere à fixação, revisão e reajuste das tarifas ou de 

outros preços públicos.  

No caso de gestão associada ou prestação regionalizada, os titulares poderão 

usar os mesmos critérios econômicos, técnicos e sociais da regulação em toda área de 

abrangência. (art. 24) 

E, ainda, nos casos em que mais de um prestador execute atividade 

interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e 

haverá entidade única encarregada das funções de regulação e fiscalização. O contrato 

deverá conter as cláusulas que regerão a relação entre os prestadores, inclusive a 
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designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização, que deverá 

conter no mínimo as exigências do art. 12, §1º, que são: 

 As normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos 

serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos; 

 As normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos 

pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes 

prestadores envolvidos; 

 A garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores 

dos serviços; 

 Os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos 

usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o 

caso; 

 O sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um 

Município. 

Deste modo, a legislação prevê a publicidade dos relatórios, estudos, decisões e 

instrumentos equivalentes que estejam relacionados com a regulação ou à fiscalização 

dos serviços prestados. 

 

Modelo de Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos no Estado do Rio Grande 

do Sul 

AGERGS – Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do 

Rio Grande do Sul é uma Autarquia criada em 09 de janeiro de 1997 na forma da Lei 

n°10.931, dotada de autonomia financeira, funcional e administrativa, com sede na 

Capital do Estado. A Agência desenvolve suas atividades, atuando nas áreas de 

saneamento, energia elétrica, polos de concessões rodoviárias, hidrovias, irrigação, 

transportes intermunicipais de passageiros e estações rodoviárias. Compete à AGERGS, 

a regulação dos serviços públicos delegados prestados no Estado do Rio Grande do Sul. 

Dentre os objetivos da AGERGS estão: 
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• Assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos aqueles que 

satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas; 

• Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, 

permissionários e autorizatários de serviços públicos; 

• Zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados. 

 

5.4 CENÁRIOS ALTERNATIVOS DAS DEMANDAS POR SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

A constituição dos cenários futuros é uma ferramenta importante para o 

planejamento e a tomada de decisões adequadas para as condições do setor de 

saneamento básico do Município. É importante observar que a construção dos 

cenários permite a integração das ações que atendam às questões financeiras, 

ecológicas, sociais e tecnológicas, permitindo uma percepção da evolução do presente 

para o futuro. 

A geração dos cenários para o setor de saneamento permite antever um futuro 

incerto e como este futuro pode ser influenciado pelas decisões propostas no presente 

pelo PMSB. Por isso, cenários futuros não são previsões, mas sim imagens alternativas 

do futuro que foram subsidiadas por conhecimento técnico, diagnósticos e demandas 

da comunidade expressas no processo construtivo do Plano Municipal de Saneamento 

Básico.  

O “Guia para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento” do Governo 

Federal (Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA/Ministério das Cidades, 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/Ministério da Saúde, 2006) sugere, de uma 

maneira resumida, a adoção de dois cenários alternativos: (i) um cenário a partir das 

tendências de desenvolvimento do passado recente, onde considera para o futuro 

uma moderada influência dos vetores estratégicos, associados a algumas capacidades 

de modernização; e (ii) um cenário a partir das tendências de desenvolvimento do 

passado recente, onde considera para o futuro os principais vetores estratégicos, 

associados à mobilização da capacidade de modernização. 
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De acordo com a metodologia de Buarque (2003), estes cenários foram 

interpretados da seguinte forma: 

 Um cenário previsível, com os diversos atores setoriais agindo isoladamente e 

sem a implantação do plano de saneamento e, 

 Um cenário normativo, com o plano de saneamento funcionando como 

instrumento indutor de ações planejadas e integradas. 

Faltaria acrescentar um terceiro cenário (ou o primeiro na ordem de 

construção), o qual deveria apontar o futuro desejado (ideal), sem prazos, sem 

restrições tecnológicas ou de cooperação, ou ainda, limitações de recursos materiais e 

financeiros. O Cenário Ideal - “A Situação Desejável”, que é a universalização dos 

serviços de saneamento, ou seja, o atendimento de 100% da população nos quatro 

setores de saneamento. O cenário Ideal é um desejo de todos, mas que requer 

investimentos consideráveis e que dificilmente estarão disponíveis no horizonte de 

planejamento adotado, portanto não será abordado nesse estudo. 

Logo, os cenários para o presente PMSB serão construídos configurando as 

seguintes situações: 

O Cenário Tendencial - “A Tendência”: cenário que apresenta a manutenção da 

situação atual; 

O Cenário Realista - “A Situação Admissível”: é a situação que pode ser alcançada de 

forma eficaz no período de estudo (20 anos ); 

Para a configuração desse estudo serão adotadas e apresentadas as estimativas 

de valores para os Cenários Tendencial e Realista.  

 

5.4.1. O CENÁRIO TENDENCIAL 

O Cenário Tendencial, que prevê a manutenção da situação atual, alcançará os 

seguintes índices de atendimento ao final do período de planejamento (2030) 

conforme o quadro 9: 
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Quadro 9 – Cenário Tendencial: Projeção dos índices de atendimento 

CENÁRIO TENDENCIAL 

ÍNDICES PROJEÇÃO ATÉ 2033 (%) 

Atendimento de Água 
100% da Área Urbana 

Área Rural sistemas comunitários 

Índice de Cobertura Total com Serviço de 
Esgotamento Sanitário 

37,46% (domicílios com presença de fossa-
séptica) 

Taxa de Cobertura com o Serviço de Coleta 
Convencional de Resíduos Sólidos Urbanos 

Atendimento de 100% da sede. Falta de 
coleta na Área Rural.  

Taxa de Cobertura com o Serviço de Coleta 
Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos em 

Relação à População Total 
0,00 % 

Recuperação de Vias Urbanas (Não 
Pavimentadas) com Sistema de Drenagem 

0,00% 

 

De acordo com a projeção dos índices de atendimento para o Cenário 

Tendencial, estimaram-se os investimentos e as receitas totais em serviços de 

saneamento básico, assim como, os investimentos e as receitas por período, 

decorrentes das ações imediatas (2013-2015), das ações em curto prazo (2016-2021), 

das ações em médio prazo (2022-2027) e das ações em longo prazo (2028-2033), 

conforme quadro 11. 

 

Quadro 11 - Cenário Tendencial: Balanço financeiro de investimentos e receitas 

PERÍODO  
INVESTIMENTOS EM 

SERVIÇOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO  

RECEITAS NO 
PERÍODO  

RESULTADO 
FINAL PARA O 

PERÍODO  

2013- 2015 R$    1.218.942,09 R$     41.155,41 -R$  1.177.786,67 

2016-2021 R$    1.189.620,89 R$     85.417,31 -R$  1.104.203,58 

2022-2027 R$    1.185.579,30 R$     87.540,23 -R$  1.098.039,07 

2028-2033 R$    1.042.701,39 R$     74.609,89 -R$   968.091,50 

Total R$    4.636.843,67 R$    288.722,84 -R$  4.348.120,83 
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5.4.2. O CENÁRIO REALISTA 

O Cenário Realista (que corresponde à situação que pode ser alcançada de 

forma eficaz no período de estudo) alcançará os seguintes índices de atendimento ao 

final do período de planejamento (2030) conforme o Quadro 12. 

 

Quadro 12 - Cenário Realista: Projeção dos índices de atendimento 

CENÁRIO REALISTA 

ÍNDICES PROJEÇÃO ATÉ 2033 (%) 

Índice de Atendimento Total de Água 100,00 

Índice de Cobertura Total com Serviço de Esgotamento 
Sanitário 

100,00 

Taxa de Cobertura com o Serviço de Coleta Convencional 
de Resíduos Sólidos Urbanos em Relação à População 

Total 
100,00 

Taxa de Cobertura com o Serviço de Coleta Seletiva de 
Resíduos Sólidos Urbanos em Relação à População Total 

100,00 

Percentual de Recuperação de Vias Urbanas (Não 
Pavimentadas) com Sistema de Drenagem 

100,00 

 

De acordo com a projeção dos índices de atendimento para o Cenário Realista, 

ou seja, a universalização dos serviços de saneamento básico, estimaram-se os 

investimentos e as receitas totais em serviços de saneamento básico, assim como, os 

investimentos e as receitas por período, das ações imediatas (2013-2015), das ações 

em curto prazo (2016-2021), das ações em médio prazo (2022-2027) e das ações em 

longo prazo (2028-2033), conforme quadro 13: 
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Quadro 13 - Cenário Realista: Balanço financeiro de investimentos e receitas 

PERÍODO 
INVESTIMENTOS EM 

SERVIÇOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO 

RECEITAS NO PERÍODO 
RESULTADO FINAL 
PARA O PERÍODO 

2013- 2015 R$ 2.372.624,86 R$ 855.141,77 -R$ 1.517.483,09 

2016-2021 R$ 4.123.038,68 R$ 1.502.760,17 -R$ 2.620.278,51 

2022-2027 R$ 2.673.562,09 R$ 1.048.652,16 -R$ 1.624.909,93 

2028-2033 R$ 1.723.007,89 R$ 681.117,28 -R$ 1.041.890,60 

Total R$ 10.892.233,52 R$ 4.087.671,38 -R$ 6.804.562,14 

 

5.5. DEFINIÇÃO DO CENÁRIO NORMATIVO 

A escolha do Cenário Normativo ficou restrita ao Cenário Tendencial e ao 

Cenário Realista. 

Tendo como referência o balanço financeiro apresentado, (quadros 11 e 13), 

decidiu-se adotar o Cenário Realista no planejamento do Município de Barra Funda. 

Logo, o cenário realista servirá de referencial para a descrição do cenário normativo. O 

quadro 14 apresenta uma comparação entre os cenários tendencial e realista. 

Conforme decidido em conjunto com o município de Barra Funda, o mesmo 

entendeu ser possível atingir o cenário realista para o atendimento da população num 

horizonte de 20 anos. Assim, o cenário Realista tornar-se-á o cenário Normativo para o 

município. 
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Quadro 14 – Comparação entre Cenário Tendencial e Cenário Realista 

CENÁRIO TENDENCIAL CENÁRIO REALISTA 

Atendimento de água igual a 100% da 
população urbana no ano de 2033 

Atendimento total (população rural e 
urbana) de água igual a 100% no ano de 

2033 

Índice de cobertura total com serviço de 
esgotamento sanitário igual a 37,46% no 

ano de 2033 

Índice de cobertura total com serviço de 
esgotamento sanitário igual a 100% no 

ano de 2033 

Taxa de cobertura com o serviço de coleta 
convencional de resíduos sólidos urbanos 

em relação à população urbana igual 100% 
no ano de 2033 

Taxa de cobertura com o serviço de coleta 
convencional de resíduos sólidos urbanos 
em relação à população total igual a 100% 

no ano de 2033 

Taxa de cobertura com o serviço de coleta 
seletiva de resíduos sólidos urbanos em 
relação à população total igual a 0% no 

ano de 2033 

Taxa de cobertura com o serviço de coleta 
seletiva de resíduos sólidos urbanos em 

relação à população total igual a 100% no 
ano de 2033 

Percentual de recuperação de vias 
urbanas (não pavimentadas) com sistema 

de drenagem igual a 0,00 % no ano de 
2033. 

Percentual de recuperação de vias 
urbanas (não pavimentadas) com sistema 

de drenagem igual a 100% no ano de 
2033. 

Setores ainda desarticulados 
(financiamento, rotinas) 

Setores atuando articulados e planejados, 
conforme PMSB 

Universalidade, integralidade e equidade 
ainda são metas distantes. 

Universalidade, integralidade e equidade 
são metas permanentes e próximas 

Proteção ambiental insuficiente Proteção ambiental insuficiente 

Regulação abrangente, mas faltam 
fiscalização e aplicação das penas 

Regulação esperada, com resultados 
esperados 

Turismo limitado pela deficiência dos 
serviços 

Turismo sustentável, com serviços 
adequados a demanda 

Participação popular mais ativa 
Participação popular mais ativa, com 

usuários mais exigentes 

Descumprimento de prazos e 
investimento insuficiente desgastam as 

relações com as operadoras 

Relações com a operadora mais objetivas 
e transparentes, com adoção de contratos 

de gestão 
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Quadro 15 – Metas por período de planejamento 

CENÁRIO NORMATIVO 

ÍNDICES 
 ATÉ 2015 

(%) 
 ATÉ 2021 

(%) 
ATÉ 2027 

(%) 
 ATÉ 2033 

(%) 

Índice de Atendimento Total 
de Água 

   100,00 100,00 100,00 100,00 

Índice de Cobertura Total com 
Serviço de Esgotamento 

Sanitário 
10,00 30,00 60,00 100,00 

Taxa de Cobertura com o 
Serviço de Coleta 

Convencional de Resíduos 
Sólidos Urbanos em Relação à 

População Total 

75,00 100,00 100,00 100,00 

Taxa de Cobertura com o 
Serviço de Coleta Seletiva de 
Resíduos Sólidos Urbanos em 

Relação à População Total 

20,00 70,00 90,00 100,00 

Percentual de Recuperação de 
Vias Urbanas (Não 

Pavimentadas) com Sistema 
de Drenagem 

5,00 10,00 40,00 100,00 
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6. FASE IV: PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATINGIR OS 
OBJETIVOS E AS METAS 

Os objetivos e metas indicados foram prognosticados para a prestação dos 

serviços dos quatro setores de saneamento básico.  

As programações das ações imediatas e das ações a curto, médio e longo prazo, 

estão detalhadas para cada setor do saneamento básico. 

 

6.1. PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES IMEDIATAS E DAS AÇÕES DO PLANO POR PERÍODO 

As programações referentes às ações imediatas e as ações do plano constará da 

apresentação dos programas por setor de saneamento, contendo: 

 Estabelecimento de objetivos de longo alcance e de metas imediatas, de médio 

e curto prazo; 

 Apresentação de programas e ações nas áreas de controle de perdas, de 

qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros 

recursos naturais; 

 Hierarquização e priorização dos programas, projeções e ações. 

Inicialmente, antecipando a apresentação da programação de ações imediatas e das 

ações do plano, serão apresentadas e identificadas as possíveis fontes de 

financiamento dos serviços públicos de saneamento. 

 

POSSÍVEIS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

O presente texto traz algumas possibilidades de financiamento dos serviços 

públicos de saneamento básico, como: 

1. Cobrança direta dos usuários – Taxa ou Tarifa; 

2. Subvenções públicas – Orçamentos Gerais; 
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3. Subsídios tarifários; 

4. Empréstimos – capitais de terceiros (Fundos e Bancos); 

5. Concessões e Parceria Pública Privada (PPP´s); 

6. Recursos previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para 

saneamento. 

 

Neste contexto, serão analisadas de forma detalhada as fontes de 

financiamentos dos serviços públicos de saneamento básico mencionadas. 

 
Cobrança Direta dos Usuários através de Taxa ou Tarifa 

A modalidade mais importante e fundamental para o financiamento dos 

serviços públicos que esses possam ser individualizados (divisíveis) e quantificados. 

Uma política de cobrança (taxa e/ou tarifa) bem formulada pode ser suficiente para 

financiar os serviços e alavancar seus investimentos diretamente ou mediante 

empréstimos, podendo até mesmo não depender de empréstimos a médio ou longo 

prazo, se esta política previr a constituição de fundo próprio de investimentos. 

 
Subvenções Públicas – Orçamentos Gerais 

Até a década de 1970 esta era a forma predominante de financiamento dos 

investimentos e de custeio parcial dos serviços de saneamento (água e esgoto), e 

predomina até hoje no caso dos serviços de resíduos sólidos e de águas pluviais. 

São recursos com disponibilidade não estável e sujeitos a restrições em razão 

do contingenciamento na execução orçamentária com vistas a assegurar os superávits 

primários, destinados ao pagamento de juros da dívida pública. 

Política geralmente baseada no clientelismo em prejuízo da aplicação eficiente 

e eficaz dos escassos recursos ainda disponíveis para o atendimento da população 

carente (União). 

 

Subsídios Tarifários 
 

Forma que se aplica quando os serviços são prestados para vários municípios 

sob uma mesma gestão: Companhias Estaduais de Saneamento; Consórcios Públicos 
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de Municípios, ou Via fundos especiais de âmbito regional ou estadual (regiões 

metropolitanas), com contribuição compulsória. 

 

Nos casos dos Departamentos de Água e Esgoto - DAE e Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto - SAMAE municipais esta forma de financiamento ocorre 

geralmente entre tipos de serviços diferentes: Tarifa dos serviços de água subsidiando 

a implantação dos serviços de esgotos; Tarifa dos serviços de água e esgoto 

subsidiando os serviços de manejo de resíduos sólidos e/ou de águas pluviais; ou Entre 

diferentes categorias ou grupos de usuários: tarifas dos usuários industriais 

subsidiando os usuários residenciais; ou tarifas de usuários de renda maior 

subsidiando usuários mais pobres. 

 

Empréstimos – Capitais de Terceiros (Fundos e Bancos) 

Na fase do Plano Nacional de Saneamento - PLANASA esta foi a forma 

predominante de financiamento dos investimentos nos serviços de saneamento, no 

âmbito das Companhias Estaduais (1972 a 1986), com recursos do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS. 

Estes financiamentos foram retomados timidamente no período de 1995 a 

1998 e mais fortemente desde 2006, contando, desde então, com participação ainda 

pequena com recursos do Fundo de Ampara ao Trabalhador – FAT e do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e passando a financiar também 

concessionárias privadas. 

 
Concessões e Parceria Pública Privada (PPP’s) 

A modalidade de concessão foi a forma adotada pelo PLANASA para viabilizar 

os financiamentos dos serviços por meio das Companhias Estaduais. A partir de 1995, 

alguns municípios, diretamente ou com intervenção dos estados (RJ, MS, AM), 

passaram a adotar a concessão à empresas privadas como alternativa de 

financiamento dos serviços. 
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As PPP´s (modalidades especiais de concessões) foram reguladas recentemente 

e ainda são pouco utilizadas como forma de financiamento dos serviços, 

principalmente pelos estados. 

 
Recursos Previstos no PAC para Saneamento 

Como é conhecido, o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) é um 

plano amplo e vai muito além do saneamento básico. Nos seus diversos programas, 

atinge o montante global de R$ 503,9 bilhões a serem aplicados nas grandes áreas, 

que serão financiadas pelas fontes de recursos nelas especificadas. 

Constata-se que serão canalizados para a área de infraestrutura social 33,9% 

dos recursos. No tocante aos recursos, 13,5% dos programas do PAC serão financiados 

pelo Orçamento Geral da União (OGU) e 86,5% por estatais e demais fontes. No que 

diz respeito à infraestrutura social, 20% dos projetos serão financiados com recursos 

do OGU. Do total dos investimentos em infraestrutura, R$ 40 bilhões serão aplicados 

na área de saneamento básico, representando 23,4% desta destinação total. 

 

6.1.1. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SALUBRIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO 

A representação da salubridade ambiental do município está relacionada aos 

fatores materiais e sociais referentes à moradia, à infraestrutura disponibilizada pelo 

poder público (abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos 

sólidos e drenagem de águas pluviais), aos aspectos socioeconômicos e culturais e à 

saúde ambiental. 

Dentro de uma abordagem multidisciplinar, as condições de saneamento 

ambiental são definidas como um dos subconjuntos inseridos no conceito de 

salubridade ambiental. O saneamento é, portanto, um dos fatores mais importantes 

para a promoção do ambiente salubre que favorece sobremaneira as condições de 

sobrevivência do homem, quando devidamente implantado e adequando as 

características do local. 

O saneamento ambiental é o conjunto de ações com o objetivo de alcançar 

níveis crescentes de salubridade ambiental. Compreende o abastecimento de água 
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potável; a coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; o 

manejo das águas pluviais urbanas; o controle ambiental de vetores e reservatórios de 

doenças e a disciplina da ocupação e uso do solo, nas condições que maximizem a 

promoção e a melhoria das condições de vida nos meios urbanos e rurais. 

Assim, nos pequenos aglomerados urbanos, como nas comunidades rurais 

dispersas, as principais deficiências verificadas dizem respeito, normalmente, ao não 

estabelecimento das condições sanitárias adequadas, incluindo também as condições 

de moradia. No lado social, as principais deficiências referem-se à existência de 

precárias condições de saúde e baixas condições econômicas da população. 

Os indicadores são instrumentos de gestão que vem sendo bastante difundidos 

e utilizados por administradores públicos com o intuito de formular e implantar 

políticas que elevem as condições de vida da população seja no meio urbano ou rural. 

O quadro 16 apresenta alguns indicadores relativos ao município, ao estado e ao país. 

 

Quadro 16 - Indicadores de saúde, econômicos e sociais para as diferentes unidades 
territoriais 

Barra Funda- RS INDICADORES DE SAÚDE 

Taxa de Mortalidade Infantil em 20XX (por mil nascidos vivos) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

7,5 11,20          30,1 

Esperança de Vida ao Nascer em 20XX (em anos) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

76 72,05 70,4 

IDH-Longevidade Em 20xx 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

0,852 0,918 0,750 

INDICADORES ECONÔMICOS 

IDH-Renda EM 20XX 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

0,676 0,735 0,894 
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INDICADORES SOCIAIS 

IDH-Educação em 2000 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

0,912 0,727 0,890 

Taxa de Analfabetismo em 20XX (10 a 14 anos) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

0,55% 1,22% 12,4% 

Taxa de Analfabetismo em 20XX (15 anos e mais) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

5,07% 6,28% 13,6% 

Taxa de Frequência Escolar em 20XX (de 0 a 3 anos) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

10% 15,7% 18,5% 

Taxa de Frequência Escolar em 20XX (de 4 a 6 anos) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

75,8% 86,2% 80,0% 

Taxa de Frequência Escolar em 20XX (de 7 a 14 anos) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

119,2% 120,1% 96,9% 

Taxa de Frequência Escolar em 2000 (de 15 a 17 anos) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

86,6% 84,4          81,5% 

Taxa de Frequência Escolar em 2000 (de 18 a 22 anos) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

18,9% 29,4% 35,6% 

Taxa de Frequência Escolar em 2000 (Mais de 22 anos) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

13,8% 8,9% 6,0% 

 

O Município de Barra Funda possui um índice de cobertura do serviço de 

abastecimento de água em torno de 100% da população urbana.  

Quanto ao esgotamento sanitário, o Município de Barra Funda não possui 

sistema de coleta e tratamento de esgotos, sendo que os esgotos domésticos do 

município são via de regra lançados atualmente em sistemas individuais constituídos 

por fossa séptica e sumidouros, e na ausência destes, encaminhados sem qualquer 

tratamento às galerias de águas pluviais ou diretamente aos corpos de água da região. 
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Já a coleta convencional dos resíduos sólidos urbanos, que envolve os resíduos 

domésticos, comerciais, públicos (resíduos de vias e logradouros públicos), industriais 

comuns e de serviços de saúde assépticos, atende um percentual de 64,3% do total da 

população do município. 

A ausência de coleta e tratamento dos esgotos na área urbana e da área rural 

facilita a disseminação e proliferação de doenças, interferindo na qualidade de vida da 

população. Quanto maior a cobertura populacional por serviços adequados de 

esgotamento sanitário em um município, menor é a taxa de mortalidade infantil. A 

taxa de mortalidade infantil pode ser reduzida com o aumento da esperança de vida 

ao nascer e do percentual da população atendida por serviços de esgotamento 

sanitário. 

A ausência de saneamento também está relacionada à renda da população. De 

um modo geral, a falta de saneamento atinge as famílias mais pobres. No Brasil, mais 

da metade dos domicílios urbanos em que a renda familiar varia entre meio e um 

salário mínimo não conta com nenhum serviço de saneamento. 

Na educação, a população sem acesso ao saneamento básico registra menor 

presença em sala de aula e, consequentemente, um menor aproveitamento, em 

função de doenças desenvolvidas pelo contato com o esgoto não tratado. 

Sendo assim, os problemas ambientais na esfera do município devem ser 

solucionados com políticas especiais que busquem atender as metas de elevação dos 

índices de cobertura e melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pelo saneamento 

ambiental. 

Entretanto, cabe reforçar a integração das duas áreas: saneamento e saúde 

pública, e comprovar através do cruzamento, de dados das duas áreas, a influência 

direta das condições sanitárias nos índices de saúde pública, mostrando o quanto se 

gasta para tratar doenças que podem ser evitadas se a população dispuser de bom 

abastecimento de água, tratamento de esgoto, drenagem pluvial e manejo adequado 

do lixo urbano. 
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Não há dúvidas, que o estímulo ao investimento em saneamento básico é uma 

estratégica eficiente para colaborar com o crescimento econômico e qualidade de vida 

do local compatível com o paradigma criado pelo desenvolvimento sustentável. A 

importância da salubridade ambiental, que busca traduzir a qualidade das relações 

entre população urbana e rural e resíduos de suas atividades no ambiente, reflete no 

aumento dos índices de qualidade de vida. 

 

6.1.2. INSTITUIÇÃO DO ÍNDICE MUNICIPAL DE SALUBRIDADE AMBIENTAL E SANITÁRIA 

O Índice Municipal de Salubridade Ambiental e Sanitária (IMSAS) tem como 

objetivo específico verificar as condições de salubridade em âmbito municipal, 

identificando e avaliando, de maneira uniforme, as condições de saneamento do 

município. 

O IMSAS é composto por indicadores selecionados da área de saneamento 

ambiental. Foram escolhidas as variáveis disponíveis e de fácil tabulação no sentido de 

facilitar a elaboração do índice, o qual será formado por quatro grupos de indicadores: 

Indicador de Abastecimento de Água (IAB); Indicador de Esgotamento Sanitário (IES); 

Indicador de Resíduos Sólidos (IRS) e Indicador de Drenagem Urbana (IDU). 

Para IMSAS do presente PMSB estabeleceu-se como critério a equidade de 

importância entre os quatros setores de saneamento básico, sendo este calculado pela 

média aritmética dos indicadores supracitados, através da seguinte fórmula: 

IMSAS = (IAB + IES + IRS + IDU) / 4  

Para definição dos níveis de salubridade, adotou-se como referência a escala 

estabelecida pelo CONESAN (Conselho Estadual de Saneamento - SP), reproduzida no 

Quadro 17. 
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Quadro 17 – Valores do IMSAS e níveis de salubridade 

VALORES CORRESPONDENTES CLASSIFICAÇÃO DA SALUBRIDADE 

0 a 25 Insalubre 

26 a 50 Baixa salubridade 

51 a 75 Média salubridade 

76 a 100 Salubridade adequada 

 

A seguir, são apresentados todos os indicadores, com suas respectivas 

finalidades, critérios de cálculo, formas de pontuação, periodicidade de atualização e 

resultados obtidos. 

Indicador de Abastecimento de Água (IAB) 

Para obtenção deste índice utilizou-se os seguintes subindicadores: 

 Finalidade: quantificar a população total do município atendida por sistema de 

abastecimento de água com controle sanitário. 

 Critério de cálculo: obtido diretamente pelo Índice de Atendimento Total de 

Água. 

IAB = IAA 

Onde: 

IAA = (PA/PT) x 100 (%) 

 Sendo: 

  IAA = índice de atendimento total de água; 

  PA = população atendida com sistema de abastecimento de água; 

  PT = população total. 

 Pontuação: a pontuação do IAA será de 0 (zero) a 100 (cem) e corresponderá 

diretamente ao IAB. 

 Periodicidade de atualização: anual 
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 Resultado Final: IAA = 88,76 % 

                IAB = IAA = 88,76  

 

Indicador de Esgotamento Sanitário (IES) 

Para obtenção deste índice utilizou-se os seguintes subindicadores: 

 Finalidade: quantificar a população total do município atendida por sistema de 

esgotamento sanitário (coleta e tratamento). 

 Critério de cálculo: obtido diretamente pelo Índice de Cobertura Total com 

Serviço de Esgotamento Sanitário. 

IES = ICE 

Onde: 

ICE = (PE/PT) x 100 (%) 

 Sendo: 

  ICE = índice de cobertura total com serviço de esgotamento sanitário, 
considerando o sistema de tratamento individual como solução adequada para a área 
rural; 

  PE = população atendida com serviço de esgotamento sanitário; 

  PT = população total. 

 Pontuação: a pontuação do ICE será de 0 (zero) a 100 (cem) e corresponderá 

diretamente ao IES. 

 Periodicidade de atualização: anual 

 Resultado Final: ICE = 12,81% 

                IES = ICE = 12,81  

Indicador de Resíduos Sólidos (IRS) 

Para obtenção deste índice utilizou-se os seguintes subindicadores: 
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 Finalidade: quantificar a população total do município atendida por coleta 

convencional, quantificar a população total do município atendida por coleta 

seletiva e qualificar a situação da disposição final dos resíduos sólidos urbanos. 

 Critério de cálculo: será calculado a partir da média aritmética entre os três 

indicadores específicos: o Índice de Cobertura com o Serviço de Coleta 

Convencional de Resíduos Sólidos Urbanos em Relação à População Total (ICC), 

o Índice de Cobertura com o Serviço de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 

Urbanos em Relação à População Total (ICS) e o Indicador de Avaliação e 

Desempenho de Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos (IAS). 

IRS = (ICC + ICS + IAS) / 3 

Onde: 

(1) ICC = (PCC/PT) x 100 (%) 

 Sendo: 

  ICC = índice de cobertura com o serviço de coleta convencional de 
resíduos sólidos urbanos em relação à população total; 

  PCC = população atendida com serviço de coleta convencional; 

  PT = população total. 

 Pontuação: a pontuação do ICC será de 0 (zero) a 100 (cem). 

 Periodicidade de atualização: anual 

 Resultado: ICC = 66,29% 

           ICC = 66,29 

 

(2) ICS = (PCS/PT) x 100 (%) 

 Sendo: 

  ICS = índice de cobertura com o serviço de coleta seletiva de resíduos 
sólidos urbanos em relação à população total; 

  PCS = população atendida com serviço de coleta seletiva; 

  PT = população total. 
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 Pontuação: a pontuação do ICS será de 0 (zero) a 100 (cem). 

 Periodicidade de atualização: anual 

 Resultado: ICS = 0,0% 

          ICS = 0 (zero) 

(3) IAS = Indicador de Avaliação e Desempenho de Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos. 
 

 Critério de Cálculo: De acordo com a metodologia desenvolvida por Adriano 
Vitor Rodrigues Pina Pereira. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de 
Santa Catarina. 2005. 

 Pontuação: de acordo com o Quadro 18. 

 

Quadro 18 – Pontuação do indicador de avaliação e desempenho de aterros de RSU 

INDICADOR ENQUADRAMENTO PONTUAÇÃO 

9,0 < nota ≤ 10,0 
Aterro sanitário em condições 

ótimas 
90 a 100 

(interpolar) 

8,0 < nota ≤ 9,0 
Aterro sanitário em condições 

adequadas 
80 a 90 

(interpolar) 

6,0 < nota ≤ 8,0 
Aterro controlado em condições 

mínimas 
60 a 80 

(interpolar) 

4,0 < nota ≤ 6,0 
Aterro controlado em condições 

precárias 
40 a 60 

(interpolar) 

0,0 < nota ≤ 4,0 Lixão 0 a 40 (interpolar) 

 

 Periodicidade de atualização: anual 

 Resultado: IAS = 9,0 (nota) 

           IAS = 90,0 

 Resultado Final: IRS = (ICC + ICS + IAS) / 3 

                IRS  = 52,09 
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Indicador de Drenagem Urbana (IDU) 

 Finalidade: quantificar a extensão de vias urbanas pavimentadas (com sistema 

de drenagem) em relação à extensão total de vias urbanas. 

 Critério de cálculo: obtido diretamente pelo Índice de Vias Urbanas com 

Sistema de Drenagem. 

IDU = IRP 

Onde: 

IRP = (EDU/ET) x 100 (%) 

 

 Sendo: 

  IRP = índice de vias urbanas com sistema de drenagem; 

  EDU = extensão de vias urbanas pavimentadas com sistema de 
drenagem; 

  ET = extensão total de vias urbanas. 

 Pontuação: a pontuação do IRP será de 0 (zero) a 100 (cem) e corresponderá 

diretamente ao IDU. 

 Periodicidade de atualização: anual 

 Resultado Final: IRP = 95% 

               IDU = IRP = 95,00 

 

Índice Municipal de Salubridade Ambiental e Sanitária (IMSAS) 

 Resultado Final: IMSAS = (IAB + IES + IRS + IDU) / 4 

               IMSAS = 48,42 

De acordo com o resultado final do IMSAS, pode-se concluir que a situação 

atual (2013) do município, conforme o Quadro 17, é enquadrada como de “Baixa 

Salubridade”. 

Para alcançar a situação ideal, a situação de “Salubridade Adequada”, são 
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necessárias melhorias nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana.  

Deve-se prever ampliação no atendimento dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, principalmente quanto à implantação de um sistema 

público de coleta e tratamento de esgoto. No que tange ao manejo de resíduos 

sólidos, a implantação de coleta seletiva no município é condição essencial para a 

melhoria do indicador, assim como, ampliar o sistema de drenagem nas vias não 

pavimentadas da área urbana. 

A instituição do referido IMSAS servirá como ferramenta de auxílio para o 

monitoramento anual da situação do nível de salubridade do município.  

 

6.1.3. PROGRAMAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

6.1.3.1. Justificativas 

Tendo em vista o quadro referencial evidenciado no diagnóstico do sistema de 

abastecimento de água do Município de Barra Funda, elaborado no âmbito do PMSB, e 

tendo em vista os indicadores mundiais que apontam para uma grave crise de acesso 

seguro à água no futuro próximo, cabe aqui, no Plano Municipal de Saneamento Básico 

a proposição de ações concretas no sentido de maximizar o atendimento às demandas 

atuais e futuras, bem como iniciar o planejamento e investimentos na proteção dos 

poços que atualmente abastecem a população, no controle das perdas físicas e no uso 

racional deste recurso escasso que é a água, principalmente a potável.  

É de fundamental importância a apresentação das ações à sociedade, dentro de 

um cronograma físico de metas para os horizontes do ano de 2015 (ações imediatas), 

do ano 2021 (curto prazo), do ano 2027 (médio prazo) e do ano 2033 (longo prazo), 

uma vez que o PMSB tem a função não apenas de instrumentalizar a Prefeitura 

Municipal com uma ferramenta de planejamento e fiscalização das ações, mas 

também de permitir que a população exerça seu efetivo papel no controle social. 

Os programas do setor de abastecimento de água são a seguir apresentados: 
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 Programa de Ampliação, Manutenção e Modernização do Sistema de 

Abastecimento de Água (SAA); 

 Programa de Identificação, Proteção e Controle dos Mananciais Superficiais e 

Subterrâneos; 

 Programa de Controle de Perdas e Uso Racional da Água; e 

 Programa de Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da 

Água. 

6.1.3.2. Diretrizes e Princípios 

Todos os projetos e ações a serem realizados no âmbito do Programa de 

Ampliação, Modernização e Manutenção do SAA deverão ter como princípios básicos, 

as seguintes considerações: 

 A efetivação do princípio de racionalidade econômica na prestação dos serviços 

deve se orientar no sentido de que a iniciativa privada contribua efetivamente 

para o atendimento das metas públicas e não o inverso; 

 O pleno entendimento de que a água é um recurso escasso, dotado de valor 

econômico e essencial à vida, conforme os princípios vindos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos; 

 Concretização do titular dos serviços de saneamento, no caso a Prefeitura 

Municipal, como instância consultiva na definição da política tarifária a ser 

implementada;  

 Legalização do SAA no que diz respeito ao licenciamento ambiental da 

operação de suas estruturas e da obtenção efetiva de outorgas para captação 

de água nos mananciais tanto superficiais quanto subterrâneos. Somente 

mediante a efetiva outorga de uso dos recursos hídricos a concessionária 

poderá fornecer garantias ao município quanto à entrega de água bruta para 

tratamento e distribuição. 
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Todos os projetos e ações a serem realizados no âmbito do Programa de 

Identificação, Proteção e Controle dos Mananciais Superficiais e Subterrâneos deverão 

ter como princípios básicos, as seguintes considerações: 

 A água é um bem de domínio público (Art. 1º, Inciso I, da Lei n°9.433/97); é um 

recurso natural limitado, dotado de valor econômico (Art. 1º , Inciso II, da Lei 

n°9.433/97); a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar 

com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades (Art. 1º , 

Inciso VI, da Lei n°9.433/97); 

 São diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos: a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação 

dos aspectos de quantidade e qualidade (Art. 3º , Inciso I, da Lei n° 9.433/97); a 

adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, 

demográficas, econômicas, sociais e culturais (Art. 3º , Inciso II, da Lei n° 

9.433/97); a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental 

(Art. 3º , Inciso III, da Lei n°9.433/97); articulação da gestão de recursos hídricos 

com a do uso do solo (Art. 3º , Inciso V, da Lei n°9.433/97); 

 A outorga pelo uso de recursos hídricos é um dos instrumentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos (Art. 5º, Inciso III, da Lei n°9.433/97); 

 O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como 

objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o 

efetivo exercício dos direitos de acesso à água (Art. 11 da Lei n°9.433/97); 

 Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de 

recursos hídricos (Art. 12 da Lei n° 9.433/97): I – derivação ou captação de 

parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive 

abastecimento público; II – extração de água de um aquífero subterrâneo para 

consumo final; 

 A definição de usos considerados insignificantes nos termos da Lei n°9.433/97 

deverá ser baseada nas vazões máximas outorgáveis para determinado 

manancial e não a partir da vazão nominal aduzida ou de sua finalidade; 
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 O instrumento legal para regulação e legitimação do uso de recursos hídricos é 

a outorga de uso concedida pelo Poder Público. Não é legítimo restringir 

captações de água a partir de um manancial por outro instrumento que não 

seja a outorga de direitos de uso; 

 Por força da Lei n° 9.433/97 a prioridade do uso dos recursos hídricos, mesmo 

em caso de escassez, é para o consumo humano e dessedentação animal. 

Assim sendo não é legítimo coibir a instalação de ponteiras e poços para 

captação de água subterrânea caso não exista outra alternativa de 

abastecimento de água, provida pelo Poder Público. 

Todos os projetos e ações a serem realizados no âmbito do Programa de 

Controle de Perdas e Uso Racional da Água deverão ter como princípios básicos, as 

seguintes considerações: 

 O tratamento a ser dispensado das ações voltadas ao controle de perdas e ao 

uso racional da água deverá ser ajustado para os três níveis de ação/decisão 

que possuem interface com o tema. Trata-se de abordagens complementares 

que remetem às esferas decisórias, planos de ação e instrumentos apropriados 

especificamente para cada um dos três níveis de agregação territorial e 

funcional presentes no conceito de conservação de água: (i) o nível macro dos 

sistemas ambientais e bacias hidrográficas, no qual estão em jogo políticas e 

ações voltadas para a proteção aos mananciais, através do controle da poluição 

e do disciplinamento do uso e da ocupação do solo em suas respectivas áreas 

de drenagem; (ii) o nível meso dos sistemas urbanos de abastecimento público 

de água, que envolve principalmente ações de controle de perdas nos 

subsistemas de adução, reservação e distribuição de água tratada; e (iii) o nível 

micro das edificações e sistemas comunitários fechados, que envolve 

essencialmente o comportamento e os interesses dos usuários finais; 

 

 Perdas físicas de água em qualquer sistema e em qualquer nível do sistema 

sejam perdas decorrentes de vazamentos, sejam perdas decorrentes do 
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desperdício, representam perdas econômicas irreparáveis para a sociedade 

como um todo. Perdas econômicas devem ser aqui entendidas sob o ponto de 

vista da economia como um todo, incluindo os aspectos sociais e ambientais, 

custos de oportunidade, etc., sendo importante diferenciá-las das perdas 

financeiras, representadas por perdas unicamente de faturamento; 

 As ações de controle de perdas e uso racional da água deverão privilegiar, 

sobretudo, os ganhos resultantes para a coletividade, para as atuais e para as 

futuras gerações, decorrentes da conservação do recurso água; 

 O controle de perdas e o uso racional da água não devem ser entendidos como 

ações dependentes apenas da boa vontade e bom senso dos atores. 

Conservação da água em seu sentido mais amplo depende cada dia mais de 

investimentos em desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico dos 

sistemas de abastecimento e uso da água, nos níveis desde o macro, da 

companhia de saneamento e dos operadores autônomos, até o micro, do 

usuário individual. A conservação da água passa ainda pela modernização do 

sistema de concessão e de regulação do uso em todos os níveis; 

 Ações de conservação da água passam, obrigatoriamente, por uma mudança de 

comportamento individual frente às questões da escassez da água, seja esta 

quantitativa ou qualitativa; e às questões de que a água doce é um recurso 

finito, dotado de valor econômico; 

 A efetividade das ações de conservação da água passa, obrigatoriamente, pela 

conscientização individual de que a mesma depende intrinsecamente do 

comportamento coletivo, sendo responsabilidade de todos e não apenas do 

governo ou da companhia de saneamento e dos operadores privados dos 

serviços de abastecimento. 

Todos os projetos e ações a serem realizados no âmbito do Programa de 

Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da Água deverão ter 

como princípios básicos, as seguintes considerações, de acordo com a Portaria nº 

518/04: 
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 Toda a água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de 

potabilidade e está sujeita à vigilância da qualidade da água (Art. 2.º da Portaria 

nº 518/04); 

 Os critérios de avaliação da qualidade da água bruta e sua tratabilidade ou 

adequação para abastecimento para consumo humano são encontrados na 

norma NBR 12.216 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (Projeto de 

Estação de Tratamento para Abastecimento Público) e na Resolução Conama 

n.º 357/05, do Conselho Nacional de Meio Ambiente; 

 Água potável – água para consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, 

físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não 

ofereçam riscos à saúde (Art. 4.º, Inciso I, da Portaria nº 518/04); 

 Controle da qualidade da água para consumo humano – conjunto de atividades, 

exercidas de forma contínua pelo(s) responsável(is) pela operação de sistema 

ou solução alternativa de abastecimento de água, destinadas a verificar se a 

água fornecida à população é potável, assegurando a manutenção desta 

condição (Art. 4.º , Inciso IV, da Portaria nº 518/04); 

 Vigilância da qualidade da água para consumo humano – conjunto de ações 

adotadas continuamente pela autoridade de saúde pública para verificar se a 

água consumida pela população atende a esta Norma e para avaliar os riscos 

que os sistemas e as soluções alternativas de abastecimento de água 

representam para a saúde humana (Art. 4.º , Inciso V, da Portaria nº 518/04); 

 O sistema de monitoramento da qualidade da água deverá permitir o controle 

social, por força do Art. 7.º, da Portaria nº 518/04: Inciso VI - garantir à 

população informações sobre a qualidade da água e riscos à saúde associados; 

e Inciso VII - manter registros atualizados sobre as características da água 

distribuída, sistematizados de forma compreensível à população e 

disponibilizados para pronto acesso e consulta pública; 

 Cabe ao(s) responsável(is) pela operação de sistema ou solução alternativa de 

abastecimento de água exercer o controle da qualidade da água. Em caso de 
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administração, em regime de concessão ou permissão, do sistema de 

abastecimento de água, é a concessionária ou a permissionária a responsável 

pelo controle da qualidade da água. (Art. 8.º da Portaria nº 518/04); 

 Incumbe ao(s) responsável(is) pela operação de sistema de abastecimento de 

água (Art. 9.º da Portaria nº 518/04), dentre outros: 

I - operar e manter sistema de abastecimento de água potável para a população 

consumidora em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, publicadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e com outras normas e 

legislações pertinentes; 

II - manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída, por meio de: 

- controle operacional das unidades de captação, adução, tratamento, 

reservação e distribuição; 

- exigência do controle de qualidade, por parte dos fabricantes de produtos 

químicos utilizados no tratamento da água e de materiais empregados na 

produção e distribuição que tenham contato com a água; 

- capacitação e atualização técnica dos profissionais encarregados da 

operação do sistema e do controle da qualidade da água; 

III - promover, em conjunto com os órgãos ambientais e gestores de recursos 

hídricos, as ações cabíveis para a proteção do manancial de abastecimento e de 

sua bacia contribuinte, assim como efetuar controle das características das suas 

águas. 

 

6.1.3.3.  Objetivos 

 

Objetivo Geral 

O objetivo geral dos Programas do Setor de Abastecimento de Água é 

estabelecer o conjunto de ações para o horizonte de planejamento do PMSB, no 
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sentido de permitir a efetiva gestão quantitativa e qualitativa do sistema de 

abastecimento de água para o Município de Barra Funda. 

 

Objetivos Específicos 

No âmbito da gestão quantitativa e qualitativa dos serviços podem ser 

identificados os seguintes objetivos específicos: 

 Orientar o planejamento das ações de expansão e modernização do SAA em 

função do estabelecimento de prioridades de atendimento; 

 Orientar projetos e ações de identificação, proteção e controle dos atuais e 

futuros mananciais, tanto superficiais, quanto subterrâneos, no sentido de 

evitar sua contaminação; 

 Realizar o efetivo controle da qualidade da água fornecida à população, no 

sentido de garantir os padrões de potabilidade, reduzindo os riscos de 

incidência de doenças; 

 Orientar a realização do efetivo controle de perdas hídricas no SAA, ampliando 

as possibilidades de atendimento às demandas futuras com o sistema 

atualmente instalado, reduzindo a necessidade de compensação tarifária de 

tais perdas; e 

 Incentivar a mudança de comportamento da população como um todo, no 

sentido de promover o uso racional da água, evitando desperdícios e 

ampliando as possibilidades de atendimento no cenário de oferta hídrica para o 

município. 

 

6.1.3.4. Planos de Metas e Ações 

PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) 
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O serviço de abastecimento de água é de fundamental importância para a 

melhoria da saúde e qualidade de vida da população, além de ser pré-requisito para o 

desenvolvimento sustentável. No Município, estes serviços atendem 100% da 

população urbana. 

O objetivo deste programa é reformar, ampliar e modernizar o SAA, visando o 

atendimento permanente às demandas de serviço. 

O Quadro 19 apresenta a demanda necessária para abastecimento de água na 

área urbana do município entre 2013 e 2033. A área rural será atendida por sistemas 

alternativos. 

 

Quadro 19 – Demanda necessária de água para atendimento da população urbana 

ANO 
POPULAÇÃO 

URBANA 
CONSUMO PER 

CAPITA (l/habxdia) 
DEMANDA MÁXIMA 

DIÁRIA (l/s) 

2013 1.541 378,45 8,10 

2014 1.547 378,45 8,13 

2015 1.553 370,00 7,98 

2016 1.560 370,00 8,02 

2017 1.566 350,00 7,61 

2018 1.573 350,00 7,64 

2019 1.579 300,00 6,58 

2020 1.586 300,00 6,61 

2021 1.592 250,00 5,53 

2022 1.599 250,00 5,55 

2023 1.605 200,00 4,46 

2024 1.612 200,00 4,48 

2025 1.618 200,00 4,50 

2026 1.625 200,00 4,51 

2027 1.632 200,00 4,53 

2028 1.638 150,00 3,41 

2029 1.645 150,00 3,43 

2030 1.652 150,00 3,44 

2031 1.659 150,00 3,46 

2032 1.665 150,00 3,47 

2033 1.672 150,00 3,48 
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O município conta atualmente com 4 poços subterrâneos para captação de 

água, conforme diagnóstico. 

Na sequência, são apresentadas as metas e as ações do programa. 

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Atender 100% da população total do município com sistema de abastecimento 

de água. 

 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Investimento em ligações com hidrômetro para atendimento da população 

urbana; 

 Investimento em ampliação e substituição da rede do sistema de abastecimento 

público de água; 

 Ampliação da capacidade de tratamento do sistema público (10 l/s); 

 Ampliação da capacidade de reservação do sistema de água (50 m³); 

 Investimento em abastecimento de água na área rural (atendimento de famílias 

área rural); 

 Implantação de um banco de dados com informações sobre as reclamações e 

solicitações de serviços; 

 Implantação de programa de manutenção periódica; 

 Elaboração de cadastro Georeferenciado do SAA. 

 

Meta em Curto Prazo (até 2021): 

 Manter atendimento de 100% da população total do município com sistema de 

abastecimento de água. 
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Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Investimento em ligações com hidrômetro (novos hidrômetros na área urbana); 

 Investimento em substituição da rede do sistema de abastecimento público de 

água ; 

 Ampliação da capacidade de reservação do sistema de água (50 m³); 

 Investimento em abastecimento de água na área rural (atendimento de famílias 

rurais). 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Manter atendimento de 100% da população total do município com sistema de 

abastecimento de água. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Ampliação da capacidade de tratamento do sistema público (5 l/s); 

 Investimento em ligações com hidrômetro (novos hidrômetros na área urbana); 

 Investimento em abastecimento de água na área rural (atendimento de famílias 

rurais); 

 Investimento em ampliação e substituição da rede do sistema de abastecimento 

público de água . 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Atender 100% da população total do município com sistema de abastecimento 

de água. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Investimento em ligações com hidrômetro (novos hidrômetros na área urbana); 
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 Investimento em abastecimento de água na área rural (atendimento de famílias 

rurais ); 

 Investimento em ampliação e substituição da rede do sistema de abastecimento 

público de água . 

 

PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO E CONTROLE DOS MANANCIAIS 
SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS 

Manancial é a fonte para o suprimento de água podendo ser de origem 

superficial, constituídos por córregos, rios, lagos e represas, ou de origem subterrânea 

constituído de águas armazenadas no subsolo. De um modo geral os mananciais vêm 

sofrendo degradações em suas bacias hidrográficas oriundas do aumento da malha 

urbana associadas à falta de coleta e tratamento de esgotos, o que se torna a principal 

causa da degradação qualitativa dos mesmos. 

O objetivo deste programa é identificar, proteger e controlar o manancial que 

abastece o sistema de água de Barra Funda. 

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Preservar os mananciais e poços quanto aos despejos de efluentes de diversas 

origens, como também, quanto ao lançamento de resíduos sólidos. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Implantação de programa de proteção do manancial e poços; 

 Recomposição de mata ciliar ao redor dos mananciais e poços; 

 Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da 

comunidade relativas à proteção e ao controle do manancial e poços utilizados 

no abastecimento de água para a população. 
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Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Preservar os poços e manancial do município quanto aos despejos de efluentes 

de diversas origens, como também, quanto ao lançamento de resíduos sólidos. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da 

comunidade relativas à proteção e ao controle do manancial e poços. 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Preservar os poços e manancial do município quanto aos despejos de efluentes 

de diversas origens, como também, quanto ao lançamento de resíduos sólidos. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da 

comunidade relativas à proteção e ao controle do manancial e poços do 

município. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Preservar os poços e manancial do município quanto aos despejos de efluentes 

de diversas origens, como também, quanto ao lançamento de resíduos sólidos. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da 

comunidade relativas à proteção e ao controle do manancial. 

 

PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS E USO RACIONAL DA ÁGUA 

No Diagnóstico elaborado no âmbito do PMSB, não foi detectada/comprovada 

a ocorrência de perdas físicas no sistema de abastecimento de água operado pela 



 

 

 

 

84 

 

Prefeitura Municipal. No entanto, sabe-se que essas existem e para efeito de cálculos, 

foi utilizado um índice de perdas de 40%.  

Com a finalidade de controlar as perdas no sistema de abastecimento de água e 

proporcionar a qualidade dos serviços, faz-se necessário a determinação de alguns 

indicadores, cujo objetivo é apoiar os gerentes e supervisores do órgão, empresa e/ou 

instituição responsável em tomadas de decisões pela prestação dos serviços, os quais 

devem reconhecer os seguintes aspectos: 

 Volume produzido; 

 Volume micromedido e estimado; 

 Extravasamentos; 

 Vazamentos; 

 Consumos operacionais excessivos; 

 Consumos especiais; e 

 Consumos clandestinos. 

A partir do conhecimento dos fatores elencados ou em consonância com as 

informações da população, devem-se adotar medidas mitigadoras sobre as perdas de 

água no sistema. Na sequência apresentam-se algumas destas medidas: 

 Cadastro de consumidores: realização do cadastro de consumidores para 

controle e quantificação do uso da água e sua efetiva cobrança;  

 Efetiva micromedição: programa de ampliação no índice de hidrometração 

através da implantação de micromedidores nas novas ligações e em ligações 

sem micromedidores, e, realização do controle do parque de hidrômetros 

instalados realizando a substituição, manutenção e aferição quando necessária 

(devido avarias, ou sua validade); 

 Redução e controle de vazamentos: realizar substituição de redes antigas e 

danificadas; 

 Manutenção e reabilitação de processos operacionais: instalação de mais 

válvulas de manobra e descarga a fim de reduzir o descarte indevido de água; 

 Controle de pressão: implantação de válvulas redutoras de pressão com o 

intuito de reduzir a pressão na rede a fim de evitar o seu rompimento; 
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 Divulgação dos indicadores de perdas e as consequências que estas 

representam para o consumidor, empregado, acionista e para meio ambiente: 

realização de relatórios periódicos com o intuito de controle dos processos. 

No que se refere à qualidade e eficiência dos serviços prestados conceituam se 

os seguintes meios para obtenção da eficácia nos serviços: 

 Determinação periódica de análises: estabelecimento dos parâmetros a serem 

analisados (quantitativos e qualitativos) conforme a Portaria 518/2004 do 

Ministério da Saúde; 

 Sistema eficiente de atendimento ao usuário: atender as solicitações o mais 

rápido possível a fim de propiciar a satisfação dos clientes; 

 Determinação do Índice de Qualidade de Água (IQA): facilitar a interpretação da 

população sobre a qualidade da água com base nos parâmetros analisados 

conforme a Portaria 518/04 do MS. 

A necessidade de conservação de água no abastecimento público, entendida 

aqui como uma ação integrada de redução de perdas e de uso racional deste recurso, 

não se manifesta apenas em períodos críticos de estiagem ou em áreas de baixa 

disponibilidade hídrica natural, seja crônica ou sazonal. Ao lado destas situações, a 

escassez crescente de mananciais com qualidade e quantidade suficiente para 

assegurar o abastecimento de água potável das cidades vem se tornando uma ameaça 

cada vez mais próxima ou presente nas bacias hidrográficas com maiores índices de 

urbanização e industrialização, onde o uso e a poluição dos recursos hídricos são 

normalmente mais intensos. Essa “escassez artificial”, devida à poluição e à virtual 

saturação dos mananciais, se reflete na elevação exponencial dos custos de 

tratamento e/ou de captação e adução de água bruta de áreas mais distantes.  

Nestes casos, a adoção de programas de conservação de água no 

abastecimento público impõe-se como medida complementar ou como alternativa à 

ampliação da oferta via aumento da produção (captação, tratamento e adução) para 

atender ao crescimento da demanda urbana a médio e longo prazo: trata-se de um 
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caminho ecologicamente sustentável, que é ao mesmo tempo viável do ponto de vista 

técnico e econômico, contando com uma aceitação social cada vez maior.  

O objetivo deste programa é promover a conservação da água de 

abastecimento por meio de ações de controle de perdas no sistema, a partir de sua 

reforma e modernização, e a partir da promoção e incentivo à racionalização do uso da 

água pelos consumidores finais. 

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Redução de perdas físicas no sistema público atingindo um percentual de 

40,00% até 2015 e promoção de campanhas de racionalização do uso da água. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Implementação e estruturação de programa de controle de perdas; 

 Substituição de hidrômetros com mal funcionamento, prioritariamente nas 

unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido ou com vida 

útil saturada; 

 Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da 

comunidade relativas ao uso racional da água. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Redução de perdas físicas no sistema público atingindo um percentual de 

30,00% até 2019 e promoção de campanhas de racionalização do uso da água. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Substituição de hidrômetros com mal funcionamento, prioritariamente nas 

unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido ou com vida 

útil saturada; 

 Continuidade do programa de controle de perdas; 
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 Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da 

comunidade relativas ao uso racional da água. 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Redução de perdas físicas no sistema público atingindo um percentual de 

25,00% até 2027 e promoção de campanhas de racionalização do uso da água. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Substituição de hidrômetros com mal funcionamento, prioritariamente nas 

unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido ou com vida 

útil saturada ; 

 Continuidade do programa de controle de perdas; 

 Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da 

comunidade relativas ao uso racional da água. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Redução de perdas físicas no sistema público, mantendo o percentual de 

25,00% até 2033 e promoção de campanhas de racionalização do uso da água. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Continuidade do programa de controle de perdas; 

 Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da 

comunidade relativas ao uso racional da água. 

 Substituição de hidrômetros com mal funcionamento, prioritariamente nas 

unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido ou com vida 

útil saturada; 
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DOS PADRÕES DE 

POTABILIDADE DA ÁGUA 

O Relatório do Milênio, produzido pela ONU no ano de 2002, destaca que 

“nenhuma medida poderia contribuir para reduzir a incidência de doenças e salvar 

vidas no mundo em desenvolvimento do que fornecer água potável e saneamento 

adequado a todos.” (CASTRO & SCARIOT, 2005). 

Quando se menciona água potável nos remetemos à Portaria nº 518/2004 do 

Ministério da Saúde, que estabelece procedimentos e responsabilidades inerentes ao 

controle e à vigilância da qualidade da água para consumo humano e estabelece seu 

padrão de potabilidade. 

Destaca-se que o conceito de água potável vai além do conceito de padrão de 

potabilidade. Água potável é aquela que além de atender ao padrão de potabilidade, 

não oferece riscos à saúde decorrentes de sua distribuição e armazenamento. 

Tendo em vista o que define a legislação vigente, em especial as diretrizes e 

padrões estabelecidos por meio da Portaria n° 518/2004 do Ministério da Saúde, 

justifica-se, no âmbito do PMSB, a proposição e desenvolvimento de um Programa de 

Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da Água, em caráter 

permanente, que conte inclusive com mecanismos de divulgação dos resultados de 

modo a incentivar o controle social sobre os serviços prestados pela Prefeitura 

Municipal.  

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Monitoramento permanente da qualidade da água bruta e da água tratada 

fornecida à população do município. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Realização do monitoramento da qualidade da água nos padrões da Portaria n° 

518/04 no SAA em operação. 
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Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Continuidade do monitoramento da qualidade da água bruta e da água tratada 

fornecida à população de Barra Funda. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Realização do monitoramento da qualidade da água nos padrões da Portaria n° 

518/04 no SAA em operação. 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

  Continuidade do monitoramento da qualidade da água bruta e da água tratada 

fornecida à população 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Realização do monitoramento da qualidade da água nos padrões da Portaria n° 

518/04 no SAA em operação. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Continuidade do monitoramento da qualidade da água bruta e da água tratada 

fornecida à população de Barra Funda. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Realização do monitoramento da qualidade da água nos padrões da Portaria n° 

518/04 no SAA em operação. 
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6.1.3.5. Quadro Resumo das Ações e Respectivos Custos 

Os quadros a seguir (20, 21, 22 e 23) apresentam um resumo de todas as ações 

contempladas nos programas de abastecimento de água supracitados e os respectivos 

custos (estimativas).  

 

Quadro 20 – Quadro das ações e respectivos custos (SAA) – Imediato (2013-2015) 
 

 
  

 

 

 

 

AÇÕES VALOR ESTIMADO 

Ampliação da capacidade tratamento de água R$ 350.000,00 

Investimento em Ligações com Hidrômetro R$ 1.382,07 

Investimento com hidrômetros para ampliação do 
índice de Hidrometração 

R$ 3.990,00 

Substituição de Hidrômetros para renovação do 
parque de Hidrômetros 

R$ 14.285,01 

Investimento em ampliação da capacidade de 
reservação 

R$ 50.000,00 

Investimento em abastecimento de água na área rural R$ 226.994,36 

Implantação de programas de proteção do 
manancial/poços 

R$ 10.000,00 

Recomposição de mata ciliar dos mananciais 
(rios,córregos, sangas...) existentes 

R$ 15.000,00 

Implantação de um banco de dados com informações 
sobre as reclamações e solicitações de serviços 

R$ 2.000,00 

Monitoramento de Água Bruta e Tratada R$ 30.000,00 

Implantação de programa de manutenção periódica R$ 10.000,00 

Elaboração de Cadastro Georeferenciado R$ 40.000,00 

Estruturação implantação de programa de controle 
de perdas 

R$ 30.000,00 

Elaboração de campanhas periódicas, programas ou 
atividades com a participação da comunidade 

R$ 10.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA  R$ 793.651,43  
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 Quadro 21 - Quadro das ações e respectivos custos (SAA) – Curto prazo (2016-2021) 

 
 
 

Quadro 22– Quadro das ações e respectivos custos (SAA) – Médio Prazo (2022-2027) 

 
 
 
 
 
 

 

AÇÕES VALOR ESTIMADO 

Investimento em Ligações com Hidrômetro R$ 4.214,71 

Investimento com hidrômetros para ampliação do índice 
de Hidrometração 

R$ 8.260,00 

Substituição de Hidrômetros para renovação do parque 
de Hidrômetros 

R$ 37.372,53 

Investimento em ampliação da capacidade de reservação R$ 50.000,00 

Investimento em abastecimento de água na área rural R$ 594.865,62 

Monitoramento de água bruta e tratada R$ 30.000,00 

Elaboração de campanhas periódicas, programas ou 
atividades com a participação da comunidade 

R$ 10.000,00 

Continuidade de programa de controle de perdas R$ 50.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO R$ 784.712,86 

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO  

 Ampliação da capacidade tratamento de água  R$ 175.000,00  

 Investimento em Ligações com Hidrômetro  R$ 4.319,46  

Substituição de Hidrômetros para renovação do parque de 
Hidrômetros 

 R$ 38.301,37  

Investimento em abastecimento de água na área rural  R$ 30.626,70  

Monitoramento de água bruta e tratada  R$ 30.000,00  

Elaboração de campanhas periódicas, programas ou 
atividades com a participação da comunidade 

 R$ 10.000,00  

Continuidade de programa de controle de perdas  R$ 50.000,00  

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO R$ 338.247,53  



 

 

 

 

92 

 

Quadro 23 - Quadro das ações e respectivos custos (SAA) – Longo Prazo (2028-2033) 

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO  

Investimento em Ligações com Hidrômetro R$ 3.681,45 

Substituição de Hidrômetros para renovação do parque 
de Hidrômetros 

R$ 32.643,97 

Investimento em abastecimento de água na área rural R$ 17.619,87 

Monitoramento de água bruta e tratada R$ 30.000,00 

Elaboração de campanhas periódicas, programas ou 
atividades com a participação da comunidade 

R$ 10.000,00 

Continuidade de programa de controle de perdas R$ 50.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO 
R$ 143.945,29 

 

 
 INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

R$ 2.060.557,11 
  

É cabível ser destacado que no município de Barra Funda, o índice de 

inadimplência do sistema municipal de abastecimento de água é extremamente 

elevado. Segundo informações da administração municipal, no ano de 2012, a 

Prefeitura deixou de arrecadar R$ 22.796,95, o que equivale a mais de 50% da 

arrecadação total do município referente ao sistema de abastecimento de água 

conforme mostra o relatório de divida ativa do município de Barra Funda, constante 

nos anexos. 

 

6.1.4. PROGRAMAS DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

6.1.4.1. Justificativas 

O lançamento descontrolado de esgotos nos solos ou em nascentes, rios, lagos 

e outros corpos d’água representa hoje uma das principais causas da poluição hídrica 

no Brasil e no mundo, constituindo-se em fontes de degradação do meio ambiente e 

de proliferação de doenças.  
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Embora a relação entre o atendimento por saneamento básico, em especial esgotos 

sanitários (pois se os esgotos contendo dejetos ou águas residuárias não forem 

tratados corretamente, as águas superficiais e subterrâneas podem contaminar-se) e a 

melhoria da saúde pública seja uma das relações mais ponderáveis e reconhecidas no 

meio técnico-científico, persiste a existência de populações que não têm acesso a 

ambientes saneados, com disposição adequada das excretas e águas servidas. 

É premente, pois, a necessidade de prover as cidades de tratamento adequado 

de seus esgotos, seja com tecnologias tradicionais seja com tecnologias alternativas, a 

depender do contexto de cada área. 

Conduzido pela Administração Pública Municipal, o saneamento básico é uma 

excelente oportunidade para desenvolver instrumentos de educação sanitária e 

ambiental, o que aumenta sua eficácia e eficiência. Por meio da participação popular 

ampliam-se os mecanismos de controle externo da administração pública, 

concorrendo também para a garantia da continuidade na prestação dos serviços e para 

o exercício da cidadania. 

É por esta ótica que está sendo elaborado o Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) de Barra Funda, cujos programas de esgotamento sanitário a serem 

apresentados são partes integrantes deste planejamento.  

Assim, argumenta-se que, além de sua importância socioambiental, o saneamento 

básico compreendendo o esgotamento sanitário, enquanto atividade econômica 

apresenta ganhos de eficiência e de rentabilidade altamente crescentes em escala ao 

longo do tempo, devendo ser disponibilizado a toda população, independente da sua 

capacidade de pagamento.  

Os programas do setor de esgotamento sanitário são elencados a seguir: 

 Programa de Implantação, Manutenção, Ampliação e Modernização do Sistema 

de Esgotamento Sanitário (SES); 

 Programa de Monitoramento e Controle do Lançamento dos Efluentes do 

Sistema Público de Tratamento de Esgoto; 
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 Programa de Controle Operacional d dos Sistemas Individuais. 

 

6.1.4.2. Diretrizes e Princípios 

São princípios básicos dos programas relativos ao sistema de esgotamento 

sanitário: 

 Regularidade na prestação dos serviços; 

 Eficiência e qualidade do sistema; 

 Segurança operacional do sistema de esgotamento sanitário, inclusive aos 

funcionários que o mantém; 

 Busca da generalidade e da modicidade das soluções adotadas; 

 Mudança dos padrões técnicos e valores vigentes sempre que necessário, 

preservada a garantia da qualidade e eficiência do atendimento; 

 Adequação à realidade local, o que não implica de forma alguma na adoção de 

soluções de segunda categoria; 

 Integração dos serviços de esgotamento sanitário e articulação com os demais 

serviços públicos; 

 Promover condições de avanço nos tratamentos de modo a ampliar 

gradativamente o tratamento de modo que a água devolvida aos corpos 

receptores esteja livre de organismos transmissores de doenças; 

 Fundamenta-se na questão da saúde pública, visando evitar/minimizar riscos 

epidêmicos oriundos do estado de degradação dos corpos receptores, bem 

como dos lançamentos de esgotos diretamente nos logradouros públicos; 

 Melhoramento das condições de higiene das diversas áreas da cidade, em 

especial aquelas de baixo padrão de infraestrutura, contribuindo para a 

humanização dos espaços e para a dignidade humana; 

 Conservação dos recursos naturais; 
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 Diminuição dos gastos públicos aplicados no tratamento de doenças, tendo em 

vista sua prevenção na origem. 

 

6.1.4.3. Objetivos 

Objetivo Geral 

Os programas de esgotamento sanitário visam promover um eficiente 

tratamento do esgoto gerado, bem como prestar atendimento eficiente a toda 

população do município de Barra Funda, tendo como resultado a diminuição dos 

custos ambientais e a promoção de condições mais favoráveis para a qualidade de vida 

da cidade. 

Objetivos Específicos 

Também constituem objetivos destes programas: 

 Reduzir riscos relacionados à saúde dos trabalhadores que lidam com o sistema 

de esgotos do município; 

 Regularizar o sistema de tratamento perante os órgãos ambientais. 

 Garantir o atendimento aos padrões legais referentes às características do 

efluente final; 

 Promover condições sanitárias adequadas às populações que convivem com os 

diversos riscos advindos de lançamentos indevidos. 

 

6.1.4.4. Planos de Metas e Ações 

PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) 

O objetivo deste programa é implantar, reformar, ampliar e modernizar o SES, 

visando o atendimento permanente às demandas de serviço. 
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A Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, no art. 48, VII, prevê os sistemas de 

soluções individuais para áreas rurais. In verbis: 

Art. 48. A União, no estabelecimento de sua política de saneamento 

básico, observará as seguintes diretrizes: 

VII - garantia de meios adequados para o atendimento da população 

rural dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis 

com suas características econômicas e sociais peculiares; 

Desta forma, mediante as suas características econômicas e sociais a 

construção de sistemas individuais em zonas rurais de fato é considerada a melhor 

solução, pois, a população rural apresenta sua distribuição física diferente da 

população residente na área urbana, apresentando a distribuição populacional esparsa 

e por consequência uma distância considerável entre as residências. Por este motivo o 

sistema coletivo fica inviável economicamente para zona rural, sendo aconselhável o 

uso de sistemas individuais. 

No caso específico do município de Barra Funda, será adotado sistema do tipo 

individual, composto por fossa séptica + filtro anaeróbio + sumidouro, para área 

urbana também, além da rural. Tal decisão foi tomada pela Prefeitura Municipal e 

população de Barra Funda, justificando o grande investimento que seria necessário 

para a implantação de um sistema coletivo (rede coletora com ETE – estação de 

tratamento de esgotos) uma vez que a geografia do município é bastante acidentada. 

Outro fator limitante, considerado pela Prefeitura Municipal e População, é a falta de 

um local adequado para a instalação da estação de tratamento de esgotos – ETE. 

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Atender 20% da população total do município com sistema de esgotamento 

sanitário . 
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Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Investimento em esgotamento sanitário na área urbana do município com 

sistema individual (fossa séptica + filtro anaeróbio + sumidouro); 

 Investimento em esgotamento sanitário na área rural do município com sistema 

individual (fossa séptica + filtro anaeróbio + sumidouro); 

 Adequação documental para licença ambiental do sistema de esgotamento 

sanitário. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Atender 50% da população total do município com sistema de esgotamento 

sanitário. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Investimento em esgotamento sanitário na área urbana (sistemas individuais); 

 Investimento em esgotamento sanitário na área rural - atendimento de famílias; 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Atender 100% da população total do município com sistema de esgotamento 

sanitário. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Investimento em esgotamento sanitário na área urbana (sistemas individuais); 

 Investimento em esgotamento sanitário na área rural (atendimento de famílias); 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Manter o atendimento de 100% da população total do município com sistema 

de esgotamento sanitário 
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Ações a serem realizadas entre 2026 e 2030: 

 Investimento em esgotamento sanitário na área urbana (sistemas individuais); 

 Investimento em esgotamento sanitário na área rural (atendimento de famílias); 

 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DO LANÇAMENTO DOS EFLUENTES 

DO SISTEMA DE ESGOTO 

O objetivo deste programa é realizar o controle e monitoramento dos efluentes 

líquidos provenientes do esgotamento sanitário de acordo com o Decreto Estadual n° 

14.250/1981, Lei Estadual n°14.675/2009, Resolução CONAMA nº 357/2005 e nº 

397/2008. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Monitoramento permanente do esgoto bruto, tratado e do corpo receptor, 

relativos ao sistema individual de esgotamento sanitário. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Realizar o monitoramento do efluente (bruto e tratado), como também, o 

monitoramento do corpo receptor, de acordo com as exigências legais. 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Monitoramento permanente do esgoto bruto, tratado e do corpo receptor, 

relativos ao sistema individual de esgotamento sanitário. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Realizar o monitoramento do efluente (bruto e tratado), como também, o 

monitoramento do corpo receptor, de acordo com as exigências legais. 
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Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Monitoramento permanente do esgoto bruto, tratado e do corpo receptor, 

relativos ao sistema individual de esgotamento sanitário. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033 

 Realizar o monitoramento do efluente (bruto e tratado), como também, o 

monitoramento do corpo receptor, de acordo com as exigências legais. 

 

PROGRAMA DE CONTROLE OPERACIONAL DOS SISTEMAS INDIVIDUAIS 

O objetivo deste programa é obter um eficaz controle operacional dos sistemas 

existentes, buscando a eficiência dos mesmos. 

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Controle permanente dos sistemas individuais de esgotamento sanitário. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Fiscalização dos sistemas individuais particulares no município quanto às 

normas e legislação pertinente; 

 Elaboração de manual técnico para orientação da implantação e operação de 

soluções individuais particulares. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Controle permanente dos sistemas individuais de esgotamento sanitário. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Fiscalização dos sistemas individuais particulares no município quanto às 

normas e legislação pertinente. 
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Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Controle permanente dos sistemas individuais de esgotamento sanitário. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Fiscalização dos sistemas individuais particulares no município quanto às 

normas e legislação pertinente. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Controle permanente dos sistemas individuais de esgotamento sanitário. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Fiscalização dos sistemas individuais particulares no município quanto às 

normas e legislação pertinente. 

 

6.1.4.5. Quadro Resumo das Ações e Respectivos Custos 

Os quadros a seguir apresentam um resumo de todas as ações contempladas 

nos programas de esgotamento sanitário supracitados e os respectivos custos 

(estimativas). 

 

Quadro 24 – Quadro das ações e respectivo custo (Esgoto) – Imediato (2013 a 2015) 
 

 

AÇÕES VALOR ESTIMADO 

Investimento em esgotamento sanitário na área urbana R$ 150.000,00 

Investimento em esgotamento sanitário na área rural R$ 94.773,09 

Fiscalização dos sistemas individuais particulares no município 
quanto às normas e legislação pertinente 

R$ 25.000,00 

Elaboração de manual técnico para orientação da implantação e 
operação de soluções individuais particulares 

R$ 5.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA R$ 274.773,09 
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Quadro 25 - Quadro das ações e respectivos custos (Esgoto) – Curto Prazo (2016 a 
2021) 

 
 
 
Quadro 26 - Quadro das ações e respectivos custos (Esgoto) – Médio Prazo (2022 a 
2027) 

 

AÇÃO VALOR ESTIMADO 

Investimento em esgotamento sanitário na área urbana R$ 200.000,00 

Investimento em esgotamento sanitário na área rural R$ 116.596,80 

Monitoramento de Esgoto Bruto e Tratado e Corpo 
receptor 

R$ 60.000,00 

Manutenção de Cadastro Georeferenciado R$ 15.000,00 

Fiscalização dos sistemas individuais particulares no 
município quanto às normas e legislação pertinente 

R$ 20.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO R$ 411.596,80 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO VALOR ESTIMADO 

Investimento em esgotamento sanitário na área urbana R$ 400.000,00 

Investimento em esgotamento sanitário na área rural R$ 811.072,84 

Monitoramento de Esgoto Bruto e Tratado e Corpo receptor R$ 60.000,00 

Elaboração de Cadastro Georeferenciado R$ 40.000,00 

Fiscalização dos sistemas individuais particulares no 
município quanto às normas e legislação pertinente 

R$ 25.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO R$ 1.336.072,84 
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Quadro 27 - Quadro das ações e respectivos custos (Esgoto) – Longo Prazo (2028 a 
2033) 

 
 

 INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
R$ 2.189.127,85 

 
 

6.1.5. PROGRAMAS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

6.1.5.1. Justificativas 

Um dos grandes desafios atualmente é a definição de diretrizes e a concepção 

de políticas que garantam o desenvolvimento urbano e o gerenciamento sustentável 

dos resíduos sólidos pelas municipalidades. Diante das novas necessidades de 

consumo criadas pela cultura do capitalismo moderno, um volume crescente de 

resíduos precisa ser recolhido, tratado e corretamente disposto, sem contar a 

necessidade de novas áreas disponíveis e adequadas para seu recebimento, tendo 

como fatores limitantes os impactos ambientais e os custos envolvidos em todas as 

etapas de seu gerenciamento.  

O tema da limpeza urbana e dos resíduos sólidos ocupou por muito tempo uma 

posição secundária no debate sobre saneamento básico no Brasil quando comparados 

às iniciativas no campo da água, por exemplo. Porém, em 2010 foi instituída a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, através da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que 

AÇÃO VALOR ESTIMADO 

Investimento em esgotamento sanitário na área urbana R$ 50.000,00 

Investimento em esgotamento sanitário na área rural R$ 21.685,11 

Monitoramento de Esgoto Bruto e Tratado e Corpo receptor R$ 60.000,00 

Manutenção de Cadastro Georeferenciado R$ 15.000,00 

Fiscalização dos sistemas individuais particulares no 
município quanto às normas e legislação pertinente 

R$ 20.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO R$ 166.685,11 



 

 

 

 

103 

 

também altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (a chamada Lei de Crimes 

Ambientais).  

Esta Lei nº 12.305/2010 traz como principais objetivos: a proteção da saúde 

pública e de qualidade ambiental; a não geração, a redução, a reutilização, a 

reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos; a disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos; o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção de 

bens e serviços; o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 

forma de minimizar impactos ambientais; e o incentivo à indústria de reciclagem e a 

gestão integrada de resíduos sólidos.  

Como a maioria das cidades brasileiras, Barra Funda precisa buscar soluções 

que sejam eficazes e que estejam dentro de uma política ambientalmente sustentável, 

por isto, elabora seu Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB.  

Os programas do setor de resíduos sólidos são elencados a seguir: 

 Programa de Fortalecimento da Gestão do Setor de Resíduos Sólidos; 

 Programa de Redução da Geração/Segregação de Resíduos Sólidos Urbanos; 

 Programa Relativo à Coleta Seletiva; 

 Programa Relativo à Coleta Convencional; 

 Programa de Gestão dos Resíduos Domiciliares Especiais e dos Resíduos de 

Fontes Especiais; 

 Programa de Disposição Final. 

 

6.1.5.2. Diretrizes e Princípios 

Todos os programas deverão respeitar as seguintes diretrizes e princípios: 

 Universalidade, regularidade, continuidade e qualidade dos serviços relativos 

ao manejo e tratamento dos resíduos sólidos; 
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 Reconhecimento do município como titular dos serviços de manejo dos 

resíduos sólidos; 

 Busca da promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo; 

 Acesso da sociedade à educação ambiental; 

 Atuação em consonância com o PMSB e com as demais políticas públicas, 

dentro do princípio da legalidade das ações; 

 Gradação e progressividade das ações de implementação do programa visando 

sua consolidação de forma eficiente; 

 A visão global dos resíduos sólidos gerados na cidade; 

 Identificação e monitoramento de passivos ambientais relacionados ao sistema 

de resíduos sólidos. 

 

6.1.5.3. Objetivos 

Objetivo Geral 

O objetivo principal dos programas do setor de resíduos sólidos é promover 

uma gestão ambientalmente e socialmente responsável, levando em consideração a 

redução da geração de resíduos sólidos urbanos, o seu manejo e a redução de seu 

encaminhamento ao aterro sanitário.  

Objetivos Específicos 

Também constituem objetivos destes programas: 

 Implantar campanha permanente de educação ambiental que promovam a não 

geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos urbanos; 

 Incentivar a segregação dos resíduos recicláveis secos na fonte; 

 Incentivar a reinserção de resíduos reutilizáveis. 
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6.1.5.4. Planos de Metas e Ações 

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O gerenciamento do setor de resíduos sólidos urbanos é entendido como um 

conjunto de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que a 

administração municipal deverá desenvolver, com base em critérios sanitários, 

ambientais e econômicos para gerenciar os resíduos sólidos produzidos em seu 

território.  

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Atendimento as disposições da Lei Federal nº 12.305/2010 e fortalecimento da 

gestão municipal. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Efetivar e seguir o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (de âmbito 

municipal) já elaborado. 

 Implantação de um serviço de atendimento ao cidadão; 

 Realização, com frequência regular, de treinamentos e capacitação do pessoal 

administrativo e de operação/manutenção. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Fortalecimento da gestão municipal. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Realização, com frequência regular, de treinamentos e capacitação do pessoal 

administrativo e de operação/manutenção. 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Fortalecimento da gestão municipal. 
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Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Realização, com frequência regular, de treinamentos e capacitação do pessoal 

administrativo e de operação/manutenção. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

  Fortalecimento da gestão municipal. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Realização, com frequência regular, de treinamentos e capacitação do pessoal 

administrativo e de operação/manutenção. 

 

PROGRAMA DE REDUÇÃO DA GERAÇÃO/SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

Apesar de todo valor econômico e energético dos resíduos e da economia de 

aterro sanitário que as iniciativas de aproveitamento dos mesmos podem significar, 

ainda há um custo econômico e ambiental bastante alto envolvido nestes processos, o 

que sinaliza para a necessidade urgente de minimização da geração e aproveitamento 

mais racional. 

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Implantar campanha permanente de educação ambiental para o manejo de 

resíduos sólidos urbanos no município. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Conscientização e sensibilização da população por meio de campanhas 

educativas sobre a necessidade da minimização da geração do lixo na fonte, 

como também, incentivar a segregação dos resíduos recicláveis na fonte 

mediante implantação de coleta seletiva. 
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Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Campanha permanente de educação ambiental para o manejo de resíduos 

sólidos urbanos no município. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Conscientização e sensibilização da população por meio de campanhas 

educativas sobre a necessidade da minimização da geração do lixo na fonte, 

como também, incentivar a segregação dos resíduos recicláveis na fonte 

mediante a continuidade do serviço de coleta seletiva. 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Campanha permanente de educação ambiental para o manejo de resíduos 

sólidos urbanos no município. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Conscientização e sensibilização da população por meio de campanhas 

educativas sobre a necessidade da minimização da geração do lixo na fonte, 

como também, incentivar a segregação dos resíduos recicláveis na fonte 

mediante a continuidade do serviço de coleta seletiva. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Campanha permanente de educação ambiental para o manejo de resíduos 

sólidos urbanos no município. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Conscientização e sensibilização da população por meio de campanhas 

educativas sobre a necessidade da minimização da geração do lixo na fonte, 

como também, incentivar a segregação dos resíduos recicláveis na fonte 

mediante a continuidade do serviço de coleta seletiva. 
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PROGRAMA RELATIVO À COLETA SELETIVA 

O objetivo deste programa é implantar e ampliar a coleta seletiva de materiais 

recicláveis no município. O Quadro 28 apresenta o índice de atendimento e a 

população atendida com serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis no 

município até o ano de 2033. 

 

Quadro 28 - População atendida com serviço de coleta seletiva até 2033 

Ano População Total 
Índice de 

Atendimento 
População Atendida 

2013 2.396 0% 0 

2014 2.406 10% 241 

2015 2.416 20% 483 

2016 2.426 30% 728 

2017 2.436 30% 731 

2018 2.446 50% 1.223 

2019 2.456 50% 1.228 

2020 2.466 60% 1.480 

2021 2.476 70% 1.733 

2022 2.486 70% 1.740 

2023 2.496 80% 1.997 

2024 2.507 80% 2.005 

2025 2.517 90% 2.265 

2026 2.527 90% 2.274 

2027 2.538 100% 2.538 

2028 2.548 100% 2.548 

2029 2.558 100% 2.558 

2030 2.569 100% 2.569 

2031 2.579 100% 2.579 

2032 2.590 100% 2.590 

2033 2.601 100% 2.601 
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Meta Imediata (até 2015): 

 Implantar e atender 20% da população total com serviço de coleta de materiais 

recicláveis. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Implantação da coleta seletiva de recicláveis, com respectiva atividade de 

valorização desses através de instalação de uma central de triagem de 

recicláveis no município. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Atender 70% da população total com serviço de coleta de materiais recicláveis. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Ampliação do serviço de coleta seletiva de recicláveis, com respectiva atividade 

de valorização desses resíduos. 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Atender 100% da população com serviço de coleta de materiais recicláveis. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Ampliação do serviço de coleta seletiva de recicláveis, com respectiva atividade 

de valorização desses resíduos. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Manter o percentual de atendimento (100% da população) com serviço de 

coleta de materiais recicláveis. 
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Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Ampliação do serviço de coleta seletiva de recicláveis, com respectiva atividade 

de valorização desses resíduos. 

 

PROGRAMA RELATIVO À COLETA CONVENCIONAL 

O objetivo deste programa é manter o atual índice de atendimento relativo à 

coleta convencional de resíduos sólidos (rejeitos) no município. 

O Quadro 29 apresenta o índice de atendimento e a população atendida com 

serviço de coleta convencional de resíduos sólidos no município até o ano de 2033. 

 
Quadro 29 - População atendida com serviço de coleta convencional até 2033 

Ano 
População 

Urbana 

Índice de 
Atendimento 

Urbano 

População 
Rural 

Índice de 
Atendimento 

Rural 

População 
Rural 

Atendida 

2013 1.541 100% 845 20% 169 

2014 1.547 100% 848 20% 170 

2015 1.553 100% 852 30% 256 

2016 1.560 100% 855 40% 342 

2017 1.566 100% 859 50% 429 

2018 1.573 100% 862 60% 517 

2019 1.579 100% 866 70% 606 

2020 1.586 100% 870 80% 696 

2021 1.592 100% 873 90% 786 

2022 1.599 100% 877 100% 877 

2023 1.605 100% 880 100% 880 

2024 1.612 100% 884 100% 884 

2025 1.618 100% 888 100% 888 

2026 1.625 100% 891 100% 891 

2027 1.632 100% 895 100% 895 

2028 1.638 100% 898 100% 898 

2029 1.645 100% 902 100% 902 

2030 1.652 100% 906 100% 906 

2031 1.659 100% 910 100% 910 

2032 1.665 100% 913 100% 913 

2033 1.672 100% 917 100% 917 
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Meta Imediata (até 2015): 

 Atendimento de 100% da população urbana e 30% da população rural com 

serviço de coleta convencional de resíduos sólidos (rejeitos). 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Atender a população do município com serviço de coleta e transporte dos 

resíduos sólidos domiciliares (rejeitos). 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Manter o percentual de atendimento 100% da população urbana e 90% da 

população rural com serviço de coleta convencional de resíduos sólidos 

(rejeitos). 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Atender a população urbana e rural do município com serviço de coleta e 

transporte dos resíduos sólidos domiciliares (rejeitos). 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Atendimento de 100% da população (urbana e rural) com serviço de coleta 

convencional de resíduos sólidos (rejeitos). 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Atender a população urbana e rural do município com serviço de coleta e 

transporte dos resíduos sólidos domiciliares (rejeitos). 

 

Meta a Longo Prazo (até 2030): 

 Manter o percentual de atendimento (100% da população total) com serviço de 

coleta convencional de resíduos sólidos (rejeitos). 
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Ações a serem realizadas entre 2026 e 2030: 

 Atender toda a população do município com serviço de coleta e dos resíduos 

sólidos domiciliares (rejeitos). 

 

PROGRAMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS DOMICILIARES ESPECIAIS E DOS RESÍDUOS 

DE FONTES ESPECIAIS 

O objetivo deste programa é promover a eficiência do gerenciamento dos 

resíduos domiciliares especiais e dos resíduos de fontes especiais. Compreendem os 

resíduos sólidos domiciliares especiais: entulhos de obras (resíduos de construção e 

demolição), pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e pneus. Os resíduos de fontes 

especiais compreendem os resíduos industriais, os resíduos de atividade rural 

(embalagem de agrotóxico) e os resíduos de serviços de saúde. 

Atualmente, os resíduos acima citados devem ser gerenciados conforme as 

legislações abaixo mencionadas: 

 Entulhos de obras (resíduos da construção e demolição): Resolução nº 448, de 

18 de Janeiro de 2012, altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução 

nº 307, de 5 de julho de 2002: Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente- CONAMA,  

 Pilhas e baterias: Lei Estadual n° 11.347, de 17 de janeiro de 2000: Dispõe sobre 

a coleta, o recolhimento e o destino final dos resíduos sólidos potencialmente 

perigosos que menciona, e adota outras providências. 

 Lâmpadas fluorescentes: Lei Estadual n° 11.347, de 17 de janeiro de 2000: 

Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final dos resíduos sólidos 

potencialmente perigosos que menciona, e adota outras providências. 

 Pneus: Lei Estadual n° 12.375, de 16 de julho de 2002: Dispõe sobre a coleta, o 

recolhimento e o destino final de pneus descartáveis e adota outras 

providências. 
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 Resíduos industriais (perigosos): Resolução CONAMA n° 23, de 12 de dezembro 

de 1996: Regulamenta a importação e uso de resíduos perigosos. Lei Estadual 

n° 11.347, de 17 de janeiro de 2000: Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o 

destino final dos resíduos sólidos potencialmente perigosos que menciona, e 

adota outras providências. 

 Resíduos de atividade rural (embalagem de agrotóxico): Decreto nº 4.074, de 

04 de janeiro de 2002: Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que 

dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 

rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 

comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos 

e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 

de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 

 Resíduos de serviços de saúde: Resolução CONAMA n° 358, de 04 de maio de 

2005: Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços 

de saúde e dá outras providências. Resolução RDC ANVISA n° 306, de 07 de 

dezembro de 2004: Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento 

de resíduos de serviços de saúde. 

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Aplicação das legislações específicas quanto ao gerenciamento dos resíduos 

domiciliares especiais e dos resíduos de fontes especiais. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Orientar e monitorar os geradores de resíduos sólidos domiciliares e de fontes 

especiais a gerenciarem tais resíduos conforme legislações específicas 

(legislação municipal, estadual e federal). 
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Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Aplicação das legislações específicas quanto ao gerenciamento dos resíduos 

domiciliares especiais e dos resíduos de fontes especiais 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Orientar e monitorar os geradores de resíduos sólidos domiciliares e de fontes 

especiais a gerenciarem tais resíduos conforme legislações específicas 

(legislação municipal, estadual e federal). 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Aplicação das legislações específicas quanto ao gerenciamento dos resíduos 

domiciliares especiais e dos resíduos de fontes especiais. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Orientar e monitorar os geradores de resíduos sólidos domiciliares e de fontes 

especiais a gerenciarem tais resíduos conforme legislações específicas 

(legislação municipal, estadual e federal). 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Aplicação das legislações específicas quanto ao gerenciamento dos resíduos 

domiciliares especiais e dos resíduos de fontes especiais. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Orientar e monitorar os geradores de resíduos sólidos domiciliares e de fontes 

especiais a gerenciarem tais resíduos conforme legislações específicas 

(legislação municipal, estadual e federal). 
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PROGRAMA DE DISPOSIÇÃO FINAL 

Apesar da evolução das técnicas e alternativas para destinação final dos 

resíduos sólidos, a tecnologia mais econômica e acessível em termos da realidade dos 

municípios brasileiros, incluindo Barra Funda, é a forma de aterro sanitário. 

O aterro sanitário é um espaço destinado à disposição final de resíduos sólidos 

gerados pelas diversas atividades humanas nas cidades, sendo operados dentro de 

técnicas de engenharia com normas rígidas que regulam sua implantação.  

O objetivo do programa é garantir o destino adequado dos resíduos sólidos 

urbanos gerados no município. 

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário que atenda 

a demanda do município. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Atendimento de 100% da população urbana e 40% da população rural com 

serviço de disposição final adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados no 

município. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Disposição dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário que atenda a 

demanda do município. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Atendimento de 100% da população urbana e 90% da população rural com 

serviço de disposição final adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados no 

município. 
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Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Disposição dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário que atenda a 

demanda do município. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Atender a população total (rural e urbana) com serviço de disposição final 

adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados no município. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Disposição dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário que atenda a 

demanda do município. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Continuar com o atendimento de toda a população com serviço de disposição 

final adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados no município. 

 

6.1.5.5. Quadro Resumo das Ações e Respectivos Custos 

Os quadros 30, 31, 32 e 33, a seguir apresentam um resumo de todas as ações 

contempladas nos programas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

supracitados e os respectivos custos (estimativas).  
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Quadro 30 - Quadro das ações e respectivos custos (RS) – Prazo Imediato (2013-2015) 
 

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO  

Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares R$ 253.641,12 

Serviços de Coleta Seletiva e Valorização R$ 18.000,00 

Destinação Final de Resíduos R$ 155.002,91 

Valorização de Materiais -R$ 10.222,78 

Investimento em manejo de resíduos na área rural - 
Soluções Alternativas 

R$ 142.580,35 

Execução das ações previstas no Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

R$ 20.000,00 

Implantação, de forma sistemática, de campanhas e 
programas de educação para o manejo de resíduos 

sólidos no município. 
R$ 10.000,00 

Implantação de um serviço de atendimento ao 
cidadão (população) 

R$ 2.000,00 

Realização com freqüência regular, de treinamentos 
e capacitação do pessoal administrativo e de 

operação/manutenção 
R$ 5.000,00 

Orientar e monitorar os geradores de resíduos sólidos 
domiciliares e de fontes especiais a gerenciarem tais 
resíduos conforme legislações específicas (legislação 

municipal, estadual e federal) 

R$ 15.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA R$ 611.001,60 

  



 

 

 

 

118 

 

Quadro 31 - Quadro das ações e respectivos custos (RS) – Curto Prazo (2016 -2021) 

 

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO  

Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares R$ 583.481,32 

Serviços de Coleta Seletiva e Valorização R$ 90.000,00 

Destinação Final de Resíduos R$ 356.571,92 

Valorização de Materiais -R$ 88.453,80 

Investimento em manejo de resíduos na área rural - 
Soluções Alternativas 

-R$ 97.601,59 

Implantação, de forma sistemática, de campanhas e 
programas de educação para o manejo de resíduos sólidos 

no município. 
R$ 10.000,00 

Realização com freqüência regular, de treinamentos e 
capacitação do pessoal administrativo e de 

operação/manutenção 
R$ 5.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO R$ 858.997,86 

 
 
Quadro 32 - Quadro das ações e respectivos custos (RS) – Médio Prazo (2022 - 2027) 

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO 

Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares R$ 680.047,61 

Serviços de Coleta Seletiva e Valorização R$ 108.000,00 

Destinação Final de Resíduos R$ 415.584,65 

Valorização de Materiais -R$ 108.359,23 

Investimento em manejo de resíduos na área rural - 
Soluções Alternativas 

-R$ 44.978,77 

Implantação, de forma sistemática, de campanhas e 
programas de educação para o manejo de resíduos 

sólidos no município. 
R$ 10.000,00 

Realização com freqüência regular, de treinamentos e 
capacitação do pessoal administrativo e de 

operação/manutenção 
R$ 5.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO R$ 1.065.294,26 



 

 

 

 

119 

 

 
Quadro 33 - Quadro das ações e respectivos custos (RS) – Longo Prazo (2028 - 2033) 

 

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO  

Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares R$ 579.599,58 

Serviços de Coleta Seletiva e Valorização R$ 90.000,00 

Destinação Final de Resíduos R$ 354.199,74 

Valorização de Materiais -R$ 92.353,78 

Implantação, de forma sistemática, de campanhas e 
programas de educação para o manejo de resíduos 

sólidos no município. 
R$ 10.000,00 

Realização com freqüência regular, de treinamentos e 
capacitação do pessoal administrativo e de 

operação/manutenção 
R$ 5.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO R$ 946.445,54 

 
 INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS R$ 3.481.739,26 
 

 

6.1.6. PROGRAMA DO SETOR DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

6.1.6.1. Justificativas 

As cidades contemporâneas não podem evitar o confronto com problemas 

causados pelas chuvas e seu consequente escoamento. Parte dos mais antigos 

esforços da humanidade concentrou-se na velha batalha com as forças da natureza em 

forma de água. 

Cada vez mais torna-se necessário trabalhar os efeitos da água onde quer que 

ela afete as estruturas e as infraestruturas das sociedades. Neste contexto, o papel dos 

técnicos e dos gestores públicos em conexão com os vários efeitos da água, pode ser 

agrupado de forma genérica em três categorias de compromissos principais: 

 Controle de inundações: gerenciar o escoamento natural das águas de chuva 

para prevenir danos a propriedades e perdas de vidas. 
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 Recursos hídricos: explorar os recursos hídricos disponíveis para propósitos 

benéficos, como abastecimento de água, irrigação, hidroeletricidade e 

navegação, por exemplo. 

 Qualidade da água: administrar o uso da água para prevenir a degradação 

causada pelos poluentes naturais e antrópicos. 

O foco dos programas de drenagem urbana é abrandar os efeitos adversos do 

escoamento de águas pluviais e promover uma melhoria na qualidade dos corpos 

d’água, aproveitando-os de maneira sustentável. 

Não se pode considerar a drenagem urbana isoladamente no âmbito do cenário 

de desenvolvimento urbano. Isso porque são diversas as interfaces desse setor com a 

questão fundiária urbana, com o atendimento por esgotamento sanitário, com a 

gestão dos resíduos sólidos urbanos, com o planejamento do uso do solo da cidade, 

com a conservação ambiental, entre outras. Os impactos que ocorrem na drenagem 

urbana são, em primeiro lugar, consequência direta das práticas de uso do solo e da 

forma pela qual a infraestrutura urbana é planejada, implantada e legislada. 

Outra questão importante associada aos problemas da drenagem urbana diz 

respeito ao crescimento populacional. O crescimento da população urbana tem sido 

acelerado nas últimas décadas no Brasil, fazendo crescer desordenadamente as 

cidades e fazendo surgir metrópoles na maior parte dos estados brasileiros. Essas 

áreas urbanas e metropolitanas normalmente se formaram a partir de um núcleo 

principal mais consolidado e sua expansão para áreas circunvizinhas. Este processo, 

infelizmente, tem sido caracterizado pela expansão irregular das regiões periféricas, 

com pouca ou nenhuma obediência à regulamentação urbana, em geral por 

populações de baixa renda. 

Desse modo, observa-se atualmente uma série de eventos desastrosos, alguns 

de natureza trágica, a cada período de chuvas e que afetam principalmente vales 

inundáveis e encostas erodíveis. Quase sempre estes eventos são tratados 

essencialmente em nível emergencial pelos sistemas de defesa civil, havendo ainda 

relativamente poucas políticas públicas para equacionamento prévio dos problemas. 
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Este aumento dos prejuízos humanos e materiais causados por enchentes em 

cidades brasileiras relaciona-se, por outro lado, com a baixa capacitação institucional e 

técnica dos municípios para resolução dos problemas no setor, com a formação 

histórica de uma concepção inadequada das ações de drenagem urbana, pontuais e 

desarticuladas, e, portanto, na baixa sustentabilidade das mesmas, com a insuficiência 

da oferta de infraestrutura de drenagem urbana e com a escassez de recursos para 

implementação de ações que visem a gestão do escoamento das águas urbanas e, por 

último, com a ausência de mecanismos de controle social na prestação deste tipo de 

serviço. O resultado é a degradação do ambiente, da saúde pública e da qualidade de 

vida nas cidades. 

Os programas aqui propostos objetivam promover, em conformidade com as 

políticas de desenvolvimento urbano do município, a gestão sustentável da drenagem 

urbana de Barra Funda, com ações de diversas naturezas dirigidas à preservação 

ambiental e ao controle e a minimização dos impactos causados pelas águas pluviais 

no município. 

Os três programas para atender o setor de drenagem urbana do município são:  

 Programa de Adequação do Sistema de Microdrenagem; 

 Programa de Revitalização dos Corpos D’Água; 

 Programa de Gerenciamento da Drenagem Urbana. 

 

6.1.6.2. Diretrizes e Princípios 

Todos os programas que serão realizados no âmbito do setor de drenagem 

urbana do município deverão ter em seus princípios básicos, as seguintes 

considerações: 

 O sistema de drenagem é parte de uma complexidade urbana mais ampla e sua 

projeção tem caráter ambiental abrangente. Considerando que o processo de 

urbanização tem o potencial de aumentar tanto o volume quanto as vazões do 

escoamento superficial direto e que a influência da ocupação de novas áreas 
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deve ser analisada no contexto da bacia hidrográfica, todas as intervenções, ao 

serem projetadas, deverão efetuar os ajustes necessários para minimizar a 

criação de futuros problemas. 

 A drenagem urbana diz respeito a um problema de destinação de espaço, não 

sendo possível comprimir ou diminuir o volume de água presente em um dado 

instante numa área urbana. Portanto, todos os programas deverão respeitar a 

demanda de espaço que a drenagem requer, dentro dos cenários traçados 

pelos estudos.  

 As medidas de controle da poluição devem constituir parte essencial nos 

programas de drenagem urbana sustentável;  

 Apesar de caber ao poder público a iniciativa de uma série de ações que 

resultem na melhoria do desempenho dos sistemas de drenagem da cidade, as 

comunidades afetadas e usuárias dos serviços e equipamentos devem fazer 

parte do processo decisório. O bom desenvolvimento de qualquer projeto 

dependerá do preparo da população para o bom uso do mesmo e para a 

percepção de sua real utilidade e abrangência, de modo que possa 

compartilhar responsabilidades de forma capacitada. 

 

6.1.6.3. Objetivos 

Objetivo Geral 

O objetivo dos Programas do Setor de Drenagem Urbana é proporcionar 

orientações teórico-metodológicas para a área de drenagem urbana de Barra Funda 

que visem reduzir a exposição da população e das propriedades ao risco de 

inundações, como também, assegurar ações que protejam a qualidade ambiental e o 

bem-estar social no município. 

Objetivos Específicos 

Também constituem objetivos destes programas: 
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 Executar a manutenção corretiva e preventiva do sistema de drenagem do 

município; 

 Ampliar o sistema de microdrenagem atendendo parte da demanda de 

urbanização do município; 

 Desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou cursos 

d’água; 

 Realização de campanhas educacionais junto à população. 

 

6.1.6.4. Planos de Metas e Ações 

PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM 

O objetivo deste programa é implantar microdrenagem nas vias urbanas não 

pavimentadas, assim como, promover a manutenção das redes de drenagem 

existentes.  

Para fins de planejamento será considerado que todas as vias novas 

implantadas no perímetro urbano do município, entre 2013 e 2033, serão 

pavimentadas e providas de sistema de drenagem de águas pluviais. Será considerado, 

também, nas ações imediatas a manutenção da rede de drenagem pluvial urbana. 

O Quadro 34 apresenta o índice de incremento e a extensão de rede de 

drenagem a ser implantada nas vias não pavimentadas da área urbana do município 

até o ano de 2033.  
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Quadro 34 – Incremento e extensão de novas vias com Sistema de Drenagem 

Ano 
Total de vias 

Urbanas 

Incremento de novas Vias 
com Sistema de Drenagem 

( % ) 

Extensão de novas Vias 
com Sistema de 
Drenagem (m) 

2013 11.196 0% 0 

2014 11.196 1% 111,96 

2015 11.308 1% 113,08 

2016 11.421 1% 114,21 

2017 11.535 1% 115,35 

2018 11.651 1% 116,51 

2019 11.767 1% 117,67 

2020 11.885 1% 118,85 

2021 12.004 1% 120,04 

2022 12.124 1% 121,24 

2023 12.245 1% 122,45 

2024 12.367 1% 123,67 

2025 12.491 1% 124,91 

2026 12.616 1% 126,16 

2027 12.742 1% 127,42 

2028 12.870 1% 128,70 

2029 12.998 1% 129,98 

2030 13.128 1% 131,28 

2031 13.259 1% 132,59 

2032 13.392 1% 133,92 

2033 13.526 1% 135,26 

 

 Total de novas vias urbanas com sistema de drenagem: 2.465 metros. 
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Meta Imediata (até 2015): 

 Ampliar o sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Implantar sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas não pavimentadas e 

nas novas vias urbanas; 

 Realizar manutenção de toda a rede de drenagem pluvial urbana. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Ampliar o sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Implantar sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas não pavimentadas e 

nas novas vias urbanas. 

 Realizar manutenção de toda a rede de drenagem pluvial urbana . 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Ampliar o sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Implantar sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas não pavimentadas e 

nas novas vias urbanas; 

 Realizar manutenção de toda a rede de drenagem pluvial urbana. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Ampliar o sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas. 
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Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Implantar sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas não pavimentadas e 

nas novas vias urbanas; 

 Realizar manutenção de toda a rede de drenagem pluvial urbana. 

 

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA 

Este Programa de Revitalização dos Corpos D’Água possui como objetivo 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, uma vez que os 

resultados esperados extrapolam a simples recuperação estética dos corpos d’água.  

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Revitalizar os corpos d’água existentes no município. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou cursos 

d'água. 

 

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DA DRENAGEM URBANA 

Este Programa tem como objetivo implementar ferramentas gerenciais 

específicas, visando o desenvolvimento técnico e institucional do setor. 

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Criação de dispositivos de auxílio para a gestão do sistema de drenagem urbana. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Elaboração de cadastro da macro e microdrenagem da área urbana municipal; 



 

 

 

 

127 

 

 Elaboração de programa de identificação e controle do uso de agrotóxicos 

(próximos à área urbana); 

 Elaboração de manual de planejamento, regularização, projeto e execução de 

obras de drenagem para o município; 

 Adequação das ligações indevidas de esgoto na rede de galerias de águas 

pluviais com respectiva fiscalização; 

 Realização de campanha educacional com objetivo de informar a população dos 

problemas oriundos das práticas utilizadas em jogar lixo na drenagem, além dos 

problemas relacionados com as ligações clandestinas de esgotos sanitários na 

rede de drenagem pluvial. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Continuidade de ações auxiliares para a gestão do sistema de drenagem 

urbana. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Manutenção do cadastro da macro e microdrenagem da área urbana municipal; 

 Realização de campanha educacional com objetivo de informar a população dos 

problemas oriundos das práticas utilizadas em jogar lixo na drenagem, além dos 

problemas relacionados com as ligações clandestinas de esgotos sanitários na 

rede de drenagem pluvial. 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Continuidade de ações auxiliares para a gestão do sistema de drenagem 

urbana. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Manutenção do cadastro da macro e microdrenagem da área urbana municipal; 
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 Realização de campanha educacional com objetivo de informar a população dos 

problemas oriundos das práticas utilizadas em jogar lixo na drenagem, além dos 

problemas relacionados com as ligações clandestinas de esgotos sanitários na 

rede de drenagem pluvial. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Continuidade de ações auxiliares para a gestão do sistema de drenagem 

urbana. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Manutenção do cadastro da macro e microdrenagem da área urbana municipal; 

 Realização de campanha educacional com objetivo de informar a população 

dos problemas oriundos das práticas utilizadas em jogar lixo na drenagem, 

além dos problemas relacionados com as ligações clandestinas de esgotos 

sanitários na rede de drenagem pluvial. 

 

6.1.6.5. Quadro Resumo das Ações e Respectivos Custos 

Os quadros 35, 36, 37 e 38, a seguir, apresentam um resumo de todas as ações 

contempladas nos programas de drenagem urbana e manejo de águas pluviais 

supracitados e os respectivos custos (estimativas).  
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Quadro 35 - Quadro das ações e respectivos custos (Drenagem) – Imediato (2013 a 
2015) 

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO 

Drenagem na pavimentação de vias R$ 20.720,00 

Manutenção de redes de drenagem pluvial R$ 46.089,60 

Elaboração de cadastro da macro e micro drenagem da área 
urbana municipal 

R$ 15.000,00 

Elaboração de Programa de identificação e controle do 
uso de agrotóxicos 

R$ 5.000,00 

Elaborar manual de planejamento, regularização, projeto 
e execução de obras de drenagem 

R$ 35.000,00 

Adequação das ligações indevidas de esgoto na rede de 
galerias de águas pluviais / Fiscalização 

R$ 15.000,00 

Desassoreamento e revitalização das margens de rios, 
córregos ou cursos d'água 

R$ 20.000,00 

Campanha educacional com objetivo de informar a 
população dos problemas oriundos das práticas utilizadas 

em jogar lixo na drenagem, além de ligações clandestinas de 
esgotos sanitários na rede de drenagem pluvial 

R$ 20.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA R$ 176.809,60 

 
Quadro 36 - Quadro das ações e respectivos custos (Drenagem) – Curto Prazo (2016 a 
2021) 

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO 

Drenagem na pavimentação de vias  R$ 123.230,54  

Manutenção de redes de drenagem pluvial  R$ 94.576,82  

Manutenção do cadastro da macro e Microdrenagem 
urbana municipal 

 R$ 10.000,00  

Campanha educacional com objetivo de informar a 
população dos problemas oriundos das práticas 

utilizadas em jogar lixo na drenagem, além de ligações 
clandestinas de esgotos sanitários na rede de drenagem 

pluvial 

 R$ 20.000,00  

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO R$ 247.807,35  
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Quadro 37 - Quadro das ações e respectivos custos (Drenagem) – Médio Prazo (2022 
a 2027) 

 
 
Quadro 38 - Quadro das ações e respectivos custos (Drenagem) – Longo Prazo ( 2028 
a 2033) 

 
 

 INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS R$ 873.727,33 

  

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO 

Drenagem na pavimentação de vias R$ 288.921,39 

Manutenção de redes de drenagem pluvial R$ 248.122,01 

Manutenção do cadastro da macro e Microdrenagem 
urbana municipal 

R$ 10.000,00 

Campanha educacional com objetivo de informar a 
população dos problemas oriundos das práticas utilizadas 
em jogar lixo na drenagem, além de ligações clandestinas 

de esgotos sanitários na rede de drenagem pluvial 

R$ 20.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO R$ 306.440,73 

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO 

Drenagem na pavimentação de vias  R$ 28.688,27  

Manutenção de redes de drenagem pluvial  R$ 83.981,37  

Manutenção do cadastro da macro e Microdrenagem 
urbana municipal 

 R$ 10.000,00  

Campanha educacional com objetivo de informar a 
população dos problemas oriundos das práticas utilizadas 
em jogar lixo na drenagem, além de ligações clandestinas 

de esgotos sanitários na rede de drenagem pluvial 

 R$ 20.000,00  

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO R$ 142.669,64 
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6.1.7. FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS, POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS E 

METAS 

Considerando o complexo quadro estrutural necessário para organização e 

operacionalização dos serviços públicos de saneamento básico do Município de Barra 

Funda, que compreendem os serviços públicos de abastecimento de água, de 

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

urbanos no município. E, ainda, por serem serviços públicos essenciais, buscou-se 

formular a proposta ferramentas organizacionais e de planejamento capazes de 

estruturar a Secretaria Municipal da Administração para o efetivo enfrentamento da 

gestão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB e construção dos 

instrumentos para um cenário futuro de sustentabilidade para o setor. 

Para problemas dessa natureza o administrador enfrenta dificuldades 

institucionais e financeiras, na medida em que as ações requeridas no PMSB exigem 

forte cooperação entre organizações públicas e sociedade civil, como também, em 

muitos casos, com agentes privados. A multiplicidade de demandas, que na grande 

maioria das vezes vem capitaneada por grupos de interesse políticos, econômicos e 

setoriais diversos, finda muitas vezes por influenciar diretamente na definição da 

alocação de recursos, imobilizando a administração pública. 

O PMSB de Barra Funda será concebido e construído no sentido de se tornar o 

marco regulatório do efetivo planejamento para o setor, estabelecendo as diretrizes e 

programas e ações prioritárias no horizonte de 20 (vinte) anos. 

A definição das diretrizes de ação, projetos e intervenções prioritárias no 

horizonte de planejamento já consiste em grande avanço. Entretanto, tais definições 

poderão se tornar inexecutáveis, caso não venham assessoradas de um mecanismo 

institucional e operativo eficiente. Tal mecanismo tem que ser capaz de garantir o 

fortalecimento e estruturação do arranjo institucional específico para viabilização do 

PMSB, adequação normativa e regularização legal dos sistemas, estruturação, 

desenvolvimento e aplicação de ferramentas operacionais e de planejamento. 
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Dentro deste cenário, o PMSB foi concebido como um tripé composto de três 

elementos fundamentais: estrutural, normativo e gestão.  

Para atender aos desafios e alcançar as metas do PMSB o presente estudo 

propõe, além do conjunto de programas estruturais nas áreas de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e manejo de 

drenagem urbana, a implantação de um programa estruturante na área de gestão. 

Nessa perspectiva, o programa proposto procura sistematizar as articulações entre a 

operação, ampliação e modernização da infraestrutura setorial e a gestão integrada 

sob o ponto de vista político-institucional, técnico e financeiro do PMSB. Dentro da 

lógica do planejamento público em qualquer setor tais objetivos não deverão estar 

dissociados da busca, em nível macro, da sustentabilidade ambiental e da melhoria de 

qualidade de vida da população. 

Ressalta-se, ainda, que as questões ambientais e seus desdobramentos legais e 

normativos são suscitados quando se pensa nas relações de apropriação dos recursos 

naturais (água em especial), empreendidas por determinada sociedade em seu 

respectivo espaço geográfico. Essas relações de apropriação, relacionadas a esforços e 

iniciativas para a promoção do desenvolvimento e provimento de serviços essenciais à 

infraestrutura urbana, geram impactos sobre a espacialização da própria malha urbana 

e sobre o tecido social, na medida em que os problemas de disponibilidade 

quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos estarão relacionados, como vantagem 

competitiva ou como fator limitante, às demandas da produção e do consumo regional 

e/ou a aspectos de conservação/preservação do meio ambiente. 

Os desafios para programar o PMSB mediante uma perspectiva integrada 

requerem uma base institucional e legal consistente e inovadora, em termos de sua 

instrumentalização e da forma como atua o poder público. Neste sentido, o setor de 

saneamento básico no âmbito da Prefeitura Municipal de Barra Funda parece reunir 

algumas deficiências, em decorrência da ausência de um órgão da administração 

municipal específico e estruturado, com arcabouço técnico, administrativo, financeiro 

e jurídico. Esta deficiência poderá, após a aprovação do PMSB, ao invés de trazer 

melhorias ao setor, resultar na geração de ineficiências.  
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Assim sendo, um dos principais aspectos a serem incorporados no PMSB, no 

bojo do Programa de Gestão proposto, é a reestruturação e ampliação da capacidade 

funcional da Secretaria Municipal da Administração, por meio da estruturação de um 

arranjo institucional que contemple uma Unidade de Gestão do Plano – UGPLAN. A 

criação desta Unidade, de forma centralizada ou descentralizada e adequada junto às 

atuais atribuições da Secretaria Municipal da Administração, permitirá à Prefeitura 

criar condições estruturais de governabilidade e de governança, ambas essas 

condições contemplando um modelo institucional que se vislumbra com potencial 

elevado. 

 

PRINCIPAIS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GESTÃO 

Pelo exposto, as principais diretrizes que regem a estruturação do Programa de Gestão 

são: 

 Ênfase no estabelecimento de mecanismos de gestão (aspectos legais, 

institucionais, de planejamento e da base de informações), apoiado em estudos 

e projetos consistentes sob o ponto de vista técnico; 

 Proposição de arranjo institucional, a fim de promover o fortalecimento 

institucional da Secretaria Municipal da Administração; 

 Organização, monitoramento e avaliação da operação e manutenção dos 

sistemas existentes, de modo a evitar a perda de patrimônio público e o 

desempenho inadequado da infraestrutura já instalada;  

 Ampliação progressiva da infraestrutura, de modo a otimizar os recursos 

disponíveis e evitar dispersões, conferindo prioridade à obras para o 

atendimento de demandas mais urgentes e para a viabilização dos benefícios 

esperados pelo Plano;  

 Verificar as possibilidades de cooperação intermunicipal para suprir deficiências 

e ganhar em economia de escala. 
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 Implementação de um sistema de informações capaz de ordenar o fluxo, acesso 

e disponibilização das informações inerentes aos setores e ao PMSB; e 

 Atenção com os encargos relativos ao gerenciamento da implementação do 

Programa de Gestão, para o qual se deve contar com o apoio de consultores 

especializados e estruturar um conjunto de indicadores de acompanhamento 

da execução que explicitem avanços nas obras físicas, nas metas de qualidade 

dos serviços de natureza ambiental e nos objetivos de natureza institucional, 

além de contemplar aspectos relevantes de comunicação social e de educação 

sanitária e ambiental, nesta e em fases de extensão futura do PMSB. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

O Programa de Gestão do PMSB tem por objetivo principal criar condições 

gerenciais para a consecução das metas estabelecidas no conjunto de programas 

estruturais, e a constante avaliação dos resultados com vistas à eficiência e à 

sustentabilidade dos sistemas e serviços integrantes do setor de saneamento básico no 

Município. 

Objetivos Específicos  

Para a consecução do objetivo geral do Programa, em decorrência das 

diretrizes expostas anteriormente, destacam-se os seguintes objetivos específicos: 

 Regularizar os serviços de saneamento; 

 Adequar o arcabouço legal vigente, quando necessário; 

 Fortalecer institucionalmente a Secretaria Municipal da Administração;  

 Implementar o cadastro dos sistemas de informações; 

 Implantar rede integrada de monitoramento e avaliação. 
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Lógica das Metas do Programa de Gestão 

A lógica utilizada para o estabelecimento e ordenamento das metas deste 

Programa de Gestão são o gerenciamento, regularização e operacionalização voltada à 

efetivação do PMSB.  

A efetividade deste Programa de gestão estará associada aos respectivos 

Programas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos 

sólidos urbanos e manejo de drenagem urbana, como substrato fundamental a 

abordagem dos aspectos normativos intervenientes. Para tanto, torna-se essencial 

fortalecer e aumentar a eficiência e eficácia da Secretaria Municipal da Administração, 

conferindo-lhe condições de atuação respaldada pelo devido aparato em termos de 

recursos humanos, tecnológicos, operacionais e financeiros. 

Assim sendo, este programa deve estar voltado a Meta de planejamento 

institucional estratégico e a estruturação organizacional da Secretaria Municipal da 

Administração, incluindo o estudo de funções, gestão das pessoas (plano de cargos e 

salários e funções gratificadas) e programas de capacitação e treinamento, além de 

reforço institucional em termos de instalações e equipamentos básicos. 

O desenvolvimento da Meta de Regularização tem como foco fundamental a 

abordagem dos aspectos legais intervenientes. Para tanto, torna-se essencial averiguar 

a legalidade jurídica dos sistemas implantados, especialmente em termos de 

licenciamento ambiental e atendimento à legislação de recursos hídricos, dentre 

outras, de modo a garantir o funcionamento dos mesmos em consonância com a lei, 

reduzindo a fragilidade existente frente a ações judiciais, multas e embargos.  

Em adição, na gestão do PMSB é necessário acrescentar preocupações relativas 

à operacionalização e à sistemática de monitoramento e avaliação dos resultados 

pretendidos, por meio de indicadores relativos à execução física e financeira, às metas 

previstas e aos objetivos de cunho institucional.  

Para tanto, a operacionalização demanda o desenvolvimento de ferramentas 

de apoio ao planejamento e decisão. Partindo de uma visão abrangente e estratégica 



 

 

 

 

136 

 

na perspectiva da gestão integrada de todo o mosaico de obras, projetos e sistemas 

que compõem o PMSB, este componente contempla:  

 A implantação de um sistema de informações capaz de congregar informações 

técnicas, operacionais, financeiras e gerenciais de todos os sistemas que 

integram o PMSB; 

 Implantação de cadastro dos sistemas de cada setor; 

 Implantação de uma rede de monitoramento e avaliação. 

Além deste conjunto de ações, torna-se relevante, na interlocução junto aos 

atores e setores sociais diversos, o desenvolvimento de ações de comunicação social. 

Tendo em vista ainda que o saneamento básico não deva ser visto apenas como 

infraestrutura, mas como elemento de saúde pública, torna-se fundamental 

ultrapassar as proposições e a atuação do PMSB à questão do controle social. Desta 

forma é fundamental o desenvolvimento e implementação permanente de ações de 

informação ao usuário, por meio de um Sistema de Informações de Saneamento 

Básico. 

 

Metas e Ações 

Modelagem do Arranjo Institucional 

Para a efetiva implementação de um PMSB com a ampla variedade de ações, é 

necessário que seja montada uma estrutura organizacional que, ao mesmo tempo: (i) 

possua legitimidade institucional, na esfera da organização da administração pública 

municipal; (ii) tenha condições de agilidade e eficiência necessárias a implantação de 

um Plano deste porte. 

Neste sentido, este documento tem por objetivo apresentar uma primeira 

proposta para a modelagem dos arranjos institucionais para a execução do PMSB, 

delineados fundamentalmente a partir do fortalecimento e estruturação da Secretaria 

Municipal da Administração.  
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A estrutura proposta é composta de dois elementos principais, uma instância 

participativa e de controle social, representada por um conselho e uma instância 

executiva e operacional representada por uma Unidade de Gerenciamento do Plano – 

UGPLAN, a ser criada ou adaptada no âmbito da estrutura da Secretaria Municipal da 

Administração. 

Ações 

Implantação de uma Unidade de Gerenciamento do Plano – UGPLAN. Será a 

unidade de planejamento e execução do PMSB, criada no âmbito da Prefeitura 

Municipal de Barra Funda, pendente à Secretaria Municipal da Administração.  

Assim sendo, será apresentada uma proposta da estrutura necessária à 

UGPLAN, cabendo, posteriormente, a definição em conjunto com a Secretaria, da 

necessidade de adequação em função da atual estrutura existente. 

Unidade de Gerenciamento do PMSB - UGPLAN será responsável pelo 

gerenciamento, coordenação e execução dos estudos, projetos e obras integrantes do 

plano, bem como do monitoramento e avaliação dos mesmos.  

A UGPLAN tem por objetivo geral executar as atividades de gerenciamento e a 

coordenação da implementação das ações do PMSB, devendo, no âmbito de suas 

competências, desempenharem as seguintes funções: 

 Realizar, com apoio de auditorias independentes, a supervisão física das ações 

em execução; 

 Coordenar e supervisionar a execução dos estudos, projetos e obras 

integrantes do PMSB; 

 Realizar o acompanhamento e gestão administrativa e financeira das ações 

integrantes do PMSB; 

 Realizar o acompanhamento físico-financeiro das atividades integrantes do 

PMSB; 

 Solicitar a mobilização de recursos e preparar propostas orçamentárias para os 

exercícios financeiros anuais; 
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 Encaminhar os procedimentos para autorização de pagamento direto pela 

Prefeitura Municipal; 

 Manter documentação técnica, jurídica e financeira em sistema de informação 

automatizado, com vistas a permitir maior transparência na atuação pública. 

 

Regularização dos Serviços de Saneamento Básico 

Tendo em vista o complexo arcabouço legal referente aos temas recursos 

hídrico, saneamento, resíduos sólidos e meio ambiente, tanto no nível federal, quanto 

estadual e municipal, e, tendo em vista que os sistemas integrantes do PMSB, foram 

implantados em momentos distintos sem muitas vezes se adequar à legislação vigente 

à época ou superveniente, torna-se necessário avaliar o conjunto dos sistemas à luz da 

legislação atual, de modo a permitir o planejamento para regularização dos mesmos.  

A regularização dos sistemas poderá passar pela adequação ao arcabouço hoje 

existente ou pela proposição da institucionalização de novos instrumentos e diplomas 

legais, em nível Municipal, de modo a conferir condições para a efetiva gestão dos 

elementos constituintes do Saneamento Básico no âmbito do Município. 

O objetivo geral desta Meta é, portanto, o de empreender a adequação da 

infraestrutura existente e\ou do arcabouço legal municipal, de modo a remover 

entraves e inconsistências, cobrir lacunas e proceder às complementações necessárias 

à regulamentação da organização institucional e da operacionalização dos 

instrumentos de gestão, formalizando práticas e encaminhamentos identificados como 

adequados à promoção de novos e significativos avanços na implementação do PMSB. 

Sempre tendo em vista uma perspectiva integrada e integradora, os encargos 

de adequação da legislação municipal e, mais especificamente, a cobertura das lacunas 

e complementações, acima referidas, não deve esquecer das indispensáveis interfaces 

com outros setores intervenientes, notadamente para os casos da gestão do meio 

ambiente e de recursos hídricos. 
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Deve-se reforçar que os recursos hídricos não integram os serviços públicos de 

saneamento básico, porém o PMSB deverá ser compatível com os planos de recursos 

hídricos e com enquadramento dos corpos de água e seu programa para efetivação. 

Ações 

 Elaboração de estudo visando à criação ou delegação de entidade de regulação 

e fiscalização do setor de saneamento básico. O estudo deve considerar as 

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. Em função da 

natureza e complexidade. O estudo deve contemplar a elaboração de normas 

de regulamentação especifica para cada setor de saneamento, devendo ser 

editadas por legislação; 

 Estudo específico de avaliação da legislação municipal, do Plano Diretor do 

Município (quando existir) e do conjunto de decretos, resoluções e portarias 

que compõem a sua regulamentação, com identificação de lacunas ainda não 

regulamentadas, inconsistências internas e das complementações necessárias. 

O estudo deve propor a elaboração de propostas para as adequações legais, 

mediante minutas de projetos de lei, de decretos ou de simples resoluções e 

portarias de âmbito municipal; e 

 Verificação de inconsistências face aos setores do meio ambiente e de recursos 

hídricos, que apresentam interações importantes com a gestão dos serviços de 

saneamento básico; 

 No âmbito da delegação dos serviços públicos de saneamento básico, o 

Município deverá regularizar os contratos, conforme exigências da Lei nº 

11.445/2007;  

 Revisão periódica do PMSB, em prazo não superior a 4 (quatro) anos, 

anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. A revisão do PMSB deverá 

efetivar-se, de forma a garantir a ampla participação da comunidade, dos 

movimentos e das entidades da sociedade civil. 
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6.1.8. FORMULAÇÃO DOS MECANISMOS DE ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS AGENTES QUE 

COMPÕEM A POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

A Política Nacional de Saneamento tem por objetivo assegurar os benefícios da 

salubridade ambiental à totalidade da população brasileira, mediante ação articulada 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Ressalta-se que a articulação entre os agentes da Política Nacional de 

Saneamento, visando o benefício do município, deve partir do titular dos serviços 

(Município). Destacam-se como agentes em âmbito nacional o Ministério das Cidades, 

a FUNASA e BNDES. 

Neste sentido, para que os benefícios do saneamento possam ser efetivos e 

alcançados, é essencial a atuação articulada, integrada e cooperativa dos órgãos 

públicos municipais, estaduais e federais relacionados com saneamento, recursos 

hídricos, meio ambiente, saúde pública, habitação, desenvolvimento urbano, 

planejamento e finanças. 

Na sequência destacam-se alguns meios de articulação e integração entre os 

agentes que compõem a Política Nacional de Saneamento Básico: 

 Participação da comunidade no planejamento e no controle dos serviços 

públicos e obras de seu interesse, notadamente nos processos de decisão e 

fiscalização sobre custos, qualidade, prioridades financeiras e planos de 

investimentos. Essas participações podem ser através de ações como: 

audiências públicas, consultas públicas, reuniões comunitárias, entre outros. 

 

 Articulação interinstitucional, inserindo o saneamento ambiental no processo 

de desenvolvimento regional integrado, em cooperação com as demais ações 

de saúde pública, meio ambiente, recursos hídricos e desenvolvimento urbano 

e rural. Essas articulações podem ser através de participação de fóruns, 

associações de municípios, conselhos regionais e estadual, cooperações 

técnicas e consórcios. 
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 Promover a integração das propostas do PMSB aos demais planos locais e 

regionais das políticas de saúde, habitação, mobilidade, meio ambiente, 

recursos hídricos, prevenção de risco e inclusão social, através de estudos e 

projetos adequando os mesmos a realidade do município. 

 Promover a compatibilização do PMSB com os Planos das Bacias Hidrográficas 

onde o município estiver inserido, através de estudos e projetos adequando os 

mesmos a realidade do município. 

 Integração entre o Conselho de Saneamento Básico do município e agência 

reguladora para tomada de decisões referente aos serviços de saneamento 

básico, através de reuniões e assembleias informativas e consultivas. 

 

6.1.9. APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS, DE INTERESSE E INCLUSÃO SOCIAL 

A inclusão social é um processo fundamental para a construção de um novo 

tipo de sociedade. Para que isto aconteça é necessário que a sociedade civil torne-se 

mais presente, participando de forma ativa, das ações coletivas e de interesse social de 

suas comunidades, sendo a participação popular um dos meios mais importantes e 

democráticos para se conquistar – além de emprego e renda, o acesso à cultura e 

serviços sociais, como educação, habitação, saúde, etc. 

Nesse sentido, foram identificados programas especiais, de interesse e inclusão 

social existentes, em nível federal e estadual, que podem ser aproveitados pelo 

Município de Barra Funda. 

Programas em Nível Federal 

a) Coleta Seletiva Solidária – Governo Federal 

Institui a Coleta Seletiva Solidária e contribui para o acesso desse segmento de 

trabalhadores à cidadania, à oportunidade de renda e à inclusão social. É uma 

estratégia que busca a construção de uma cultura institucional para um novo modelo 

de gestão dos resíduos, no âmbito da administração pública federal, direta e indireta, 
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somada aos princípios e metas estabelecidos pela A3P – Agenda Ambiental da 

Administração Pública Federal. 

b)  Programa Nacional Lixo & Cidadania (Fórum Nacional Lixo & Cidadania) – 

Ministério das Cidades em parceria com o Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal  

O Fórum foi criado em 1998 por um grupo constituído por 19 instituições e tem 

como objetivos: erradicar a dramática situação do trabalho de crianças e adolescente 

no lixo, inserindo todas essa crianças na escola; inserir socialmente e economicamente 

os catadores, apoiando e fortalecendo o seu trabalho em programas de coleta seletiva 

e reutilização e reciclagem de lixo; mudar radicalmente a forma adotada para a 

destinação de lixo no Brasil, erradicando os lixões, recuperando as áreas já degradadas 

e implantando aterros sanitários. 

O Programa Nacional Lixo & Cidadania não se propõe a resolver todo o 

problema desigualdade social e da miséria no Brasil. Este é um problema estrutural do 

País, que o lixo apenas evidencia. Na perspectiva de que se pode e deve-se contribuir 

para essa mudança, um novo modelo de gestão dos resíduos destaca-se no cenário 

nacional como uma alternativa viável no combate à exclusão social urbana.  

O modelo de gestão dos resíduos preconizado pelo Programa Lixo & Cidadania 

propõe uma nova forma de conceber, implementar e administrar sistemas de limpeza 

pública. Considera-se que esse sistema deve incorporar uma ampla participação dos 

setores da sociedade, com o estabelecimento de um leque de parcerias. Trata-se de 

uma intervenção muito mais abrangente, envolvendo as áreas de educação, saúde, 

meio ambiente, habitação, geração de emprego e renda e promoção de direitos. 

O lixo urbano deixa de ser problema exclusivo de um único órgão de uma 

prefeitura. O Programa Lixo & Cidadania tem como pressuposto que as 

municipalidades devem resolver seus problemas, com soluções próprias e propostas 

pelos atores que vivenciam a situação local, com o devido apoio das instâncias 

estadual e federal. 
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c) Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – Ministério das Cidades 
 
O Programa de Aceleração do Crescimento tem como objetivos: Saneamento 

em áreas especiais: por meio do atendimento de ações de saneamento em áreas 

indígenas e em comunidades remanescentes de quilombos, sendo priorizadas as 

comunidades tituladas pelo Incra – Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária, as comunidades em processo de titulação, e comunidades com maior 

adensamento de famílias; 

 Saneamento em áreas de relevante interesse epidemiológico: serão 

desenvolvidas ações de Melhoria Habitacional para o Controle da doença de 

Chagas nos municípios pertencentes à área endêmica da doença e de 

drenagem nos municípios com alta incidência da malária; 

 Saneamento em municípios com população total de até 50.000 habitantes: 

serão desenvolvidas ações visando a implantação e/ou ampliação de sistemas 

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

saneamento domiciliar, em municípios com maiores taxas de mortalidade 

infantil, com potenciais riscos à saúde devido a fatores sanitários e ambientais 

e aqueles localizados na bacia do Rio São Francisco; 

 Saneamento rural: serão priorizadas as populações rurais dispersas ou 

localidades rurais com população de até 2.500 habitantes. Serão atendidos 

também os assentamentos da reforma agrária, reservas extrativistas e as 

escolas rurais; Ações complementares de saneamento: refere-se ao apoio às 

ações de controle da qualidade da água para consumo humano, assim como o 

apoio à reciclagem de materiais. 

 
d) Saúde da Família – Ministério da Saúde 
 

O objetivo do Saúde da Família é atuar na promoção e manutenção da saúde 

das pessoas, bem como na prevenção de doenças, alterando, assim, o modelo de 

saúde centrado em hospitais. Lançado em 1993, o programa atende hoje 103 milhões 

de indivíduos. Além de visitar as casas dos brasileiros, profissionais de saúde fazem 

trabalhos educativos em escolas, creches e atendem nas Unidades Básicas de Saúde. 
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Cada equipe de profissionais é responsável pelo acompanhamento de um número 

definido de famílias, localizadas em uma área geográfica específica. 

 

Programas em Nível Estadual 

a) Tarifa Residencial Social - Companhia Riograndense de Saneamento- CORSAN 

As tarifas da Corsan são estabelecidas segundo as categorias das economias 

abastecidas, a saber: 

       Categorias/Consumo Estimado: 

I. Residencial Social “A” e “A1”/10m³ 

II. Residencial “RB”/10m³ 

III. Pública “P”/20m³ 

IV. Industrial “I”/30m³ 

V. Comercial “C”/20m³ 

VI. Comercial “C1”/10m³ 

 

As economias enquadradas na categoria residencial social "RS", com área 

construída inferior a 60 m² e até seis pontos de tomada de água, ocupada por família 

de baixa renda, nos parâmetros da ordem de serviço 004/2003 - DAFRI, são 

consideradas categorias sociais e têm, nesta condição, tarifas 60% inferiores às demais 

economias residenciais ("RB"), nos primeiros 10 m³ de consumo. 

As categorias comerciais, também apresentam diferenciação em suas tarifas, 

havendo redução de valor para as economias de categoria "C1", que apresentam área 

construída inferior a 100 m² e destinadas a pequenos comércios e profissionais 

liberais. 

As tarifas da Corsan são cobradas mediante faturas de serviços mensais 

correspondentes ao consumo de água e/ou esgotamento sanitário do período. 
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6.1.10. ADOÇÃO DE PARÂMETROS PARA A GARANTIA DO ATENDIMENTO ESSENCIAL À SAÚDE PÚBLICA 

No Brasil os padrões de potabilidade de água para o consumo humano são 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde” e atualmente encontra-se em vigor a Portaria 

MS Nº 518//2004.  

Em relação ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público 

em Barra Funda, adotou-se como referência o consumo per capita estabelecido pela 

FUNASA, em seu Manual de Saneamento (2006). Segundo a bibliografia referida deve-

se adotar intervalos de consumo de acordo com as populações de fim de plano 

(Quadro 39). 

 
Quadro 39 – Intervalos de consumo per capita de água 

População de Fim de Plano (hab) Consumo Per Capita (l/hab.dia) 

Até 6.000 de 100 a 150  

De 6.000 até 30.000 de 150 a 200 

De 30.000 até 100.000 de 200 a 250 

Acima de 100.000 de 250 a 300 
Fonte: Manual de Saneamento (FUNASA) 

Como o Município de Barra Funda, segundo projeção populacional 

apresentada, não ultrapassará a população de 30.000 habitantes (população de final 

de plano), adotou-se o consumo mínimo per capita para fins de planejamento de 150 

l/hab.dia.  

Atualmente, o Município de Barra Funda apresenta um consumo médio per 

capita de 378,45l/hab.dia. Sendo assim, projeta-se um decréscimo gradativo desse 

consumo até 150 l/hab.dia e sua manutenção até o final do período de planejamento 

em virtude da implantação de campanhas periódicas e atividades com a participação 

da comunidade para uso racional da água (Programa de Controle de Perdas e Uso 

Racional da Água). 

O planejamento do uso da água num programa de uso racional deve ser 

realizado considerando os vários tipos de utilização da água. Assim, um programa 
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como este não se isola dos demais, sendo interfaces de programas de redução e 

controle de perdas e de proteção e controle de mananciais. 

 

6.1.11. APRESENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM REGIME DE EFICIÊNCIA 

A prestação dos serviços de saneamento básico se faz de grande valia no que 

diz respeito às condições de qualidade de vida oferecida à população, desde o 

abastecimento de água público, sistema de esgotamento sanitário adequado, limpeza 

pública e manejo das águas pluviais. 

Para a prestação destes serviços são necessários investimentos em ampliação 

e/ou implantação e gastos em manutenção e operação, os quais geralmente são 

mantidos através de taxas cobradas a população. 

Neste sentido, com o objetivo de projetar o atendimento da população com os 

serviços de saneamento básico, adotaram-se critérios visando à sustentabilidade dos 

serviços prestados referente aos gastos em manutenção e operação, que são 

apresentados na sequência. 

Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

Para os serviços de abastecimento de água público adotou-se valor médio de e 

R$2,61 por m³ .Na sequência, o quadro 40 demonstra os valores de receitas e despesas 

com os serviços de água e esgoto. 

 

Quadro 40 – Total de faturamento e despesas com água e esgoto 

Período 

Total de 
Investimentos + 

Custos no Sistema de 
Água e Esgoto 

Receitas no Sistema de 
Água e Esgoto 

Resultado Final por 
Período 

2013-2015 R$ 1.584.813,66 R$ 819.665,29 -R$ 765.148,37 

2016-2021 R$ 3.016.233,47 R$ 1.421.345,68 -R$ 1.594.887,79 

2021-2027 R$ 1.301.827,10 R$ 948.775,80 -R$ 353.051,30 

2028-2033 R$ 633.892,71 R$ 582.454,60 -R$ 51.438,10 

Total R$ 6.536.766,94 R$ 3.772.241,37 -R$ 2.764.525,57 
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De acordo com estimativas do quadro anterior, o faturamento com serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário apresenta-se maior que as despesas 

no período do plano.  

 

Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos 

A taxa de coleta de resíduos foi estimada em de R$ 24,00 ao ano por domicilio. 

Na sequência, o quadro 41 mostra as despesas com os serviços de coleta e destinação 

final dos resíduos, com valorização, e a arrecadação obtida com a referida taxa.  

 
Quadro 41 - Receitas e investimentos nos serviços de limpeza pública e manejo dos 
resíduos sólidos 

Período 
Investimentos em 

Serviços de Limpeza 
Pública 

Receitas no Período 
Resultado Final por 

Período 

2013-2015 R$ 611.001,60 R$ 41.856,67 -R$ 569.144,93 

2016-2021 R$ 858.997,86 R$ 104.675,77 -R$ 754.322,08 

2021-2027 R$ 1.065.294,26 R$ 122.535,61 -R$ 942.758,65 

2028-2033 R$ 946.445,54 R$ 104.436,20 -R$ 842.009,34 

Total R$ 3.481.739,26 R$ 373.504,26 -R$ 3.108.235,00 

 

Conforme o quadro 41, e considerando a atual taxa de coleta de resíduos 

durante o período de planejamento (20 anos), as despesas com os serviços de coleta e 

disposição final dos resíduos serão maiores que a arrecadação. Portanto, para garantir 

a sustentabilidade do sistema, a taxa de coleta deve ser revista. 

 

Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais 

Em virtude da inexistência de taxas pela prestação dos serviços de drenagem e 

manejo de águas pluviais, registra-se a insustentabilidade desses serviços, pois há 

necessidade de realizar sua manutenção e operação, o que resulta em despesas. O 

Quadro 42 apresenta as projeções financeiras para o sistema de drenagem pluvial 

urbana.
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Quadro 42 – Projeção financeira para o sistema de drenagem pluvial urbana 

Período 
Investimentos em 
Drenagem Pluvial 

Receitas no Período 
Resultado Final por 

Período 

2013-2015 R$ 176.809,60 R$            - -R$ 176.809,60 

2016-2021 R$ 247.807,35 R$            - -R$ 247.807,35 

2021-2027 R$ 306.440,73 R$            - -R$ 306.440,73 

2028-2033 R$ 142.669,64 R$            - -R$ 142.669,64 

Total R$ 873.727,33 R$            - -R$ 873.727,33 

 

O balanço financeiro final dos serviços de saneamento básico para o período de 

planejamento (2013-2033) é apresentado no Quadro 43. 

 

Quadro 43 – Balanço financeiro final 

Período 
Investimentos em 

Serviços de 
Saneamento Básico 

Receitas no Período 
Resultado Final 
para o Período 

2010 - 2012 R$ 2.372.624,86 R$ 855.141,77 -R$ 1.517.483,09 

2013 - 2018 R$ 4.123.038,68 R$ 1.502.760,17 -R$ 2.620.278,51 

2019 - 2024 R$ 2.673.562,09 R$ 1.048.652,16 -R$ 1.624.909,93 

2025 - 2029 R$ 1.723.007,89 R$ 681.117,28 -R$ 1.041.890,60 

Total R$ 10.892.233,52 R$ 4.087.671,38 -R$ 6.804.562,14 

 

Observando o quadro anterior, pode-se constatar que haverá um balanço 

negativo entre investimentos e receitas durante o período de planejamento. Para a 

busca da sustentabilidade e do equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos 

serviços de saneamento básico, a Lei Federal n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007, em 

seu CAPÍTULO VI, sugere a remuneração pela cobrança dos serviços conforme texto a 

seguir. 
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CAPÍTULO VI 

DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 

Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 
econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança 
dos serviços: 

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de 
tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou 
para ambos conjuntamente; 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros 
preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas 
atividades; 

III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em 
conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. 

§ 1o Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição das 
tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico observará as seguintes 
diretrizes: 

I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública; 

II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; 

III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o 
cumprimento das metas e objetivos do serviço; 

IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência; 

VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; 

VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis 
exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços; 

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.  

 

A Lei n° 11.445/2007 traz ainda, em seu Artigo 9º, que o titular (município) dos 

serviços deverá definir o ente responsável pela regulação e fiscalização dos serviços 

prestados, bem como os procedimentos de sua atuação. Assim sendo, o ente 

regulador, conforme o Artigo 22 da referida lei, definirá as tarifas que visarão 
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assegurar tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade 

tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 

permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

 

6.1.12. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL 

A Saúde e o meio ambiente são indissociáveis e a manutenção da saúde e do 

meio saudável depende de uma vigilância constante epidemiológica e ambiental, assim 

como de uma atenção primária em saúde ambiental eficaz. 

O desenvolvimento de um Programa de Educação Sanitária e Ambiental no 

município proporcionará a oportunidade de transformação da participação da 

sociedade no que diz respeito ao saneamento básico e consequentemente ao 

ambiente. Dessa forma, é relevante ressaltar a adequação e necessidade destas 

atividades educativas no contexto das atividades de estruturação e de regulação, 

sejam na fiscalização, normatização e controle regulatório ou como ações que visam a 

implementação de políticas publicas educativas e de saneamento ambiental. 

Numa abordagem estratégica que privilegia a participação da população 

envolvida na busca de soluções viáveis para os problemas de saneamento ambiental, 

uma das ferramentas das mais importantes é a Educação Sanitária e Ambiental 

pautada na concepção de um planejamento que visa resultados positivos, benefícios, e 

uma eficiente política de gestão pública dos serviços de saneamento básico, estes 

entendidos como, o abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, 

coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos. 

A Educação Sanitária e Ambiental nesse contexto terá um enfoque estratégico 

voltado para a gestão pública, de maneira que o processo pedagógico deverá ser 

pautado no ensino contextualizado, abordando o tema da questão da distribuição, uso 

e aproveitamento racional dos recursos hídricos, a coleta, tratamento, destino final 

dos esgotos e a possibilidade de reuso de água, além da coleta, destinação adequada, 
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tratamento, redução do consumo, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos 

domésticos. 

A construção deste conhecimento ambiental, bem como o acesso da população 

a informação, traz relevantes benefícios tais como o estímulo à organização e 

participação na busca das resoluções dos problemas vivenciados cotidianamente na 

gestão dos serviços de Saneamento Ambiental, além de claramente adicionar o 

componente da mudança de atitudes e comportamentos, de maneira proativa em 

favor de melhorias nas condições de saúde, qualidade de vida e reflexos positivos no 

meio ambiente e seu entorno. 

Assim, devem-se ponderar os benefícios oriundos de tais atitudes e 

comportamentos, integrando o conhecimento sistematizado e a realidade dos atores 

sociais envolvidos, levando a um processo de sensibilização, comprometimento e 

consciência ambiental, com ênfase na aprendizagem sobre o tema tratado, permitindo 

o desenvolvimento de competências: análise, decisão, planejamento e pesquisa, ou 

seja, o que os atores sociais necessitam para o pleno exercício da cidadania. 

As causas dos problemas socioambientais e de saúde sempre são múltiplas e 

podem envolver ao mesmo tempo aspectos culturais, econômicos, políticos, 

epidemiológicos, ambientais e sociais, entre outros. Os processos educativos que 

visam a busca de melhores condições de vida e soluções para esses problemas, sejam 

eles processos de educação em saúde ou de educação ambiental, não deixam de ser 

processos de educação, com a mesma base epistemológica, e devem portanto, basear-

se em pressupostos teóricos e práticos da educação, e ao mesmo tempo receberem 

apoio de outras áreas, entre as quais destacam-se a sociologia, a engenharia, a 

economia, a história, as ciências ambientais e de saúde.  

De acordo com Reigota (2006), devem ser reconhecidos como princípios 

básicos da educação a autonomia, a cidadania e a justiça social, valores que precisam 

ser construídos cotidianamente, não somente por meio de relações pedagógicas, mas 

também nas relações afetivas e sociais.  
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Assim, a educação, enquanto um processo contínuo e participativo, pode levar 

os indivíduos a uma reflexão crítica sobre o seu ambiente, oferecendo subsídios para 

que tenham condições de transformar e intervir na realidade, por meio da tomada de 

decisões sobre os problemas que lhes dizem respeito, satisfazendo não apenas suas 

necessidades, mas também seus anseios diversos.  

 

Objetivo Geral 

O objetivo geral desse programa é despertar na população envolvida a adoção 

de um padrão de comportamento de proteção, conservação e preservação ambiental, 

a partir da sua realidade social e, a partir do seu cotidiano, onde possam praticar ações 

que contribuam para a solução dos problemas ambientais de suas comunidades. 

 

Objetivos específicos: 

Aproximar os líderes sociais e as comunidades nos processos participativos de 

gestão e regulação dos serviços e nas ações de saneamento básico desenvolvidos nos 

municípios. 

Possibilitar à população a aquisição do conhecimento através da análise, 

reflexão e crítica da realidade; 

Envolver as instituições de ensino na participação efetiva das ações propostas 

do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Criar Projetos específicos de envolvimento social para as diferentes esferas da 

sociedade, incluindo o saneamento como tema central das discussões. 
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Metodologia 

Atividades de Educação Ambiental na Comunidade 

Deverá ser elaborada campanha para sensibilização e motivação da 

comunidade. 

Deverão ser desenvolvidas reuniões nas Associações, clubes de mães e 

comunidades do interior do município de Barra Funda, RS.  

As reuniões tem cunho informativo e de sensibilização, por tanto será 

apresentado a situação atual do município, as novas recomendações que como 

proceder diante da coleta e destinação de resíduos, captação de água da chuva, 

redução do consumo, cuidados com os recursos hídricos e medidas de saneamento. 

Além disso, é possível levantar situações que os munícipes sintam dificuldades e 

necessidade.  

Também pode-se organizar eventos específicos envolvendo estes moradores na 

preservação e no uso sustentável desses recursos, através do levantamento do que 

existe em sua propriedade, da realização de trilhas ecológicas, mutirões de 

revitalização de áreas, limpeza de córregos, shows ambientais, plantio de árvores, 

embelezamento de jardins, eventos esportivos como corridas ciclísticas, corridas de 

rua, caminhadas orientadas, ruas de lazer, com o intuito de promover qualidade de 

vida à população. 

Educação ambiental nas Escolas  

Cada escola, do município deverá realizar atividades de educação ambiental 

para sensibilização dos alunos e estes exercerem a função de disseminadores do 

conhecimento. 

Além disso, os professores do município deverão ser capacitados para 

desenvolver boas práticas de educação ambiental com seus alunos. 
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Educação Ambiental em Órgãos Públicos 

Nos órgãos da administração pública será necessária a implantação do 

programa do Ministério do Meio ambiente, chamado A3P (Agenda Ambiental da 

Administração Pública) para desenvolver ações de gestão ambiental. Além disso, todos 

funcionários públicos do município devem ser capacitados em atividades específicas 

para o bom andamento do plano de saneamento básico. 

Educação Ambiental nas Entidades Privadas 

Deverão ser realizadas palestras aos colaboradores das entidades privadas, 

incentivando que a entidade também adote posturas ambientais para atender o Plano 

de saneamento do município. 

Educação Continuada Junto aos Profissionais da Área  

O investimento na formação e qualificação de profissionais comprometidos 

com a temática é fundamental, para que possam atuar como mediadores do processo 

de ensino-aprendizagem e implementar novas formas atuação que se constituam 

como parte dos programas educativos planejados, evitando a realização de ações 

isoladas, fragmentadas e descontextualizadas, que não estejam adequadas à realidade.  

Os técnicos precisam ser preparados ainda para divulgar constantemente as 

ações realizadas e seus resultados depois de devidamente avaliados e devem chegar 

ao público de forma clara e compreensível para que possam entender e compartilhar 

os benefícios a que tem direito.  

 

OUTRAS AÇÕES 

Realizar pesquisa quali-quantitativa no município de Barra Funda sobre a 

percepção da população residente e flutuante sobre as questões ambientais em geral 



 

 

 

 

155 

 

e sobre saneamento básico em particular, relacionando estes temas à saúde, turismo e 

desenvolvimento econômico.  

Relacionar, sistematizar e avaliar os programas de educação ambiental em 

prática nas escolas municipais, estaduais e particulares, do pré-escolar à universidade, 

no município especificamente no que se relaciona a conceitos e práticas que se refiram 

ao saneamento em seus quatro segmentos. Fazer a adequação de modo a incluir as 

diretrizes e fundamentos do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).  

Fazer um levantamento a respeito de espaços fixos e eventuais na imprensa 

local e regional para publicação de matérias relacionadas ao saneamento, meio 

ambiente, educação ambiental e ecoturismo.  

Divulgação do Plano. Sugere-se a elaboração de um painel em local visível da 

Prefeitura ou da cidade, em que a população possa ver a evolução de sua execução e o 

atingimento das metas.  

 

6.1.13. PROGRAMA DE AÇÕES COMPLEMENTARES INTERSETORIAIS 

Todas as ações devem preferencialmente ocorrer de forma conjunta. As 

diversas secretarias municipais devem atuar juntamente com os prestadores de 

serviço de saneamento, realizando a fiscalização e auxiliando no desenvolvimento 

desses serviços, e, se possível, buscar o auxílio junto à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico Sustentável. 

Segundo o Guia para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico 

do Ministério das Cidades, os programas que o plano deve contemplar são: 

 Promoção do direito à cidade 

o Integrando a política de saneamento à política de desenvolvimento urbano e às 

diretrizes definidas nos Planos Diretores e nos demais planos municipais, 

quando existentes, e, em particular, à política municipal de habitação de 

interesse social e aos programas de produção de moradia social, urbanização, 
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regularização fundiária e erradicação de áreas de risco em áreas de especial 

interesse social e de integração de favelas e assentamentos precários. 

 Promoção da saúde e a qualidade de vida 

o A definição de metas de salubridade ambiental, visando à promoção da 

melhoria da qualidade de vida e a redução de riscos e efeitos à saúde 

garantindo a universalização, a regularidade e continuidade dos serviços; 

o A promoção da integralidade das ações, compreendida como o conjunto de 

todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de 

saneamento básico adequados à saúde pública e à segurança da vida e do 

patrimônio público e privado. 

 

 

 Promoção da sustentabilidade ambiental 

o As ações de saneamento básico devem incorporar de forma indissociável as 

três dimensões da sustentabilidade ambiental: a ambiental, a social e a 

econômica; 

o Dessa forma, deve-se estimular o uso da energia e dos recursos ambientais, 

o emprego de tecnologias limpas e de práticas que considerem as restrições 

do meio ambiente. 

 Melhoria do gerenciamento, da prestação dos serviços, e da sustentabilidade 

o Definição de programas de revitalização da prestação dos serviços de 

saneamento básico, que valorizem os aspectos da eficiência, da qualidade e 

da sustentabilidade econômica na sua atual organização. 

 

Cabe ressaltar a importância da exigência legal de inclusão nos planos de 

desenvolvimento regionais e de saneamento básico existentes, de um programa 

permanente destinado a promover o desenvolvimento institucional dos serviços 

públicos de saneamento básico, para o alcance de níveis crescentes de 



 

 

 

 

157 

 

desenvolvimento técnico, gerencial, econômico e financeiro e melhor aproveitamento 

das instalações existentes. 

Outro aspecto a destacar é que o Plano de Saneamento Básico a ser elaborado 

deverá considerar o desenvolvimento, a organização e a execução de ações, serviços e 

obras de interesse comum para o saneamento básico, respeitada a autonomia 

municipal. 

O Plano de Ação deve levar em conta a Lei 9.433/1997, o qual deverá subsidiar 

a gestão dos recursos hídricos da bacia hidrográfica onde o município encontrar-se 

inserido, assegurando um processo de planejamento participativo. 

Ressalta-se que a criação dos programas e delegação das atividades são 

atribuídas ao titular dos serviços (prefeitura municipal) de acordo com a Lei 11.445/07. 

Os programas de ações complementares devem identificar e refletir quanto aos 

condicionantes e aspectos da intersetorialidade no desempenho, descentralização, 

implementação e avaliação dos Programas e Ações atribuídos aos agentes que 

compõem a Política Nacional de Saneamento Básico. 

Este programa deve relacionar-se com as políticas de desenvolvimento urbano, 

saúde, meio ambiente, recursos hídricos e desenvolvimento social, em especial com o 

Plano e a Política de Habitação. 

Importante ressaltar que à prestadora dos serviços, deve ser enfatizada de 

acordo com os aspectos da gestão dos serviços que podem ser realizados de forma 

integrada, unitária ou complementar, como administração dos serviços, cadastro de 

usuários, sistemas de cobranças, regulação, fiscalização, entre outras. 

 

6.1.14. PROGRAMA DE USO RACIONAL DA ENERGIA ELÉTRICA E OUTROS RECURSOS NATURAIS 

De fato a disponibilidade de alguns serviços para a população são essenciais 

para garantia de boas condições no que diz respeito à qualidade de vida.  

Dentre estes serviços podemos destacar os serviços de abastecimento de água, 

energia elétrica e coleta e disposição final dos resíduos sólidos. 
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Esta disponibilidade dos serviços, teoricamente farta em algumas regiões, 

torna-se consumida por grande parte da população sem discriminação, sendo 

unicamente relacionado a valores econômicos. 

Desta forma, para o presente plano indicam-se algumas medidas relacionadas à 

conscientização da população visando proporcionar o uso racional dos recursos 

naturais, as quais seguem abaixo: 

 Conscientização da população sobre a limitação dos recursos existentes, bem 

como da importância destes;  

 Eliminação de desperdícios; 

 Programas de triagem dos resíduos nas residências; 

 Incentivo do uso de compostagem na área rural; 

 Programas de incentivo a redução do consumo de energia elétrica; 

 Programas de incentivo a redução do consumo de água. 

Estes programas e ações devem ser realizados mediante palestras, oficinas, 

distribuição de filipetas, disciplinas em salas de aula, conselhos comunitários, 

associações de bairro, entre outras atividades. 

Importante destacar que para contar com uma atuação mais efetiva da população é 

preciso primeiramente que a mesma tenha o mínimo de conhecimento acerca do 

modo como os sistemas energéticos participam no seu dia a dia, quais são suas 

implicações no meio ambiente e de que forma isso resulta em economia de capital e 

de reservas. 

 

Uso Racional da Energia Elétrica 

A fim de conscientizar a população sobre o consumo de energia elétrica, podem 

ser implementadas as ações administrativas e operacionais apresentadas a seguir: 

 

Ações administrativas 

 Correção das classes de faturamento; 

 Regularização da demanda contratada; 
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 Alteração da estrutura tarifária; 

 Desativação das instalações sem utilização; 

 Conferência de leitura da conta de energia elétrica; 

 Negociação para a redução de tarifas com as companhias energéticas. 

Ações operacionais 

 Ajuste de equipamentos; 

 Correção do fator de potência; 

 Diminuição da potência dos equipamentos; 

 Controle operacional; 

 Alternativas para geração de energia elétrica; 

 Aproveitamento de potenciais energéticos; 

 Uso de energia alternativa. 
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7. FASE V: AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

7.1. ANÁLISE DE CENÁRIOS PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

As ações para emergências e contingências buscam destacar as estruturas 

disponíveis e estabelecer as formas de atuação dos órgãos operadores, tanto de 

caráter preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a 

continuidade operacional das instalações afetadas com os serviços de saneamento. 

Na operação e manutenção dos serviços de saneamento deverão ser utilizados 

mecanismos locais e corporativos de gestão, no sentido de prevenir ocorrências 

indesejadas através do controle e monitoramento das condições físicas das instalações 

e dos equipamentos visando minimizar ocorrência de sinistros e interrupções na 

prestação dos serviços. 

Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolam a capacidade de atendimento 

local, os órgãos operadores deverão dispor de todas as estruturas de apoio (mão de 

obra, materiais e equipamentos), de manutenção estratégica, das áreas de gestão 

operacional, de controle de qualidade, de suporte como comunicação, suprimentos e 

tecnologias de informação, dentre outras. A disponibilidade de tais estruturas 

possibilitará que os sistemas de saneamento básico não tenham a segurança e a 

continuidade operacional comprometida ou paralisada. 

As ações de caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau 

adequado de segurança aos processos e instalações operacionais, evitando 

descontinuidades nos serviços. Como em qualquer atividade, no entanto, existe a 

possibilidade de ocorrência de situações imprevistas. As obras e os serviços de 

engenharia em geral, e as de saneamento em particular, são planejados respeitando-

se determinados níveis de segurança resultantes de experiências anteriores e 

expressos em legislações e normas técnicas específicas. 

Ao considerar as emergências e contingências, foram propostas, de forma 

conjunta, ações e alternativas que o executor deverá levar em conta no momento de 
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tomada de decisão em eventuais ocorrências atípicas. 

Na sequencia são apresentadas as ações de emergências e contingências a 

serem adotadas para os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. 
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7.1.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Quadro 45 – Ações de emergências e contingências para o setor de abastecimento de água 
ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Emergências e Contingências 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Falta de água generalizada 

Inundação das captações de água com danificação de equipamentos 
eletromecânicos / estruturas 

Reparo das instalações danificadas 

Deslizamento de encostas / movimentação do solo / solapamento de apoios de 
estruturas com arrebentamento da adução de água bruta 

Reparo das instalações danificadas 

Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil 

Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica nas instalações de 
produção de água 

Comunicação à Operadora em exercício de energia elétrica 

Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil 

Controle da água disponível em reservatórios 

Implementação de rodízio de abastecimento 

Deslocamento de caminhões tanque 

Vazamento de cloro nas instalações de tratamento de água Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência 

Qualidade inadequada da água dos mananciais Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência 

Ações de vandalismo Comunicação à Polícia 

Falta de água parcial ou 
localizada 

Deficiências de água nos mananciais em períodos de estiagem 

Comunicação à população / instituições / autoridades 

Controle da água disponível em reservatórios 

Implementação de rodízio de abastecimento 

Deslocamento de caminhões tanque 

Interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nas instalações de 
produção de água 

Comunicação à Operadora em exercício de energia elétrica 

Comunicação à população / instituições / autoridades 

Interrupção no fornecimento de energia elétrica em setores de distribuição 

Comunicação à Operadora em exercício de energia elétrica 

Comunicação à população / instituições / autoridades 

Transferência de água entre setores de abastecimento 

Danificação de equipamentos de estações elevatórias de água tratada Reparo das instalações danificadas 

Danificação de estruturas de reservatórios e elevatórias de água tratada Reparo das instalações danificadas 

Rompimento de redes e linhas adutoras de água tratada Reparo das instalações danificadas 

Ações de vandalismo Comunicação à Polícia 
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7.1.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A carência de rede coletora de esgoto, o elevado número de fossas e a ausência 

de estação de tratamento de esgoto colocam em risco a qualidade dos recursos 

hídricos do município. A ausência da coleta e tratamento de esgoto (sistema coletivo), 

além do risco de contaminar cursos de água superficiais e subterrâneos, poderá gerar 

imensos transtornos à população, à saúde pública, além da degradação ambiental. Os 

quadros a seguir apontam as ações de emergências e contingências a serem tomadas 

para os sistemas individuais e quando da implantação de sistema coletivo de esgoto 

sanitário na área urbana do município. 
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Quadro 46 – Emergências e contingências para extravasamento de esgoto de ETE ou elevatória 

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Extravasamento de esgoto em 
ETE por paralisação do 
funcionamento desta unidade 
de tratamento 

Interrupção no fornecimento de 
energia elétrica nas instalações de 
bombeamento 

Comunicar sobre a interrupção de energia à empresa responsável pelo fornecimento de 
energia elétrica  

Acionar gerador alternativo de energia 

Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado com o objetivo de evitar contaminação 
do solo e água 

Danificação de equipamentos 
eletromecânicos ou estruturas 

Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a 
possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades de tratamento 

Instalar equipamento reserva 

Ações de vandalismo 
Comunicar o ato de vandalismo à Polícia local 

Executar reparo das instalações danificadas com urgência 

Extravasamento de esgoto em 
estações elevatórias 

Interrupção no fornecimento de 
energia elétrica nas instalações de 
bombeamento 

Comunicar sobre a interrupção de energia à empresa responsável pelo fornecimento de 
energia elétrica 

Acionar gerador alternativo de energia 

Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado com o objetivo de evitar contaminação 
do solo e água 

Danificação de equipamentos 
eletromecânicos ou estruturas 

Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a 
possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades de tratamento 

Instalar equipamento reserva 

Ações de vandalismo 
Comunicar o ato de vandalismo à Polícia local 

Executar reparo das instalações danificadas com urgência 
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Quadro 47 – Emergências e contingências para rede coletora de esgoto danificada 
ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Rompimento de coletores, 
interceptores e emissários 

Desmoronamento de taludes ou 
paredes de canais 

Executar reparo da área danificada com urgência 

Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes 

Erosões de fundo de vale 

Executar reparo da área danificada com urgência 

Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes 

Comunicar aos órgãos de controle ambiental sobre o rompimento em alguma parte do sistema de 
coleta de esgoto 

Rompimento de pontos para 
travessia de veículos 

Comunicar aos órgãos de controle ambiental sobre o rompimento em alguma parte do sistema de 
coleta de esgoto 

Comunicar as autoridades de trânsito sobre o rompimento da travessia 

Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes 

Executar reparo da área danificada com urgência 

Ocorrência de retorno de esgoto 
nos imóveis 

Obstrução em coletores de esgoto 

Isolar o trecho danificado do restante da rede com o objetivo de manter o atendimento das áreas 
não afetadas pelo rompimento 

Executar reparo das instalações danificadas com urgência  

Lançamento indevido de águas 
pluviais na rede coletora de esgoto 

Executar trabalhos de limpeza e desobstrução 

Executar reparo das instalações danificadas 

Comunicar à Vigilância Sanitária  

Ampliar a fiscalização e o monitoramento das redes de esgoto e de captação de águas pluviais com 
o objetivo de identificar ligações clandestinas, regularizar a situação e implantar sistema de 
cobrança de multa e punição para reincidentes 
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Quadro 48 – Emergências e contingências para contaminação por fossas 

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Vazamentos e contaminação de 
solo, curso hídrico ou lençol 
freático por fossas 

Rompimento, extravasamento, 
vazamento e/ou infiltração de esgoto 
por ineficiência de fossas 

Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo de reduzir a 
contaminação 

Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa fossa, encaminhando o 
resíduo para a estação de tratamento de esgoto 

Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros ou ligação do esgoto 
residencial à rede pública nas áreas onde existe esse sistema  

Construção de fossas inadequadas e 
ineficientes  

Implantar programa de orientação quanto a necessidade de adoção de fossas sépticas em 
substituição às fossas negras e fiscalizar se a substituição está acontecendo nos prazos 
exigidos 

Inexistência ou ineficiência do 
monitoramento  

Ampliar o monitoramento e fiscalização destes equipamentos na área urbana e na zona rural, 
principalmente nas fossas localizadas próximas aos cursos hídricos e pontos de captação 
subterrânea de água para consumo humano 
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7.1.3. RESÍDUOS SÓLIDOS 

Quadro 49 – Emergências e contingências para o setor de resíduos sólidos 
EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIAS AÇÕES 

1. VARRIÇÃO 

1.1. Paralisação do Sistema de Varrição 

 Acionar os funcionários da Secretaria de Obras e Serviços para efetuarem a limpeza 
dos pontos mais críticos e centrais da cidade. 

2. COLETA DE RESÍDUOS 

2.1. Paralisação do Serviço de Coleta Domiciliar 

 Empresas e veículos previamente cadastrados deverão ser acionados para 
assumirem emergencialmente a coleta nos roteiros programados, dando 
continuidade aos trabalhos. 

 Contratação de empresa especializada em caráter de emergência. 

2.2. Paralisação das Coletas Seletiva e de Resíduos de Serviço de Saúde  Celebrar contrato emergencial com empresa especializada na coleta de resíduos. 

3. TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

3.1. Paralisação nos Centros de Triagem e Estação de Transbordo (se houver) 

 Realizar venda dos resíduos recicláveis no sistema de venda de caminhão fechado. 

 Celebrar contrato emergencial com empresa especializada no transbordo de 
resíduos. 

4. DESTINAÇÃO FINAL 

4.1. Paralisação total do Aterro Sanitário 

 Os resíduos deverão ser transportados e dispostos em cidades vizinhas, com a 
devida autorização da FEPAM.  

4.2. Paralisação parcial do Aterro, no caso de incêndio, explosão e/ou 
vazamento tóxico 

 Evacuação da área cumprindo os procedimentos internos de segurança. 

 Acionamento do Corpo de Bombeiros. 

5. PODAS, SUPRESSÕES DE VEGETAÇÃO DE PORTE ARBÓREO 

5.1. Tombamento de árvores 

 Mobilização de equipe de plantão e equipamentos. 

 Acionamento da Concessionária de Energia Elétrica. 

 Acionamento do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. 

6. CAPINA E ROÇAGEM 

6.1. Paralisação do serviço de capina e roçada 

 Acionar equipe operacional da Secretaria de Obras e Serviços para cobertura e 
continuidade do serviço. 
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7.1.4. DRENAGEM URBANA 

Quadro 50 – Emergências e contingências para o setor de drenagem urbana 
EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIAS AÇÕES 

Inexistência ou ineficiência da rede de drenagem urbana. 
Verificar o uso do solo previsto para região. Comunicar a Secretaria de Obras e Serviços a necessidade 

de ampliação ou correção da rede de drenagem. 

Presença de esgoto ou lixo nas galerias de águas pluviais. 
Comunicar ao setor de fiscalização sobre a presença de mau cheiro ou lixo. Aumentar o trabalho de 

conscientização da população sobre a utilização dos canais de drenagem. 

Presença de materiais de grande porte, como carcaças de 

eletrodomésticos, móveis ou pedras. 

Comunicar a Secretaria de Obras e Serviços sobre a ocorrência. Aumentar o trabalho de conscientização 

da população sobre a utilização dos canais de drenagem. 

Assoreamento de bocas de lobo, bueiros e canais. 
Comunicar a Secretaria de Obras e Serviços sobre a ocorrência. Verificar se os intervalos entre as 

manutenções periódicas se encontram satisfatórios. 

Situações de alagamento, problemas relacionados à 

microdrenagem. 

Deve-se mobilizar os órgãos competentes para realização da manutenção da microdrenagem. Acionar a 

autoridade de trânsito para que sejam traçadas rotas alternativas a fim de evitar o agravamento do 

problema. Acionar um técnico responsável designado para verificar a existência de risco a população 

(danos a edificações, vias, risco de propagação de doenças, etc.). Propor soluções para resolução do 

problema, com a participação da população e informando a mesma sobre a importância de se preservar 

o sistema de drenagem. 

Inundações, enchentes provocadas pelo transbordamento de 

rios, córregos ou canais de drenagem. 

O sistema de monitoramento deve identificar a intensidade da enchente e acionar o sistema de alerta 

respectivo. Comunicar o setor responsável (Secretaria de Obras e Serviços e/ou Defesa Civil) para 

verificação de danos e riscos à população. Comunicar o setor de assistência social para que sejam 

mobilizadas as equipes necessárias e a formação dos abrigos. 
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7.2. PLANOS DE RACIONAMENTO E AUMENTO DE DEMANDA TEMPORÁRIA DE ÁGUA 

Conforme anteriormente relatado, a Concessionária terá que ter disponível os 

instrumentos necessários para o atendimento dessas situações de contingências. Para 

novos tipos de ocorrências que porventura venham a surgir, a Concessionária 

promoverá a elaboração de novos planos de atuação. 

É responsabilidade da Concessionária confirmar a qualidade da água tratada e 

garantir o padrão de potabilidade até o cavalete do consumidor. Dessa forma, a 

mesma deverá implementar procedimentos que garantam esta qualidade, 

principalmente após a execução de reparos e outros serviços na rede. Outro aspecto 

relevante para manter a qualidade da água distribuída está relacionado à manutenção 

da rede sob pressão, já que sua despressurização aumenta o risco de contaminação.  

Na sequência, seguem algumas sugestões para situações de racionamento e 

aumento da demanda temporária de água. 

 

Planos de racionamento: 

As ações a seguir deverão ser realizadas mediante as seguintes situações: 

estiagem, manutenção de adutoras e/ou ETA e período prolongado de falta de energia 

elétrica. Segue detalhamento:  

 Divulgação na mídia (estações de rádio AM e FM de cidades vizinhas e TV RBS 

local, entre outros); 

 Cobrança do valor real consumido; 

 Formas alternativas de abastecimento de água no caso de interrupção dos 

serviços (ex: caminhão pipa ou outros corpos hídricos); 

 Interrupção parcial da oferta da vazão de água do sistema público (atualmente 

Prefeitura Municipal); 

 Mobilização social (Comunicação à população / instituições / autoridades/ 

Defesa Civil); (Comunicação à Polícia / bombeiros); 
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 Deslocamento de frota grande de caminhões tanque (Através do auxilio dos 

municípios vizinhos); 

 Controle de água disponível em reservatórios; 

 Implementação de rodízio de abastecimento. 

 

Aumento da demanda temporária: 

As ações a seguir deverão ser realizadas mediante a seguinte situação: Eventos 

municipais (festas, feiras, campeonatos, entre outros). 

 

a) Abastecimento de Água: 

 Identificação de manancial alternativo. Vale destacar que esses mananciais só 

poderão ser utilizados mediante estudos e projetos; 

 Contratação emergencial de empresa especializada; 

 Identificação de ponto de captação de água em manancial subterrâneo. 

 Deslocamento de frota de caminhões tanque (Através do auxilio dos municípios 

vizinhos); 

 Articulação política e institucional. 

 

b) Esgotamento Sanitário: 

 Contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos; 

 Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário junto ao pavilhão de 

eventos (onde é realizada a feira, festa, por exemplo). 

 Contratação de caminhões limpa fossa para atender o município, devendo ser a 

empresa devidamente licenciada; 

 Articulação política e institucional. 

 

c) Resíduos Sólidos e Limpeza Pública: 

  Instalação de lixeiras ao longo da área dos eventos durante o período dos 

mesmos; 
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 Previsão de coleta e destinação dos resíduos gerados nos eventos, 

periodicamente para evitar o acúmulo; 

 Deslocamento de equipe padrão para realizar a varrição e limpeza dos 

arredores do local do evento; 

 Articulação política e institucional. 

 

d) Drenagem Urbana 

 Articulação política e institucional. 

 

7.3. ESTABELECIMENTO DE REGRAS DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO OPERACIONAL PARA 

SITUAÇÃO CRÍTICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

A ocorrência de fatores que provoquem estados críticos à prestação de serviços 

públicos de saneamento básico são situações a serem consideradas e porventura 

planejadas. Assim sendo, em situações criticas deve-se estabelecer prioridades ao 

atendimento das áreas de maior concentração populacional, oferecendo condições 

básicas a estas. Devem ser priorizados nestes casos: hospital municipal e as unidades 

de saúde, e, creches e centro de atendimento a idosos, ou seja, deve-se sempre 

atender prioritariamente unidades de atendimento coletivo.  

O procedimento operacional para suprir o atendimento emergencial está 

exemplificado no item ANÁLISE DE CENÁRIOS PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

deste relatório. Vale lembrar que se torna necessário estabelecer a tarifação de 

contingência no município, a qual deve ser definida em conjunto com a agência 

responsável pela regulação dos serviços no município. 
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7.4. ESTABELECIMENTO DE MECANISMOS TARIFÁRIOS DE CONTINGÊNCIA 

Com relação à adoção de mecanismos tarifários de contingência, cabe-se o 

seguinte esclarecimento: a Lei Federal nº 11.445/2007, estabelece os objetivos da 

Regulação no art. 22, entre eles definir tarifas que assegurem o equilíbrio econômico 

financeiro (inc. IV). E ainda, determina que a Entidade Reguladora, deverá criar normas 

de medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento. (art. 23, XI) 

Art. 22. São objetivos da regulação: 

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro 

dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que 

induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação 

social dos ganhos de produtividade. 

Nesse sentido, verifica-se, que a Fase V: Ações para emergência e contingência 

determina o estabelecimento de adoção de mecanismos tarifários de contingência, 

não é aplicável em nível de Planejamento, pois critérios tarifários é atribuição da 

Regulação, como se vê nos dispositivos legais acima citados. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Conforme exigência prevista no Artigo 9°, Parágrafo I, da Lei Federal n°11.445 de 

05 de janeiro de 2007, que “estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico”, 

fica o Município de Barra Funda obrigado a elaborar o Plano Municipal de Saneamento. 

Tal Plano será um requisito prévio para que o município possa ter acesso aos recursos 

públicos para aplicação em ações de saneamento básico. 

O Plano contempla os serviços referentes a abastecimento de água, esgotamento 

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

pluviais. 

Em atendimento as atividades contratuais previstas no Termo de Referência do 

Edital de Barra Funda, a empresa Cerne Ambiental Ltda ME apresenta neste trabalho a 

ETAPA V - Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

A ETAPA V é um documento que contempla todas as demais fases desenvolvidas 

na elaboração do plano, desde os aspectos gerais do Diagnóstico (ETAPA II), até o 

Prognóstico, com os objetivos, metas de curto, médio e longo prazo e programas para 

universalização dos serviços de saneamento, além da definição das ações para 

emergência e contingência e mecanismos e procedimentos para o controle social (ETAPA 

III).  

Logo, será apresentado o relatório final do PMSB, contemplando a parte do 

Diagnóstico e do Prognóstico com as ações, metas e programas para cada um dos quatro 

setores de Saneamento Básico, estabelecendo as prioridades de acordo com a 

necessidade de atendimento em: ações imediatas, de curto, de médio e de longo prazo, 

para o horizonte de plano de 20 anos. 

O produto deste trabalho permitirá o monitoramento dos indicadores de  

desempenho do município de Barra Funda, como resultado, espera-se contribuir  para o 

alcance dos objetivos gerais da Política Nacional de Saneamento, com destaque  para a 

universalização da coleta e do tratamento de esgotos e adoção de tecnologias  inovadoras 
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para o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.  

Neste contexto, o uso racional e integrado dos recursos naturais buscará a 

sustentabilidade e segurança hídrica, mediante equacionamento adequado entre a oferta 

e a demanda por serviços de saneamento ao longo dos próximos 20 anos.  

Na sequencia é apresentado um apanhado geral das etapas do diagnóstico e 

prognóstico para os setores de águas, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e 

drenagem urbana. 
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2. DEFINIÇÕES DE TERMOS 

Na sequencia é apresentado um glossário com as definições de termos utilizados 

nesse documento.  

Adutora – são os condutos destinados a ligar as fontes de abastecimento de água 

bruta às estações de tratamento de água, situadas além das imediações dessas fontes, ou 

os condutos ligando estações de tratamento, situadas nas proximidades dessas fontes, a 

reservatórios distantes que alimentam as redes de distribuição. 

Água bruta – água de uma fonte de abastecimento, antes de receber qualquer 

tratamento. 

Alagamento – água acumulada no leito das ruas e no perímetro urbano por fortes 

precipitações pluviométricas, em localidades com sistemas de drenagem deficiente ou 

inexistente. 

Assoreamento – processo de depósito de sedimentos carregados pelas águas das 

chuvas nas redes de drenagem pluviais e tem como principal consequência a redução da 

seção transversal das tubulações e consequentemente da capacidade de transporte de 

vazão.  

Aterro sanitário – disposição final dos resíduos sólidos urbanos através de sua 

adequada disposição no solo, sob controle técnico e operacional permanente, de modo a 

que nem os resíduos, nem seus efluentes líquidos e gasosos, venham a causar danos à 

saúde pública e/ou ao meio ambiente.  

Bacia hidrográfica – é uma área definida topograficamente (divisor com outra 

bacia hidrográfica), onde toda a chuva que cai no seu interior é drenada por um curso 

d’água (rio principal) ou um sistema conectado de cursos d’água (afluentes ao rio 

principal). Toda a vazão efluente é descarregada através de uma simples saída (“boca” do 

rio) no ponto mais baixo da área. 

Boca de lobo – dispositivo localizado em ponto conveniente, em geral nas faixas 

de vias públicas paralelas e vizinhas ao meio-fio, para captação de águas pluviais.  
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Captação de água - é o local de tomada de água do manancial (superficial ou 

subterrâneo) e compreende a primeira unidade do sistema de abastecimento. 

Corpo receptor – corpo d’água destinado a receber o esgoto tratado e as águas 

pluviais coletadas pelos sistemas de drenagem urbana. 

Economia - Imóvel de uma única ocupação, ou subdivisão de imóvel com 

ocupação independente das demais, perfeitamente identificável ou comprovável em 

função da finalidade de sua ocupação legal, dotado de instalação privativa ou comum 

para uso dos serviços de abastecimento de água e/ou de coleta de esgoto.  

Emissário – tubulação destinada ao lançamento do esgoto em alto mar ou em rios 

de grande vazão. Assim, os emissários podem ser oceânicos ou fluviais. 

Estações elevatórias – unidades destinadas a transportar água/esgoto de uma 

parte mais baixa para uma parte mais elevada por meio de utilização de conjuntos motor-

bomba. 

Estação de Tratamento de Água - ETA – representa o conjunto de instalações e 

equipamentos destinados a realizar o tratamento da água bruta. 

Estação de Tratamento de Esgoto - ETE – conjunto de instalações, dispositivos e 

equipamentos destinados ao tratamento de esgotos produzidos. 

Fossa séptica – dispositivo tipo câmara, enterrado, revestido e sem possibilidade 

de infiltração no solo, destinado a receber o esgoto para separação e sedimentação do 

material sólido, transformando-o em material inerte.  

Hidrômetro – é o aparelho destinado a medir e indicar o volume de água que o 

atravessa, ou seja, o consumo de água, popularmente conhecido como contador de água 

em ligações domiciliares ou prediais. 

Ligação de água - Conexão do ramal predial de água, à rede pública de distribuição 

de água. 

Ligação de esgoto - Conexão do ramal predial de esgoto, à rede pública coletora 



 

 

 

15 

de esgoto. 

Lixão - disposição final do lixo pelo seu lançamento, em bruto, sobre o terreno 

sem qualquer cuidado ou técnica especial; falta de medidas de proteção ao meio 

ambiente ou à saúde pública. 

Lodo – material orgânico e mineral sedimentado, em processo de digestão. 

Manancial – fonte de água, superficial ou subterrânea, utilizada para 

abastecimento humano e manutenção de atividades econômicas. 

Manejo de águas pluviais – consiste no controle do escoamento das águas de 

chuva, para se evitar os seus efeitos adversos que podem representar sérios prejuízos à 

saúde, segurança e bem estar da sociedade.  

Manejo de resíduos sólidos – consiste nos seguintes serviços: a coleta, o 

transbordo e transporte, a triagem para fins de reuso ou reciclagem, o tratamento e a 

disposição final de resíduos sólidos domiciliares, assemelhados e provenientes da limpeza 

pública. A varrição, a capina e a poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros 

eventuais serviços pertinentes à limpeza pública fazem parte, também, do manejo de 

resíduos sólidos. 

Mata ciliar – é a vegetação que margeia os cursos d’água, ou que contorna os 

lagos, nascentes e açudes, situando-se em solos úmidos ou até mesmo encharcados e 

sujeitos às inundações periódicas. São consideradas áreas de preservação permanente, 

permitindo a conservação da flora e fauna típicas e atuam na regularização dos fluxos de 

água e de sedimentos, na manutenção da qualidade da água e, através do sistema 

radicular e da copa do conjunto das plantas, constituem a proteção mais eficiente dos 

solos que revestem. 

Macrodrenagem - corresponde à rede de drenagem natural, pré-existente à 

urbanização, constituída por rios e córregos, localizados nos talvegues dos vales, e que 

pode receber obras que a modificam e complementam, tais como canalizações, 

barragens, diques e outras. 
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Microdrenagem – sistema de condutos pluviais a nível de loteamento ou de rede 

primária urbana, que propicia a ocupação do espaço urbano ou periurbano por uma 

forma artificial de assentamento, adaptando-se ao sistema de circulação viária. 

Outorga – é um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, em que o 

usuário recebe uma autorização para fazer uso da água, através da utilização de uma 

determinada vazão, de uma fonte hídrica, especifica em um local definido, para um 

determinado uso, durante um determinado período de tempo e que pode lhe assegurar 

um direito, o direito de uso da água. 

Plano Municipal de Saneamento Básico: instrumento da política municipal de 

saneamento que abrange o conjunto de diretrizes, metas, estratégias e programa de 

investimentos contemplando projetos, programas e ações orientativas do 

desenvolvimento dos sistemas e da prestação dos serviços elencados no conceito de 

saneamento básico estabelecido na Lei Federal nº 11.445/07 e as interfaces dos quatro 

elementos. Objetiva integrar as ações de saneamento com as políticas públicas 

relacionadas, em especial, às políticas de recursos hídricos, saúde pública e 

desenvolvimento urbano. Deverá abranger toda a extensão territorial do município, com 

ênfase nas áreas urbanas, assim definidas por lei, identificando-se todas as localidades - 

como distritos, comunidades rurais, etc. a serem atendidas pelos sistemas públicos de 

saneamento básico, sejam integrados ou isolados.  

Prestação adequada dos serviços: a prestação de serviços nos termos das Leis 

Federais nº 8.987/95 e 11.445/2007. 

Racionamento de água – interrupção do fornecimento de água em decorrência de 

problemas na reservação, capacidade de tratamento insuficiente, população flutuante, 

problemas de seca/estiagem. 

Rede coletora de esgoto – conjunto de canalizações que operam por gravidade e 

que tem a finalidade de coletar os despejos domésticos e especiais da comunidade a 

partir de ligações prediais ou de outros trechos de redes, encaminhando-os a 

interceptores, local de tratamento ou lançamento final. 
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Rede de distribuição - consiste na última etapa de um sistema de abastecimento 

de água, constituindo-se de um conjunto de condutos assentados nas vias públicas ou nos 

passeios, aos quais se conectam os ramais domiciliares.  

Reservatório – lugar onde a água é acumulada para servir às múltiplas 

necessidades humanas, em geral formadas pela construção de barragens nos rios ou pela 

diversão da água para depressões no terreno ou construído como parte de sistemas de 

abastecimento de água, antes ou depois de estações de tratamento.  

Resíduo domiciliar especial - grupo que compreende os entulhos de obras, pilhas 

e baterias, lâmpadas fluorescentes e pneus.  

Resíduo domiciliar ou residencial - são os resíduos gerados nas atividades diárias 

em casas, apartamentos, condomínios e demais edificações residenciais. 

Resíduos sólidos urbanos – RSU - Segundo ABNT, são os “gerados num 

aglomerado urbano, excetuados os resíduos industriais, perigosos, hospitalares sépticos e 

de aeroportos e portos.” Ou seja, os resíduos sólidos domiciliares, comerciais, públicos, 

de serviços de saúde assépticos e industriais comuns. De acordo com a resolução 

CONAMA n.º308/02, em seu artigo 2.º, “resíduos sólidos urbanos são os provenientes de 

residências ou qualquer outra atividade que gere resíduos com características 

domiciliares, bem como os resíduos de limpeza pública urbana”. 

Sistema de abastecimento de água – é o conjunto de obras, instalações e serviços, 

destinados a produzir e distribuir água potável a uma comunidade, em quantidade e 

qualidade compatíveis com as necessidades da população, para fins de consumo 

doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros usos. 

Sistema de esgotamento sanitário - é o conjunto de obras, instalações e serviços, 

destinados a coleta, tratamento e destinação final de águas servidas. 

Sumidouro – dispositivo enterrado, normalmente cilíndrico, destinado a promover 

a absorção da parte líquida do esgoto pelo solo. Pode ser revestido com material que 

permite a infiltração no solo. 
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Tarifa – preço público unitário preestabelecido, cobrado pela prestação de serviço 

de caráter individualizado e facultativo. Não tem natureza tributária, estando relacionada 

à quantidade do serviço efetivamente prestado e à possibilidade de rescisão. 

Tratamento de esgoto – o tratamento de esgoto é feito visando à preservação da 

vida nos corpos d’água e redução de risco à saúde humana, consistindo na combinação de 

processos físicos, químicos e biológicos, com o objetivo de reduzir a carga orgânica 

existente no esgoto sanitário, antes de seu lançamento final. 

Universalização: ampliação progressiva do acesso de toda a população aos 

sistemas e serviços de saneamento básico.  

Uso sustentável dos recursos hídricos: respeito à disponibilidade hídrica das 

respectivas bacias hidrográficas, tendo em vista suprir as necessidades das populações 

atuais sem afetar a possibilidade de uso pelas gerações futuras.  

Vazão – é o volume de água que passa por uma determinada seção de um 

conduto por uma unidade de tempo. Usualmente é dado em litros por segundo (l/s), em 

metros cúbicos por segundo (m³/s) ou em metros cúbicos por hora (m³/h). 

Dentro dessas definições, cabe ressaltar a diferença entre o Plano e o Projeto de 

Execução. Plano é a idealização de soluções. É o que envolve a formulação sistematizada 

de um conjunto de decisões integrantes, expressas em objetivos e metas e que explica os 

meios disponíveis e/ou necessários para alcançá-los, num dado prazo. Já Projeto é a 

materialização daquelas ideias com vistas a levantamento de custos, necessidades e 

dificuldades a serem superadas. Execução é a colocação em prática daquilo que foi 

idealizado e planejado.  
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3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

3.1. DIAGNÓSTICO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA 

O abastecimento da área urbana do município de Barra Funda é de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal. O abastecimento da área rural é de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal e das associações de moradores do município.  

Na Lei Orgânica Municipal de Barra Funda no Capítulo II, são colocadas diretrizes 

para o Sistema de Recursos hídricos, conforme segue: 

SEÇÃO II 

DA COMPETÊNCIA COMUM 

Art. 9° - Compete ao Município concorrentemente ou supletivamente à União e ao Estado: 

VI - proteger o meio ambiente, protegendo os mananciais e combater a poluição em 

qualquer de suas formas, bem como evitar a caça e a pesca predatória; 

VII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 

VIII - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico; 

X - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração 

de recursos hídricos e minerais em seu território; 

 

O município não conta com o Plano Diretor Participativo e Código de Postura 

municipal que trás diretrizes específicas para o abastecimento de água da população.  

Atualmente o município possui um sistema de abastecimento de água composto 

por 04 poços (profundos) sob administração da própria Prefeitura. Esse sistema atende a 

população da área urbana.  

Segundo levantamento feito junto à Prefeitura Municipal, a zona rural do 

município apresenta sistema coletivo de poços comunitários. 
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 Linha Santa Lúcia 

 Linha Encantado 

 Linha Cabrito 

 Linha Carijó 

 Linha São Jose Agusso 

 Linha Santo Antonio Agusso 

 Linha Ervalzinho Caravagio 

 Linha Ervalzinho Auxiliadora. 

 

O Quadro 1 traz os principais sistemas de abastecimento, citando o tipo de 

tratamento e a forma de captação, conforme informações repassadas pela Prefeitura 

Municipal de Barra Funda. 

Quadro 1 - Sistemas de Abastecimento de Água - SAA 

SAA LOCALIDADE 
SISTEMA DE 

TRATAMENTO 
CAPTAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 

Poço ERVAZINHO (abastece a 

Sede) 
Cloração 

Poço Profundo 

112m  
Municipal 

Poço BAIRRO NAVEGANTES 

(abastece a Sede e B. 

Navegantes) 

Cloração  
Poço Profundo 

129m 

Municipal 

Poço COTRISAL (abastece a 

Sede e Bairros) 
Cloração  

Poço Profundo 

190m 

Municipal 

Poço ENCANTADO (abastece a 

Sede) 
Cloração  

Poço Profundo 

100m 

Municipal 
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Sistema De Abastecimento De Água – Área Urbana De Barra Funda 

Conforme anteriormente descrito, a área urbana o município possui um sistema 

de abastecimento de água composto por 04 poços todos sob administração Municipal. 

Três deles estão localizados na área rural e atendem a sede, e um está localizado na área 

urbana. Conforme Portaria nº 876 de 18 de dezembro de 1989 do MINISTERIO DAS 

MINAS E ENERGIA delimita uma área de proteção de 400ha, no entorno da fonte de água 

mineral tendo como titular da Concessão de Lavra AGUAS ALCALINAS SARANDI 

SOCIEDADE LIMITADA, conforme documento constante em anexo. 

Conforme informações cedidas pela Prefeitura Municipal, o município conta com 

um total aproximado de 580 economias (ativas e inativas, comercial e residencial) que 

atendem os habitantes da área urbana, sendo cerca de 70% hidrometradas. 

A média de volume total de água captado pelos 4 poços na área urbana de Barra 

Funda é de 2.400 m3/dia . 

 

Captação e Adução  

A captação de água no sistema da área urbana do município de Barra Funda é feita 

em quatro poços localizados na área rural. Os pontos de captação estão localizados nas 

seguintes coordenadas: 

 Poço de ERVAZINHO BAIXO (abastece a Sede) - latitude S 27⁰56'508" e 

longitude W 53⁰02'721".  

• A vazão de captação no poço é de 15.000 litros/hora. 

• A potência da bomba (monofásica) é de 6 HP. 

• Metros de Profundidade: 112m 

• O Reservatório consiste numa caixa de fibra de 20.000L, localizado nas 

coordenadas de latitude S 27⁰56'011" e longitude W 53⁰02'575" . 

As Figuras 1 , 2 e 3, mostram o poço e o reservatório: 
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Figura 1: Poço na Linha Ervalzinho Baixo (abastece a sede) 

Fonte : Cerne Ambiental 

 

 

Figura 2:Local do poço na Linha Ervalzinho Baixo 

Fonte : Cerne Ambiental 



 

 

 

23 

 

Figura 3: Reservatório na Linha Ervalzinho Baixo 

Fonte : Cerne Ambiental 

 

O que se observa do local da instalação do poço é que falta uma proteção física 

eficaz ao redor, já que atualmente é apenas uma cerca de arame. Também o poço está no 

meio de um potreiro, com a circulação de gado ao redor do mesmo. Não há placa de 

identificação do poço no local. 

Não existe cadastro de rede nem de pontos de manobras ou registros, 

impossibilitando uma melhor avaliação do sistema de distribuição 

O reservatório (caixa) está localizado numa área de acesso restrito, o que 

impossibilitou uma maior descrição do local. Também não há placa de identificação da 

caixa no local. 

 

 Poço do BAIRRO NAVEGANTES (abastece a Sede e B. Navegantes).- latitude S 

27⁰55'102" e longitude W 53⁰02'600" . 
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 A vazão de captação no poço é de 15.000 litros/hora. 

  A potência da bomba (trifásica) é de 6 HP. 

  Metros de Profundidade: 129m 

 O Reservatório consiste numa caixa de fibra de 20.000L, localizado nas 

coordenadas de latitude S 27⁰55'102" e longitude W 53⁰02'600" . 

As Figuras 4 e 5 mostram o poço e o reservatório: 

 

Figura 4:Poço no Bairro Navegantes (abastece a sede) 

Fonte : Cerne Ambiental 
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Figura 5: Reservatório no Bairro Navegantes  

Fonte : Cerne Ambiental 

 

No Bairro Navegantes, o local da instalação do poço e do reservatório de metal é o 

mesmo. Há isolamento (cercamento) da área de instalação do poço e do reservatório, 

porém não há placa de identificação do poço e reservatório no local. 

Não existe cadastro de rede nem de pontos de manobras ou registros, 

impossibilitando uma melhor avaliação do sistema de distribuição. 

 

 Poço da COTRISAL (abastece a Sede e Bairros) - latitude S 27⁰55'749" e 

longitude W 53⁰01'039". 

 A vazão de captação no poço é de 15.000 litros/hora. 

  A potência da bomba (trifásica) é de 8 HP. 

 Metros de profundidade: 190m 
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 O Reservatório consiste numa caixa de fibra de 20.000L, localizado nas 

coordenadas de latitude S 27⁰55'831" e longitude W 53⁰01'069" . 

As Figuras  6 e 7 mostram o poço e o reservatório: 

 

Figura 6 : Poço da Cotrisal  

Fonte : Cerne Ambiental 

 

O que se ressalta do local da instalação do poço da Cotrisal, é que falta uma 

proteção física ao redor, já que atualmente não há qualquer proteção ou isolamento no 

local. Não há placa de identificação do poço no local. 
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Figura 7: Reservatório do poço da Cotrisal 

Fonte : Cerne Ambiental 

 

Como se vê na foto, o reservatório (caixa) está localizado numa área de acesso 

restrito e também não há placa de identificação da caixa no local. 

Não existe cadastro de rede nem de pontos de manobras ou registros, 

impossibilitando uma melhor avaliação do sistema de distribuição. 

 

 Poço do ENCANTADO (abastece a Sede) - latitude S 27⁰55'272" e longitude W 

53⁰00'796"  

 A vazão de captação no poço é de 15.000 litros/hora. 

  A potência da bomba (trifásica) é de 10 HP. 

 Metros de Profundidade: 100m 
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 O Reservatório é de 20.000L, localizado nas coordenadas de latitude S 27⁰55'831" 

e longitude W 53⁰09'823" . 

As Figuras 8, 9 e 10 mostram o poço e o reservatório: 

 

 
 

Figura 8: Poço da Linha Encantado – Abastecimento Sede 

Fonte : Cerne Ambiental 

 

Na linha Encantado - sistema da sede observa-se que no local da instalação do 

poço falta uma proteção física eficaz ao redor, já que atualmente é apenas uma cerca de 

arame. Também falta manutenção e limpeza no entorno do poço. Não há placa de 

identificação do poço no local. 
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Figura 9 :Poço da Linha Encantado  

Fonte : Cerne Ambiental 

 

 
 

Figura 10: Reservatório da Linha Encantado – Abastecimento Sede 

Fonte : Cerne Ambiental 



 

 

 

30 

O reservatório está localizado numa área de acesso restrito. Há apenas uma cerca 

de arame no entorno do reservatório. Também não há placa de identificação do mesmo 

no local, apenas uma descrição escrita no próprio reservatório. 

Não existe cadastro de rede nem de pontos de manobras ou registros, 

impossibilitando uma melhor avaliação do sistema de distribuição. 

Segundo a prefeitura municipal, existe outorga de captação da água dos poços do 

sistema Sede. 

 

Tratamento da Água  

O tratamento da água, de acordo com a Prefeitura Municipal, é feito diretamente 

nos poços. Não existe uma estação de tratamento da água – ETA. 

 O tratamento consiste apenas em Cloração realizadas por meio de bombas 

dosadoras. O cloro é dosado por clorímetro diretamente na água do poço. 

O cloro é usado na forma de hipoclorito de sódio. O controle de Cloro é feito 

mensalmente. De acordo com a Prefeitura Municipal, não é adicionado Flúor à água pois 

a mesma, segundo análises feitas, já apresenta a quantidade adequada desse 

componente. 

Nos últimos doze meses, de acordo com a prefeitura municipal, não houve 

interrupção no sistema de Cloração.  

Não foram apresentadas pela prefeitura municipal, que administra o sistema de 

abastecimento de Barra Funda, as licenças de captação de água dos poços. Porém, 

segundo a mesma essas licenças existem. 

Também não foram disponibilizados maiores detalhes da captação e distribuição 

da água por não possuírem esses dados, o que impossibilita a elaboração de croqui com 

dimensões das etapas do tratamento e distribuição. 
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 Adução de Água Tratada 

A adução da água já tratada até os reservatórios é realizada através de TUBO de 

PVC com 60 mm de diâmetro. Não se tem dados da extensão da adutora.  

A água tratada segue dos poços para os reservatórios, por bombeamento. Após 

reservação a água é distribuída até as residências por gravidade.  

 

 Reservatórios 

O abastecimento de Barra Funda é feito por sistema de distribuição por gravidade. 

Os reservatórios são elevados, sendo três deles caixas de fibra de 20.000 litros e um de 

metal, também de 20.000 litros. Os reservatórios ficam nos seguintes locais e 

coordenadas: 

 Poço ERVAZINHO (abastece a Sede) - latitude S 27⁰56'508" e longitude W 

53⁰02'721" e Reservatório (caixa 20m³) : latitude S 27⁰56'011" e longitude W 

53⁰02'575"  

 

 Poço BAIRRO NAVEGANTES (abastece a Sede e B. Navegantes)- latitude S 

27⁰55'102" e longitude W 53⁰02'600" e Reservatório (caixa 20m³) : latitude S 

27⁰55'102" e longitude W 53⁰02'600"  

 

 Poço COTRISAL (abastece a Sede e Bairros) - latitude S 27⁰55'749" e longitude W 

53⁰01'039” e Reservatório (caixa 20m³): latitude S 27⁰55'831" e longitude W 

53⁰01'069”. 

 

 Poço ENCANTADO (abastece a Sede) - latitude S 27⁰55'272" e longitude W 

53⁰00'796" e Reservatório (caixa 20m³): latitude S 27⁰55'604" e longitude W 

53⁰09'823”. 
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Após bombeamento e armazenamento da água nos reservatórios, a água segue 

para distribuição por gravidade. 

 

Rede de Distribuição 

A rede de distribuição no município de Barra Funda é de responsabilidade da 

prefeitura municipal. A mesma não dispõe de dados da extensão da rede de distribuição. 

Não existem outros dados, registros ou croquis descrevendo detalhes da rede de 

distribuição. Não existem cadastros de diâmetros da rede, materiais utilizados, nem 

pontos de manobras ou registros. Por este motivo fica impossibilitada uma melhor 

descrição e avaliação da rede de distribuição do município. 

 

 Ligações Prediais  

As ligações prediais são feitas pela prefeitura municipal, conforme necessidade do 

município ou conforme pedidos feitos pela população.  

De acordo com a prefeitura de Barra Funda, há no município um total de 580 

economias, sendo que todas possuem hidrômetro. 

 

Receitas e Custos 

As principais receitas do prestador de serviço em questão é a taxa cobrada pelo 

consumo de água, sendo R$ 3,26 m³. O controle do consumo é efetuado por meio de 

leituras individuais dos hidrômetros instalados na entrada de cada ponto consumidor. Por 

meio do consumo, obtido em m³ pode-se obter o valor da conta mensal do consumidor.  

A falta de dados relativos a receitas e custos impossibilita fazer um balanço 

detalhado em relação às despesas do sistema.  
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Avaliação Do Sistema: Demanda X Consumo 

Neste estudo foram utilizados dados populacionais obtidos no censo demográfico 

do IBGE, dados oficiais fornecidos pelo órgão responsável pelo abastecimento de água no 

município de Barra Funda e informações obtidas em campo. 

Conforme descrito anteriormente, não há estação de tratamento de água no 

município de Barra Funda. O tratamento é realizado diretamente nos poços de captação. 

O Quadro 2 detalha a média de consumo de água em função da demanda de produção.  

 

Quadro 2: Produção e consumo nos Poços de captação  

Demanda e Consumo 

Produção média diária (4 poços) 2.400 m3/dia 

Ligações ativas 580 

Pessoas atendidas 1.522 habitantes 

Disponibilidade de água* 1.576,82 l/hab. dia 

Índice de perdas (Prefeitura Municipal) - 

Volume do Reservatório (Total ) 80 m³ 

(*) Disponibilidade de água calculada de acordo com a produção média diária e número de habitantes. Não 

considerando as perdas na distribuição. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Barra Funda. 

 

Não se pode obter o consumo médio exato de água por habitante, uma vez que 

não se tem dados de perdas do sistema de distribuição.  
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Qualidade Da Água 

A qualidade necessária da água distribuída por sistemas de abastecimento é 

determinada através da portaria no 518/04 do ministério da saúde, que também 

determina a frequência das análises a serem efetuadas na água distribuída. 

As análises de qualidade da água e de monitoramento do sistema são realizadas 

pela Prefeitura Municipal, que tem a responsabilidade de realizar análises físico-químicas 

e de monitoramento da qualidade da água. 

Com relação às análises laboratoriais, o que foi relatado pela prefeitura Municipal, 

é que, como forma de monitoramento da qualidade da água, é feito rodízio de análises 

dos poços. Não se tem maiores detalhes da frequência de realização desse rodízio e nem 

do resultado dessas análises da água. 

 

Doenças De Veículação Hídrica 

A diarréia aguda, cuja duração não excede a duas semanas, é uma doença causada 

por um agente infeccioso - vírus, bactéria ou parasita - e caracteriza-se pela perda de 

água e outros componentes químicos fundamentais para o bom funcionamento do 

organismo. A duração da doença não excede a duas semanas. A maioria dos agentes 

infecciosos é transmitida pela via oro-fecal e está relacionada à falta de água em 

quantidade e de boa qualidade, falta de higiene pessoal, falta de saneamento básico, 

manipulação e conservação inadequada dos alimentos.  

A maior parte das doenças diarréicas é causada pela água ou por alimentos 

contaminados, e embora as pessoas possam ser afetadas em qualquer idade, as crianças 

são as maiores vítimas. Uma simples exemplificação desse fato é que a diarréia aguda é a 

maior causa de internação em crianças de até cinco anos, e a desidratação ,uma das 

principais responsáveis pela alta taxa de mortalidade infantil no Brasil.  
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Pesquisa feita junto ao Ministério da Saúde (SINAN 2009 – Tabela de Agravos), não 

apresentou registros para os casos de doenças de veiculação hídrica de notificação 

compulsória, que ocorreram no município no ano de 2009. 

 

Sistemas De Abastecimento - Área Rural 

No município de Barra Funda, os sistemas implantados nas áreas rurais são poços 

artesianos que fazem o abastecimento de água para as famílias das comunidades do 

interior separadamente. Esses sistemas de abastecimento são de responsabilidade das 

comunidades, sendo que apenas duas comunidades a administração é em conjunto com a 

prefeitura municipal. 

Não é possível estimar quantos habitantes da área rural são atendidos, pois não 

existe um cadastramento das famílias atendidas. Não existe um cadastro de redes de 

distribuição dos sistemas, o que torna impossível a descrição das redes de adução de 

água bruta nas áreas rurais do município de Barra Funda. Não há macro e micro medição 

implantados nos sistemas da área rural. 

Com relação às análises laboratoriais, o que foi relatado pela prefeitura Municipal, 

é que em localidades do interior do município, não é realizado um acompanhamento da 

qualidade da água dos pontos de abastecimento. Porém, sabe-se que os sistemas de 

abastecimento da área rural também devem estar de acordo com os parâmetros da 

Portaria MS 518/04. 

Não possuem licenças ambientais e licença para captação de água. Também não existem 

contratos com os usuários dos sistemas. 

Não foi possível levantar qual a Reservação mínima para cada localidade/linha, 

pois as mesmas não tinham informações do número de moradores da comunidade. 
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Análise Crítica  

Através de visita técnica realizada ao município de Barra Funda por equipe técnica, 

onde foram apontados por membros da prefeitura municipal, os principais pontos de 

deficiência no sistema de abastecimento de água. 

Com relação ao abastecimento da área urbana do município, o atendimento é de 

100%. Faltam dados referentes à rede de distribuição da água, sobre análises da 

qualidade da água. Logo, para melhor atender as questões que envolvem o 

abastecimento de água no município, deveria ser elaborado o Plano Diretor do município, 

assim como um Plano de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Não foi disponibilizado para a equipe técnica responsável pelo diagnóstico de 

saneamento, os manuais de operação e os registros de manobra da captação e 

distribuição da água. 

Quanto aos sistemas de abastecimento de água da área rural do município, no 

geral falta proteção dos poços e indicação no local dos mesmos. O que se observa 

também é que falta de limpeza e manutenção da área. Quanto ao tratamento da água, as 

maiorias das localidades não possuem tratamento, mesmo que de simples desinfecção 

diretamente no poço.  

A falta de dados como número de famílias atendidas, vazão dos poços, cadastro da 

rede, dificulta e elaboração de estudos para melhor avaliação do sistema. 

Com relação à qualidade da água, faltam dados de análises feitas e nas áreas 

rurais geralmente não se faz análises e nem monitoramento da qualidade da água.  

Porém, sabe-se que as análises de água devem atender os padrões de potabilidade da 

portaria do Ministério da Saúde n. 518/04. 
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3.2.    PROGNÓSTICO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA 

 

Demanda Estimada para Abastecimento de Água 

As demandas de água para o município foram calculadas para o período 

compreendido até 2033 (final do período de planejamento), sendo assim obtidas: 

1. Demanda Máxima Diária (Qmaxd) 

Qmaxd = (P.K1.q)/86400 (l/s) 

 

2. Demanda Máxima Horária (Qmaxh) 

Qmaxh = (P.K1.K2.q)/86400 (l/s) 

 

3. Demanda Mínima Horária (Qminh) 

Qminh = (P.K3.q)/86400 (l/s) 

 

Onde: 

 P = população prevista para cada ano (total); 

 q = consumo médio per capita de água = 378,45litros/hab.dia* 

 * O consumo de 378,45 litros/hab.dia refere-se ao consumo calculado na fase de 

diagnóstico, de acordo com dados obtidos  junto à Prefeitura Municipal. 

 

Para os coeficientes de variação de vazão foram adotados os valores recomendados pela 

norma NBR 12.211/1992 da ABNT, a seguir elencados: 

 K1 = 1,20 (coeficiente de variação da vazão máxima diária); 

 K2 = 1,50 (coeficiente de variação da vazão máxima horária); 
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 K3 = 0,50 (coeficiente de variação da vazão mínima horária). 

O Quadro 3 apresenta os valores obtidos. 

Quadro 3 – Demanda de água 

ANO 
POPULAÇÃO 

TOTAL 

CONSUMO 
PER CAPITA 
(l/habxdia) 

DEMANDA 
MÁXIMA 
DIÁRIA 

(l/s) 

DEMANDA 
MÁXIMA 
HORÁRIA 

(l/s) 

DEMANDA 
MÍNIMA 
HORÁRIA 

(l/s) 

VAZÃO 
MÉDIA 

(l/s) 

2013 2.396 378,45 12,60 15,74 5,25 10,50 

2014 2.406 378,45 12,65 15,81 5,27 10,54 

2015 2.416 370,00 12,42 15,52 5,17 10,35 

2016 2.426 370,00 12,47 15,58 5,19 10,39 

2017 2.436 350,00 11,84 14,80 4,93 9,87 

2018 2.446 350,00 11,89 14,86 4,95 9,91 

2019 2.456 300,00 10,23 12,79 4,26 8,53 

2020 2.466 300,00 10,27 12,84 4,28 8,56 

2021 2.476 250,00 8,60 10,75 3,58 7,16 

2022 2.486 250,00 8,63 10,79 3,60 7,19 

2023 2.496 200,00 6,93 8,67 2,89 5,78 

2024 2.507 200,00 6,96 8,70 2,90 5,80 

2025 2.517 200,00 6,99 8,74 2,91 5,83 

2026 2.527 200,00 7,02 8,77 2,92 5,85 

2027 2.538 200,00 7,05 8,81 2,94 5,87 

2028 2.548 150,00 5,31 6,64 2,21 4,42 

2029 2.558 150,00 5,33 6,66 2,22 4,44 

2030 2.569 150,00 5,35 6,69 2,23 4,46 

2031 2.579 150,00 5,37 6,72 2,24 4,48 

2032 2.590 150,00 5,40 6,74 2,25 4,50 

2033 2.601 150,00 5,42 6,77 2,26 4,51 
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As demandas consideradas para o setor de Abastecimento de água, de acordo 

com as deficiências encontradas na etapa do diagnóstico, são apresentadas a seguir por 

ordem de prioridade: 

 

 Implantação de programas de proteção dos poços que abastecem a população 

urbana e rural do município; 

 Implantação de um banco de dados com informações sobre as reclamações e 

solicitações de serviços; 

 Monitoramento da qualidade da Água Bruta e Tratada; 

 Implantação de programa de manutenção periódica dos poços, reservatórios e 

redes de distribuição; 

 Elaboração de Cadastro Georeferenciado; 

 Elaboração de campanhas periódicas, programas e atividades com a participação 

da comunidade em geral; 

 Estruturação de um programa de controle de perdas no sistema de distribuição da 

água. 

 

Programas do Setor de Abastecimento de Água 

Tendo em vista o quadro referencial evidenciado no diagnóstico do sistema de 

abastecimento de água do Município de Barra Funda, elaborado no âmbito do PMSB, e 

tendo em vista os indicadores mundiais que apontam para uma grave crise de acesso 

seguro à água no futuro próximo, cabe aqui, no Plano Municipal de Saneamento Básico a 

proposição de ações concretas no sentido de maximizar o atendimento às demandas 

atuais e futuras, bem como iniciar o planejamento e investimentos na proteção dos poços 

que atualmente abastecem a população, no controle das perdas físicas e no uso racional 

deste recurso escasso que é a água, principalmente a potável.  

É de fundamental importância a apresentação das ações à sociedade, dentro de 
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um cronograma físico de metas para os horizontes do ano de 2015 (ações imediatas), do 

ano 2021 (curto prazo), do ano 2027 (médio prazo) e do ano 2033 (longo prazo), uma vez 

que o PMSB tem a função não apenas de instrumentalizar a Prefeitura Municipal com 

uma ferramenta de planejamento e fiscalização das ações, mas também de permitir que a 

população exerça seu efetivo papel no controle social. 

Os programas do setor de abastecimento de água são a seguir apresentados: 

 Programa de Ampliação, Manutenção e Modernização do Sistema de 

Abastecimento de Água (SAA); 

 Programa de Identificação, Proteção e Controle dos Mananciais Superficiais e 

Subterrâneos; 

 Programa de Controle de Perdas e Uso Racional da Água; e 

 Programa de Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da 

Água. 

Todos os projetos e ações a serem realizados no âmbito do Programa de 

Ampliação, Modernização e Manutenção do SAA deverão ter como princípios básicos, as 

seguintes considerações: 

 A efetivação do princípio de racionalidade econômica na prestação dos serviços 

deve se orientar no sentido de que a iniciativa privada contribua efetivamente 

para o atendimento das metas públicas e não o inverso; 

 O pleno entendimento de que a água é um recurso escasso, dotado de valor 

econômico e essencial à vida, conforme os princípios vindos da Política Nacional 

de Recursos Hídricos; 

 Concretização do titular dos serviços de saneamento, no caso a Prefeitura 

Municipal, como instância consultiva na definição da política tarifária a ser 

implementada;  

 Legalização do SAA no que diz respeito ao licenciamento ambiental da operação 

de suas estruturas e da obtenção efetiva de outorgas para captação de água nos 
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mananciais tanto superficiais quanto subterrâneos. Somente mediante a efetiva 

outorga de uso dos recursos hídricos a concessionária poderá fornecer garantias 

ao município quanto à entrega de água bruta para tratamento e distribuição. 

Todos os projetos e ações a serem realizados no âmbito do Programa de 

Identificação, Proteção e Controle dos Mananciais Superficiais e Subterrâneos deverão ter 

como princípios básicos, as seguintes considerações: 

 A água é um bem de domínio público (Art. 1º, Inciso I, da Lei n°9.433/97); é um 

recurso natural limitado, dotado de valor econômico (Art. 1º , Inciso II, da Lei 

n°9.433/97); a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com 

a participação do poder público, dos usuários e das comunidades (Art. 1º , Inciso 

VI, da Lei n°9.433/97); 

 São diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos: a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos 

de quantidade e qualidade (Art. 3º , Inciso I, da Lei n° 9.433/97); a adequação da 

gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, 

econômicas, sociais e culturais (Art. 3º , Inciso II, da Lei n° 9.433/97); a integração 

da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental (Art. 3º , Inciso III, da Lei 

n°9.433/97); articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo (Art. 

3º , Inciso V, da Lei n°9.433/97); 

 A outorga pelo uso de recursos hídricos é um dos instrumentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos (Art. 5º, Inciso III, da Lei n°9.433/97); 

 O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo 

exercício dos direitos de acesso à água (Art. 11 da Lei n°9.433/97); 

 Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de 

recursos hídricos (Art. 12 da Lei n° 9.433/97): I – derivação ou captação de parcela 

da água existente em um corpo de água para  consumo final, inclusive 
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abastecimento público; II – extração de água de um aquífero subterrâneo para 

consumo final; 

 A definição de usos considerados insignificantes nos termos da Lei n°9.433/97 

deverá ser baseada nas vazões máximas outorgáveis para determinado manancial 

e não a partir da vazão nominal aduzida ou de sua finalidade; 

 O instrumento legal para regulação e legitimação do uso de recursos hídricos é a 

outorga de uso concedida pelo Poder Público. Não é legítimo restringir captações 

de água a partir de um manancial por outro instrumento que não seja a outorga 

de direitos de uso; 

 Por força da Lei n° 9.433/97 a prioridade do uso dos recursos hídricos, mesmo em 

caso de escassez, é para o consumo humano e dessedentação animal. Assim 

sendo não é legítimo coibir a instalação de ponteiras e poços para captação de 

água subterrânea caso não exista outra alternativa de abastecimento de água, 

provida pelo Poder Público. 

Todos os projetos e ações a serem realizados no âmbito do Programa de Controle 

de Perdas e Uso Racional da Água deverão ter como princípios básicos, as seguintes 

considerações: 

 O tratamento a ser dispensado das ações voltadas ao controle de perdas e ao uso 

racional da água deverá ser ajustado para os três níveis de ação/decisão que 

possuem interface com o tema. Trata-se de abordagens complementares que 

remetem às esferas decisórias, planos de ação e instrumentos apropriados 

especificamente para cada um dos três níveis de agregação territorial e funcional 

presentes no conceito de conservação de água: (i) o nível macro dos sistemas 

ambientais e bacias hidrográficas, no qual estão em jogo políticas e ações voltadas 

para a proteção aos mananciais, através do controle da poluição e do 

disciplinamento do uso e da ocupação do solo em suas respectivas áreas de 

drenagem; (ii) o nível meso dos sistemas urbanos de abastecimento público de 

água, que envolve principalmente ações de controle de perdas nos subsistemas de 
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adução, reservação e distribuição de água tratada; e (iii) o nível micro das 

edificações e sistemas comunitários fechados, que envolve essencialmente o 

comportamento e os interesses dos usuários finais; 

 Perdas físicas de água em qualquer sistema e em qualquer nível do sistema sejam 

perdas decorrentes de vazamentos, sejam perdas decorrentes do desperdício, 

representam perdas econômicas irreparáveis para a sociedade como um todo. 

Perdas econômicas devem ser aqui entendidas sob o ponto de vista da economia 

como um todo, incluindo os aspectos sociais e ambientais, custos de 

oportunidade, etc., sendo importante diferenciá-las das perdas financeiras, 

representadas por perdas unicamente de faturamento; 

 As ações de controle de perdas e uso racional da água deverão privilegiar, 

sobretudo, os ganhos resultantes para a coletividade, para as atuais e para as 

futuras gerações, decorrentes da conservação do recurso água; 

 O controle de perdas e o uso racional da água não devem ser entendidos como 

ações dependentes apenas da boa vontade e bom senso dos atores. Conservação 

da água em seu sentido mais amplo depende cada dia mais de investimentos em 

desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico dos sistemas de abastecimento e 

uso da água, nos níveis desde o macro, da companhia de saneamento e dos 

operadores autônomos, até o micro, do usuário individual. A conservação da água 

passa ainda pela modernização do sistema de concessão e de regulação do uso em 

todos os níveis; 

 Ações de conservação da água passam, obrigatoriamente, por uma mudança de 

comportamento individual frente às questões da escassez da água, seja esta 

quantitativa ou qualitativa; e às questões de que a água doce é um recurso finito, 

dotado de valor econômico; 

 A efetividade das ações de conservação da água passa, obrigatoriamente, pela 

conscientização individual de que a mesma depende intrinsecamente do 

comportamento coletivo, sendo responsabilidade de todos e não apenas do 
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governo ou da companhia de saneamento e dos operadores privados dos serviços 

de abastecimento. 

Todos os projetos e ações a serem realizados no âmbito do Programa de 

Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da Água deverão ter como 

princípios básicos, as seguintes considerações, de acordo com a Portaria nº 518/04: 

 Toda a água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de 

potabilidade e está sujeita à vigilância da qualidade da água (Art. 2.º da Portaria nº 

518/04); 

 Os critérios de avaliação da qualidade da água bruta e sua tratabilidade ou 

adequação para abastecimento para consumo humano são encontrados na norma 

NBR 12.216 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (Projeto de Estação de 

Tratamento para Abastecimento Público) e na Resolução Conama n.º 357/05, do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente; 

 Água potável – água para consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, 

físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não 

ofereçam riscos à saúde (Art. 4.º, Inciso I, da Portaria nº 518/04); 

 Controle da qualidade da água para consumo humano – conjunto de atividades, 

exercidas de forma contínua pelo(s) responsável(is) pela operação de sistema ou 

solução alternativa de abastecimento de água, destinadas a verificar se a água 

fornecida à população  é potável, assegurando a manutenção desta condição (Art. 

4.º , Inciso IV, da Portaria nº 518/04); 

 Vigilância da qualidade da água para consumo humano – conjunto de ações 

adotadas continuamente pela autoridade de saúde pública para verificar se a água 

consumida pela população atende a esta Norma e para avaliar os riscos que os 

sistemas e as soluções alternativas de abastecimento de água representam para a 

saúde humana (Art. 4.º , Inciso V, da Portaria nº 518/04); 

 O sistema de monitoramento da qualidade da água deverá permitir o controle 

social, por força do Art. 7.º, da Portaria nº 518/04: Inciso VI - garantir à população 
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informações sobre a qualidade da água e riscos à saúde associados; e Inciso VII - 

manter registros atualizados sobre as características da água  distribuída, 

sistematizados de forma compreensível à população e disponibilizados para 

pronto acesso e consulta pública; 

 Cabe ao(s) responsável(is) pela operação de sistema ou solução alternativa de 

abastecimento de água exercer o controle da qualidade da água. Em caso de 

administração, em regime de concessão ou permissão, do sistema de 

abastecimento de água, é a concessionária ou a permissionária a responsável pelo 

controle da qualidade da água. (Art. 8.º da Portaria nº 518/04); 

 Incumbe ao(s) responsável(is) pela operação de sistema de abastecimento de água 

(Art. 9.º da Portaria nº 518/04), dentre outros: 

I - operar e manter sistema de abastecimento de água potável para a população 

consumidora em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, publicadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e com outras normas e legislações 

pertinentes; 

II - manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída, por meio de: 

- controle operacional das unidades de captação, adução, tratamento, 

reservação e distribuição; 

- exigência do controle de qualidade, por parte dos fabricantes de produtos 

químicos utilizados no tratamento da água e de materiais empregados na 

produção e distribuição que tenham contato com a água; 

- capacitação e atualização técnica dos profissionais encarregados da operação 

do sistema e do controle da qualidade da água; 

III - promover, em conjunto com os órgãos ambientais e gestores de recursos 

hídricos, as ações cabíveis para a proteção do manancial de  abastecimento e de sua 

bacia contribuinte, assim como efetuar controle das características das suas águas. 
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Objetivo Geral 

O objetivo geral dos Programas do Setor de Abastecimento de Água é estabelecer 

o conjunto de ações para o horizonte de planejamento do PMSB, no sentido de permitir a 

efetiva gestão quantitativa e qualitativa do sistema de abastecimento de água para o 

Município de Barra Funda. 

Objetivos Específicos 

No âmbito da gestão quantitativa e qualitativa dos serviços podem ser 

identificados os seguintes objetivos específicos: 

 Orientar o planejamento das ações de expansão e modernização do SAA em 

função do estabelecimento de prioridades de atendimento; 

 Orientar projetos e ações de identificação, proteção e controle dos atuais e 

futuros mananciais, tanto superficiais, quanto subterrâneos, no sentido de evitar 

sua contaminação; 

 Realizar o efetivo controle da qualidade da água fornecida à população, no sentido 

de garantir os padrões de potabilidade, reduzindo os riscos de incidência de 

doenças; 

 Orientar a realização do efetivo controle de perdas hídricas no SAA, ampliando as 

possibilidades de atendimento às demandas futuras com o sistema atualmente 

instalado, reduzindo a necessidade de compensação tarifária de tais perdas; e 

 Incentivar a mudança de comportamento da população como um todo, no sentido 

de promover o uso racional da água, evitando desperdícios e ampliando as 

possibilidades de atendimento no cenário de oferta hídrica para o município. 
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Programa de Ampliação, Manutenção e Modernização do Sistema de abastecimento de 

água (SAA) 

O serviço de abastecimento de água é de fundamental importância para a 

melhoria da saúde e qualidade de vida da população, além de ser pré-requisito para o  

desenvolvimento sustentável. No Município, estes serviços atendem 100% da população 

urbana. 

O objetivo deste programa é reformar, ampliar e modernizar o SAA, visando o 

atendimento permanente às demandas de serviço. 

O Quadro 4 apresenta a demanda necessária para abastecimento de água na área 

urbana do município entre 2013 e 2033. A área rural será atendida por sistemas 

alternativos. 

O município conta atualmente com 4 poços subterrâneos para captação de água, 

conforme diagnóstico. Na sequência, são apresentadas as metas e as ações do programa. 
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Quadro 4 – Demanda necessária de água para atendimento da população urbana 

ANO 
POPULAÇÃO 

URBANA 
CONSUMO PER 

CAPITA (l/habxdia) 
DEMANDA MÁXIMA 

DIÁRIA (l/s) 

2013 1.541 378,45 8,10 

2014 1.547 378,45 8,13 

2015 1.553 370,00 7,98 

2016 1.560 370,00 8,02 

2017 1.566 350,00 7,61 

2018 1.573 350,00 7,64 

2019 1.579 300,00 6,58 

2020 1.586 300,00 6,61 

2021 1.592 250,00 5,53 

2022 1.599 250,00 5,55 

2023 1.605 200,00 4,46 

2024 1.612 200,00 4,48 

2025 1.618 200,00 4,50 

2026 1.625 200,00 4,51 

2027 1.632 200,00 4,53 

2028 1.638 150,00 3,41 

2029 1.645 150,00 3,43 

2030 1.652 150,00 3,44 

2031 1.659 150,00 3,46 

2032 1.665 150,00 3,47 

2033 1.672 150,00 3,48 
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Meta Imediata (até 2015): 

 Atender 100% da população total do município com sistema de abastecimento de 

água. 

 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Investimento em ligações com hidrômetro para atendimento da população urbana; 

 Investimento em ampliação e substituição da rede do sistema de abastecimento 

público de água; 

 Ampliação da capacidade de tratamento do sistema público (5 l/s); 

 Ampliação da capacidade de reservação do sistema de água (50 m³); 

 Investimento em abastecimento de água na área rural (atendimento de famílias 

área rural); 

 Implantação de um banco de dados com informações sobre as reclamações e 

solicitações de serviços; 

 Implantação de programa de manutenção periódica; 

 Elaboração de cadastro Georeferenciado do SAA. 

 

Meta em Curto Prazo (até 2021): 

 Manter atendimento de 100% da população total do município com sistema de 

abastecimento de água. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Investimento em ligações com hidrômetro (novos hidrômetros na área urbana); 

 Investimento em substituição da rede do sistema de abastecimento público de 

água ; 

 Ampliação da capacidade de reservação do sistema de água (50 m³); 
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 Investimento em abastecimento de água na área rural (atendimento de famílias 

rurais). 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Manter atendimento de 100% da população total do município com sistema de 

abastecimento de água. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Investimento em ligações com hidrômetro (novos hidrômetros na área urbana); 

 Investimento em abastecimento de água na área rural (atendimento de famílias 

rurais); 

 Investimento em ampliação e substituição da rede do sistema de abastecimento 

público de água . 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Atender 100% da população total do município com sistema de abastecimento de 

água. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Investimento em ligações com hidrômetro (novos hidrômetros na área urbana); 

 Investimento em abastecimento de água na área rural (atendimento de famílias 

rurais ); 

 Investimento em ampliação e substituição da rede do sistema de abastecimento 

público de água . 
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Programa de Identificação, Proteção e Controle dos Mananciais Superficiais e 

Subterrâneos 

Manancial é a fonte para o suprimento de água podendo ser de origem superficial, 

constituídos por córregos, rios, lagos e represas, ou de origem subterrânea constituído de 

águas armazenadas no subsolo. De um modo geral os mananciais vêm sofrendo  

degradações em suas bacias hidrográficas oriundas do aumento da malha urbana 

associadas à falta de coleta e tratamento de esgotos, o que se torna a principal causa da 

degradação qualitativa dos mesmos. 

O objetivo deste programa é identificar, proteger e controlar o manancial que 

abastece o sistema de água de Barra Funda. 

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Preservar os mananciais e poços quanto aos despejos de efluentes de diversas 

origens, como também, quanto ao lançamento de resíduos sólidos. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Implantação de programa de proteção do manancial e poços; 

 Recomposição de mata ciliar ao redor dos mananciais e poços; 

 Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da 

comunidade relativas à proteção e ao controle do manancial e poços utilizados no 

abastecimento de água para a população. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Preservar os poços e manancial do município quanto aos despejos de efluentes de 

diversas origens, como também, quanto ao lançamento de resíduos sólidos. 
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Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da 

comunidade relativas à proteção e ao controle do manancial e poços. 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Preservar os poços e manancial do município quanto aos despejos de efluentes de 

diversas origens, como também, quanto ao lançamento de resíduos sólidos. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da 

comunidade relativas à proteção e ao controle do manancial e poços do município. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Preservar os poços e manancial do município quanto aos despejos de efluentes de 

diversas origens, como também, quanto ao lançamento de resíduos sólidos. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da 

comunidade relativas à proteção e ao controle do manancial. 

 

PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS E USO RACIONAL DA ÁGUA 

No Diagnóstico elaborado no âmbito do PMSB, não foi detectada/comprovada a 

ocorrência de perdas físicas no sistema de abastecimento de água operado pela 

Prefeitura Municipal. No entanto, sabe-se que essas existem  e para efeito de cálculos, foi 

utilizado um índice de perdas de 40%.  

Com a finalidade de controlar as perdas no sistema de abastecimento de água e 

proporcionar a qualidade dos serviços, faz-se necessário a determinação de alguns 
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indicadores, cujo objetivo é apoiar os gerentes e supervisores do órgão, empresa e/ou 

instituição responsável em tomadas de decisões pela prestação dos serviços, os quais 

devem reconhecer os seguintes aspectos: 

 Volume produzido; 

 Volume micromedido e estimado; 

 Extravasamentos; 

 Vazamentos; 

 Consumos operacionais excessivos; 

 Consumos especiais; e 

 Consumos clandestinos. 

A partir do conhecimento dos fatores elencados ou em consonância com as 

informações da população, devem-se adotar medidas mitigadoras sobre as perdas de 

água no sistema. Na sequência apresentam-se algumas destas medidas: 

 Cadastro de consumidores: realização do cadastro de consumidores 

para controle e quantificação do uso da água e sua efetiva cobrança;  

 Efetiva micromedição: programa de ampliação no índice de 

hidrometração através da implantação de micromedidores nas novas ligações e 

em ligações sem micromedidores, e, realização do controle do parque de 

hidrômetros instalados realizando a substituição, manutenção e aferição quando 

necessária (devido avarias, ou sua validade); 

 Redução e controle de vazamentos: realizar substituição de redes 

antigas e danificadas; 

 Manutenção e reabilitação de processos operacionais: instalação de 

mais válvulas de manobra e descarga a fim de reduzir o descarte indevido de água; 

 Controle de pressão: implantação de válvulas redutoras de pressão 

com o intuito de reduzir a pressão na rede a fim de evitar o seu rompimento; 

 Divulgação dos indicadores de perdas e as consequências que estas 

representam para o consumidor, empregado, acionista e para meio ambiente: 

realização de relatórios periódicos com o intuito de controle dos processos. 
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No que se refere à qualidade e eficiência dos serviços prestados conceituam se os 

seguintes meios para obtenção da eficácia nos serviços: 

 Determinação periódica de análises: estabelecimento dos 

parâmetros a serem analisados (quantitativos e qualitativos) conforme a Portaria 

518/2004 do Ministério da Saúde; 

 Sistema eficiente de atendimento ao usuário: atender as 

solicitações o mais rápido possível a fim de propiciar a satisfação dos clientes; 

 Determinação do Índice de Qualidade de Água (IQA): facilitar a 

interpretação da população sobre a qualidade da água com base nos parâmetros 

analisados conforme a Portaria 518/04 do MS. 

 

A necessidade de conservação de água no abastecimento público, entendida aqui 

como uma ação integrada de redução de perdas e de uso racional deste recurso, não se 

manifesta apenas em períodos críticos de estiagem ou em áreas de baixa disponibilidade 

hídrica natural, seja crônica ou sazonal. Ao lado destas situações, a escassez crescente de 

mananciais com qualidade e quantidade suficiente para assegurar o abastecimento de 

água potável das cidades vem se tornando uma ameaça cada vez mais próxima ou 

presente nas bacias hidrográficas com maiores índices de urbanização e industrialização, 

onde o uso e a poluição dos recursos hídricos são normalmente mais intensos. Essa 

“escassez artificial”, devida à poluição e à virtual saturação dos mananciais, se reflete na 

elevação exponencial dos custos de tratamento e/ou de captação e adução de água bruta 

de áreas mais distantes.  

Nestes casos, a adoção de programas de conservação de água no abastecimento 

público impõe-se como medida complementar ou como alternativa à ampliação da oferta 

via aumento da produção (captação, tratamento e adução) para atender ao crescimento 

da demanda urbana a médio e longo prazo: trata-se de um caminho ecologicamente 

sustentável, que é ao mesmo tempo viável do ponto de vista técnico e econômico, 

contando com uma aceitação social cada vez maior.  
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O objetivo deste programa é promover a conservação da água de abastecimento 

por meio de ações de controle de perdas no sistema, a partir de sua reforma e 

modernização, e a partir da promoção e incentivo à racionalização do uso da água pelos 

consumidores finais. 

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Redução de perdas físicas no sistema público atingindo um percentual de 40,00% 

até 2015 e promoção de campanhas de racionalização do uso da água. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Implementação e estruturação de programa de controle de perdas; 

 Substituição de hidrômetros com mal funcionamento, prioritariamente nas 

unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido ou com vida 

útil saturada; 

 Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da 

comunidade relativas ao uso racional da água. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Redução de perdas físicas no sistema público atingindo um percentual de 30,00% 

até 2019 e promoção de campanhas de racionalização do uso da água. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Substituição de hidrômetros com mal funcionamento, prioritariamente nas 

unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido ou com vida 

útil saturada; 

 Continuidade do programa de controle de perdas; 

 Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da 

comunidade relativas ao uso racional da água. 
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Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Redução de perdas físicas no sistema público atingindo um percentual de 25,00% 

até 2027 e promoção de campanhas de racionalização do uso da água. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Substituição de hidrômetros com mal funcionamento, prioritariamente nas 

unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido ou com vida 

útil saturada ; 

 Continuidade do programa de controle de perdas; 

 Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da 

comunidade relativas ao uso racional da água. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Redução de perdas físicas no sistema público, mantendo o percentual de 25,00% 

até 2033 e promoção de campanhas de racionalização do uso da água. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Continuidade do programa de controle de perdas; 

 Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da 

comunidade relativas ao uso racional da água. 

 Substituição de hidrômetros com mal funcionamento, prioritariamente nas 

unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido ou com vida 

útil saturada; 
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Programa de Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da Água 

O Relatório do Milênio, produzido pela ONU no ano de 2002, destaca que 

“nenhuma medida poderia contribuir para reduzir a incidência de doenças e salvar vidas 

no mundo em desenvolvimento do que fornecer água potável e saneamento adequado a 

todos.” (CASTRO & SCARIOT, 2005). 

Quando se menciona água potável nos remetemos à Portaria nº 518/2004 do 

Ministério da Saúde, que estabelece procedimentos e responsabilidades inerentes ao 

controle e à vigilância da qualidade da água para consumo humano e estabelece seu 

padrão de potabilidade. 

Destaca-se que o conceito de água potável vai além do conceito de padrão de 

potabilidade. Água potável é aquela que além de atender ao padrão de potabilidade, não 

oferece riscos à saúde decorrentes de sua distribuição e armazenamento. 

Tendo em vista o que define a legislação vigente, em especial as diretrizes e 

padrões estabelecidos por meio da Portaria n° 518/2004 do Ministério da Saúde, justifica-

se, no âmbito do PMSB, a proposição e desenvolvimento de um Programa de 

Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da Água, em caráter 

permanente, que conte inclusive com mecanismos de divulgação dos resultados de modo 

a incentivar o controle social sobre os serviços prestados pela Prefeitura Municipal.  

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Monitoramento permanente da qualidade da água bruta e da água tratada 

fornecida à população do município. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Realização do monitoramento da qualidade da água nos padrões da Portaria n° 

518/04 no SAA em operação. 
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Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Continuidade do monitoramento da qualidade da água bruta e da água tratada 

fornecida à população de Barra Funda. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Realização do monitoramento da qualidade da água nos padrões da Portaria n° 

518/04 no SAA em operação. 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

  Continuidade do monitoramento da qualidade da água bruta e da água tratada 

fornecida à população 

 Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Realização do monitoramento da qualidade da água nos padrões da Portaria n° 

518/04 no SAA em operação. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Continuidade do monitoramento da qualidade da água bruta e da água tratada 

fornecida à população de Barra Funda. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Realização do monitoramento da qualidade da água nos padrões da Portaria n° 

518/04 no SAA em operação. 

 

Quadro Resumo das Ações e Respectivos Custos 

Os quadros a seguir apresentam um resumo de todas as ações contempladas nos 

programas de abastecimento de água supracitados e os respectivos custos (estimativas).  
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Quadro 5 – Quadro das ações e respectivos custos (SAA) –  Imediato (2013-2015) 

 

 

 

AÇÕES VALOR ESTIMADO 

Ampliação da capacidade tratamento de água R$ 150.000,00 

Investimento em Ligações com Hidrômetro R$ 1.310,58 

Investimento com hidrômetros para ampliação do 
índice de Hidrometração 

R$ 3.990,00 

Substituição de Hidrômetros para renovação do parque 
de Hidrômetros 

R$ 6.115,00 

Investimento em ampliação da capacidade de 
reservação 

R$ 50.000,00 

Investimento em abastecimento de água na área rural R$ 208.834,81 

Implantação de programas de proteção do 
manancial/poços 

R$ 10.000,00 

Recomposição de mata ciliar dos mananciais 
(rios,córregos, sangas...) existentes 

R$ 15.000,00 

Implantação de um banco de dados com informações 
sobre as reclamações e solicitações de serviços 

R$ 2.000,00 

Monitoramento de Água Bruta e Tratada R$ 30.000,00 

Implantação de programa de manutenção periódica R$ 10.000,00 

Elaboração de Cadastro Georeferenciado R$ 40.000,00 

Estruturação implantação de programa de controle de 
perdas 

R$ 30.000,00 

Elaboração de campanhas periódicas, programas ou 
atividades com a participação da comunidade 

R$ 10.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA R$ 567.250,39 
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Quadro  6 - Quadro das ações e respectivos custos (SAA) – Curto prazo (2016-2021) 

 

Quadro 7 – Quadro das ações e respectivos custos (SAA) – Médio Prazo (2022-2027) 

 

AÇÕES VALOR ESTIMADO 

Investimento em Ligações com Hidrômetro R$ 3.996,71 

Investimento com hidrômetros para ampliação do 
índice de Hidrometração 

R$ 8.260,00 

Substituição de Hidrômetros para renovação do parque 
de Hidrômetros 

R$ 12.457,51 

Investimento em ampliação da capacidade de 
reservação 

R$ 50.000,00 

Investimento em abastecimento de água na área rural R$ 547.276,37 

Monitoramento de água bruta e tratada R$ 30.000,00 

Elaboração de campanhas periódicas, programas ou 
atividades com a participação da comunidade 

R$ 10.000,00 

Continuidade de programa de controle de perdas R$ 50.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO 
R$ 711.990,59 

 

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO 

Investimento em Ligações com Hidrômetro R$ 4.096,04 

Substituição de Hidrômetros para renovação do parque 
de Hidrômetros 

R$ 12.767,12 

Investimento em abastecimento de água na área rural R$ 28.176,56 

Monitoramento de água bruta e tratada R$ 30.000,00 

Elaboração de campanhas periódicas, programas ou 
atividades com a participação da comunidade 

R$ 10.000,00 

Continuidade de programa de controle de perdas R$ 50.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO R$ 135.039,73 
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Quadro  8 - Quadro das ações e respectivos custos (SAA) – Longo Prazo (2028-2033) 

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO  

Investimento em Ligações com Hidrômetro  R$  3.491,03  

Substituição de Hidrômetros para renovação do parque 
de Hidrômetros 

 R$ 10.881,32  

Investimento em abastecimento de água na área rural  R$ 16.210,28  

Monitoramento de água bruta e tratada  R$ 30.000,00  

Elaboração de campanhas periódicas, programas ou 
atividades com a participação da comunidade 

 R$ 10.000,00  

Continuidade de programa de controle de perdas  R$ 50.000,00  

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO 
R$ 120.582,63  

 

 
 INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

R$  1.534.863,34 
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4. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

4.1. DIAGNÓSTICO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Com a utilização da água para abastecimento, como consequência há a geração de 

esgotos. Se a destinação deste esgoto não for adequada, acaba contaminando as águas 

superficiais e subterrâneas, solo, e quase que na maioria dos municípios brasileiros 

(68,9% contem esgotamento sanitário adequado, sendo que somente 48% são atendidas 

por rede coletora de esgoto - fonte IBGE) passa a escoar a céu aberto, constituindo assim 

em perigosos focos de disseminação de doenças. 

Com a construção de um sistema de esgotamento sanitário em uma comunidade 

procura-se atingir: 

Objetivos 

  Afastamento seguro e rápido dos esgotos; 

 Coleta dos esgotos individual ou coletiva (fossas ou rede coletora); 

 Tratamento e disposição adequada dos esgotos tratados. 

Benefícios 

 Conservação dos recursos naturais; 

 Melhoria das condições sanitárias locais; 

 Eliminação de focos de contaminação e poluição; 

  Eliminação de problemas estéticos desagradáveis; 

  Redução das doenças ocasionadas pela água contaminada; 

  Redução dos recursos aplicados no tratamento de doenças; 

  Diminuição dos custos no tratamento de água para abastecimento. 

 

O sistema de esgotos sanitários é o conjunto de obras e instalações que 

propiciam: 

 Coleta; 

 Transporte e afastamento; 
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 Tratamento; 

 Disposição final das águas residuárias (esgotos gerados por uma 

comunidade ou por indústrias) da comunidade, de uma forma adequada 

do ponto de vista sanitário. 

 

Ciclo Do Uso Da Água 

A água percorre um ciclo no globo terrestre, que é denominado ciclo hidrológico. 

Além do ciclo hidrológico existem os ciclos internos em que a água permanece na sua 

forma liquida, tendo as suas características alteradas devido a sua utilização, conforme 

esquema abaixo: 

 

Água Bruta > Água Tratada > Esgoto Bruto > Esgoto Tratado > Corpo Receptor > 

Autodepuração 

 

Água Bruta: é a água retirada do rio, lago ou lençol subterrâneo, possuindo 

determinadas características para o consumo; 

Água Tratada: á água bruta apos captada, ela sofre modificações durante seu 

tratamento, para se adequar ao uso previsto, exemplo abastecimento público ou 

industrial; 

Esgoto Bruto: é a água usada, isto é, com a utilização da água, ela sofre novas 

transformações na sua qualidade, vindo a constituir despejo liquido; 

Esgoto Tratado: visando a remover os seus principais poluentes, os despejos 

sofrem um tratamento antes de serem lançados ao corpo receptor, sendo o tratamento 

responsável por nova alteração na qualidade do liquido; 
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Corpo Receptor: os esgotos tratados, ou efluentes do tratamento de esgoto, são 

lançados no corpo receptor, transformando novamente a qualidade da água, face a 

diluição e mecanismos de autodepuração; 

Autodepuração: o corpo d água, ao receber o lançamento dos esgotos, sofre uma 

deterioração da sua qualidade. No entanto, através de mecanismos puramente naturais, 

a qualidade do corpo receptor volta a melhorar, trazendo de volta um equilíbrio ao meio 

aquático. No entanto, este processo pode necessitar de dezenas de quilômetros, 

dependendo das características do corpo receptor. 

Portanto o gerenciamento do ciclo do uso da água é um papel importante da 

Engenharia Ambiental, incluindo o planejamento, projeto, execução e controle das obras 

necessárias para a manutenção da qualidade da água desejada em função dos seus 

diversos usos. O quadro 9 mostra os efeitos do esgoto. 

No município de Barra Funda não existe serviço de esgotamento sanitário coletivo 

que atende a população. O tipo de tratamento utilizado atualmente é o individual, na 

forma de fossas sépticas e sumidouro para cada residência.  

No município não há estação de tratamento de esgoto – ETE convencional 

instalada. O atual sistema consiste em recolhimento através de caminhão limpa-fossa. O 

local de destino do esgoto recolhido pelo caminhão é tratamento biológico. 

O tratamento de esgotos pode ser dividido em níveis de acordo com o grau de 

remoção de poluentes ao qual se deseja atingir. O tratamento preliminar destina-se a 

remoção de sólidos grosseiros em suspensão (materiais de maiores dimensões e os 

sólidos decantáveis como areia e gordura). São utilizados apenas mecanismos físicos 

(gradeamento e sedimentação por gravidade) como método de tratamento. Esta etapa 

tem a finalidade de proteger as unidades de tratamento subsequentes e dispositivos de 

transporte como por exemplo bombas e tubulações, além de proteção dos corpos 

receptores quanto aos aspectos estéticos.  
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Quadro 9 - Quadro de efeitos do esgoto. 

Poluentes 
Parâmetros de 
caracterização 

Tipo de efluente Consequências 

Sólidos em 
suspensão 

Sólidos em 
suspensão totais 

Domésticos 
Industriais 

Problemas estéticos Depósitos 
de lodo Adsorção de 

poluentes Proteção de 
patogênicos 

Sólidos flutuantes Óleos e graxas 
Domésticos 
Industriais 

Problemas estéticos 

Matéria orgânica 
biodegradável 

Demanda 
bioquímica de 
oxigênio (DBO) 

Domésticos 
Industriais 

Consumo de oxigênio 
Mortandade de peixes 

Condições sépticas 

Patogênicos Coliformes Domésticos Doenças de veiculação hídrica 

Nutrientes 
Nitrogênio 

Fósforo 

Domésticos 

Industriais 

Crescimento excessivo de 
algas                            

Toxicidade aos peixes Doença 
em recém-nascidos (nitratos) 

Compostos não 
biodegradáveis 

Pesticidas 
Detergentes     

Outros 

Industriais 
Agrícolas 

Toxicidade            Espumas               
Redução de transferência de 

oxigênio                                  
Não biodegradabilidade Maus 

odores 

Metais pesados 

Elementos 
específicos (ex: 

arsênio, cádmio, 
cromo, mercúrio, 

zinco, etc) 

Industriais 

Toxicidade Inibição do 
tratamento biológico dos 

esgotos                       
Problemas de disposição do 

lodo na agricultura 
Contaminação da água 

subterrânea 

Sólidos inorgânicos 
dissolvidos 

Sólidos dissolvidos 
totais 

Condutividade 
elétrica 

Reutilizados 

Salinidade excessiva - prejuízo 
às plantações (irrigação)             

Toxicidade a plantas (alguns 
íons)                             

Problemas de permeabilidade 
do solo (sódio) 

Fonte: Cerne Ambiental 
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O tratamento primário, além dos sólidos sedimentáveis, remove também uma 

pequena parte da matéria orgânica, utilizando-se de mecanismos físicos como método de 

tratamento.  

O tratamento secundário, geralmente constituído por reator biológico, remove 

grande parte da matéria orgânica, podendo remover parcela dos nutrientes como 

nitrogênio e fósforo. Os reatores biológicos empregados para essa etapa do tratamento 

reproduzem os fenômenos naturais da estabilização da matéria orgânica que ocorreriam 

no corpo receptor. 

O tratamento terciário, nem sempre presente, geralmente constituído de unidade 

de tratamento físico-químico, tem como finalidade a remoção complementar da matéria 

orgânica, dos nutrientes, de poluentes específicos e a desinfecção dos esgotos tratados. 

De acordo com a área, com os recursos financeiros disponíveis e com o grau de eficiência 

que se deseja obter, um ou outro processo de tratamento pode ser mais adequado. A 

estimativa de eficiência esperada nos diversos níveis de tratamento incorporados numa 

ETE pode ser avaliada no Quadro 10. 

 

Quadro 10 -  Estimativa da eficiência esperada nos diversos níveis de tratamento 

incorporados numa ETE. 

Tipo de 

tratamento 

Matéria orgânica  

(% remoção de 

DBO) 

Sólidos em 

suspensão  

(% remoção SS) 

Nutrientes  

(% remoção 

nutrientes) 

Bactérias  

(% remoção) 

Preliminar 5 – 10 5 –20 Não remove 10 – 20 

Primário 25 –50 40 –70 Não remove 25 –75 

Secundário 80 –95 65 –95 Pode remover 70 – 99 

Terciário 40 - 99 80 – 99 Até 99 Até 99,99 

Fonte: (CETESB, 1988). 
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Os sistemas de tratamento de esgoto do tipo individual são aqueles em que onde 

cada edificação possui seu próprio sistema compostos por fossa e sumidouro. De acordo 

com informações da Prefeitura Municipal, muitas vezes estes sistemas são compostos 

apenas por sumidouro, ou, em outros casos mais graves, o esgotamento sanitário é feito 

diretamente em cursos d água ou no sistema de Drenagem Urbana de Águas Pluviais. 

Sistemas Indivíduais 

No município de Barra Funda, a totalidade dos sistemas de tratamento de esgoto 

são individuais, sendo que quase a totalidade não atende as normativas para sistemas 

individuais, conforme Figura 11. 

 

Figura 11: Fossa séptica de acordo com normal legais. 

Fonte: www.edifique.org.br 
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Quadro 11: Domicílios particulares permanentes por situação e tipo de esgotamento 

sanitário. 

Total  

Total 718 

Rede Geral de Esgoto ou pluvial 3 

Fossa Séptica 269 

Fossa Rudimentar 444 

Urbana 

Total 476 

Rede Geral de Esgoto ou pluvial - 

Fossa Séptica - 

Fossa Rudimentar - 

Rural 

Total 242 

Rede Geral de Esgoto ou pluvial - 

Fossa Séptica - 

Fossa Rudimentar - 

FONTE: IBGE (2010). 

  

Segundo CHERNICHARO (2007), as fossas sépticas ou tanques sépticos são 

unidades de forma cilíndrica ou prismática retangular, de fluxo horizontal, destinadas 

principalmente ao tratamento primário de esgotos de residências unifamiliares e de 

pequenas áreas não servidas por redes coletoras. O tratamento cumprem basicamente as 

seguintes funções: 

  Separação gravitacional da escuma e dos sólidos em relação ao líquido 

afluente, e dos sólidos a se constituir em lodo; 

 Digestão anaeróbia e liquefação parcial do lodo; 

  Armazenamento do lodo. 

O dimensionamento de tanques sépticos deve ser feito de acordo com o número 

de pessoas a serem atendidas e com o tempo de detenção necessário para degradação 

do esgoto, seguindo a NBR 7.229/93. Os sistemas instalados em Barra Funda não 

passaram por uma análise técnica, podendo em alguns casos não atender a eficiência 

esperada no tratamento. Cada sistema instalado deveria, antes de sua execução, ter 
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passado por análise para verificar se atenderiam os parâmetros de tratamento, com risco 

de causar poluições no solo e em corpos hídricos. 

Para o funcionamento correto dos tanques sépticos deve ser realizada a retirada 

do lodo acumulado em seu interior, nos intervalos de tempo determinados em projeto. A 

acumulação de lodo no sistema pode levar a redução do volume útil do tanque, 

reduzindo o tempo de detenção do efluente, reduzindo assim a eficiência de remoção de 

sua carga poluidora. 

O lançamento de esgoto sem tratamento em corpos hídricos provoca diminuição 

da qualidade da água, podendo trazer prejuízos aos organismos aquáticos e à saúde 

humana. A implantação de redes de coleta de esgoto nem sempre é viável, devido a 

fatores como: pequena população a ser atendida, altos custos de implantação, grande 

distâncias de estações de tratamento de esgoto, questões topográficas e geológicas. 

Neste caso uma das soluções adequadas é a implantação de sistema de tratamento de 

esgoto descentralizados, compostas por fossas sépticas, filtro e sumidouro.  

Cabe lembra que a lei nº 11.445/07, Lei Federal de Saneamento, em seu Art. 45. 

afirma que toda edificação permanente urbana será conectada as redes públicas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das 

tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços. 

1o - Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas 

soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos 

esgotos sanitários, observada as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgão 

responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. 

A Portaria Sema nº 045, de 30 de outubro de 2007  dispõe sobre implantação de 

sistemas simplificados de esgotamento sanitário nas zonas urbanas e de expansão urbana 

dos Municípios do Rio Grande do Sul. 

 

 

http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/legislacao/id4802.htm
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Lançamento Clandestino  

O lançamento de esgoto nas galerias pluviais irá causar poluição nos corpos 

hídricos, pois seu escoamento é geralmente lançado sem qualquer tipo de tratamento 

nos corpos receptores, despejando assim esgoto in natura, além de causar problemas de 

maus odores, nas bocas de lobo instaladas ao longo das galerias. 

Segundo informações coletadas junto a Prefeitura de Barra Funda, a questão do 

lançamento irregular de esgoto é um problema presente no município, porém não foram 

relatados problemas de mau cheiro em pontos do perímetro urbano. Conforme IBGE, 25 

residências lançam seu esgoto em redes de escoamento pluvial ou em córregos. 

 

Estimativa De Esgoto Gerado No Muncípio 

Para o município de Barra Funda-RS estima-se que a produção de esgoto por 

habitante seja 302,76 L/hab.dia com base no consumo médio de 378,45 L/hab.dia de 

água, no perímetro urbano. 

Segundo NBR 9646, o índice “C” (coeficiente de retorno) é de 0,80, isto é, 80% da 

água consumida pela população retorna em forma de esgoto sanitário. 

 

Áreas De Risco De Contaminação Por Esgotos  

Por existir o despejo de esgoto sanitário diretamente em cursos d’água ou 

indiretamente na rede de drenagem pluvial, o corpo receptor da drenagem pluvial urbana 

ou do curso de água que recebe diretamente este despejo de esgoto sanitário pode ser 

contaminado e promover a proliferação de doenças transmitidas pelo consumo destas 

águas.  
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Análise Crítica 

O esgoto de mais de quatro milhões de propriedades rurais e urbanas brasileiras 

segue um mesmo caminho: buracos rudimentares feitos no chão. Responsáveis pela 

contaminação de poços e lençóis freáticos e pela proliferação de doenças como diarreia, 

cólera e hepatite, são as chamadas “fossas negras”. 

A possível contaminação dos poços que abastecem o município é um dos grandes 

problemas, sendo assim, têm influência direta na saúde da população, tanto urbana como 

rural. No município não há estação de tratamento de esgoto – ETE instalada. O atual 

sistema consiste em recolhimento através de caminhão limpa-fossa. 

 

4.2. PROGNÓSTICO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Demanda Estimada para Esgotamento Sanitário 

As vazões de esgotamento geradas foram calculadas para o período compreendido até 

2033 (final do período de planejamento). As vazões de esgoto foram obtidas pelas 

seguintes equações: 

1. Vazão Média (Qmed) 

Qmed = (P.C.q)/86.400 (l/s) 

 

2. Vazão Máxima Diária (Qmaxd) 

Qmaxd = (Qmed.K1) (l/s) 

 

3. Vazão Máxima Horária (Qmaxh) 

Qmaxh = (Qmaxd.K2) (l/s) 

 

4. Vazão Mínima Horária (Qminh) 
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Qminh = (Qmed.K3) (l/s) 

Onde: 

 P = população prevista para cada ano (total); 

 q = 378,45 litros/hab.dia (consumo de água per capita médio)* 

 * O consumo de 378,45 litros/hab.dia refere-se ao consumo calculado na fase de 

diagnóstico, de acordo com dados obtidos junto à Prefeitura Municipal . 

Para os coeficientes de retorno e de variação de vazão foram adotados os valores 

utilizados pela norma NBR 9649/1986 da ABNT, a seguir elencados: 

 C = 0,80 (coeficiente de retorno); 

 K1 = 1,20 (coeficiente de variação da vazão máxima diária); 

 K2 = 1,50 (coeficiente de variação da vazão máxima horária); 

 K3 = 0,50 (coeficiente de variação da vazão mínima horária). 

O quadro 12 apresenta as vazões de esgotamento geradas pela população do 

município, tendo como horizonte o último ano (2033) do período de planejamento.  

As demandas advindas do diagnóstico para o setor de Esgotamento Sanitário, de forma 

priorizada, são apresentadas a seguir: 

 Fiscalização dos sistemas individuais particulares (fossas sépticas e sumidouros) no 

município quanto às normas e legislação relacionada; 

 Elaboração de manual técnico para orientação da operação de soluções 

individuais particulares; 

 Adequação documental para Licença Ambiental; 

 Elaboração de Cadastro Georeferenciado; 

Monitoramento do Esgoto Bruto e Tratado e do Corpo receptor desse. 
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Quadro 12 – Vazões de esgotamento geradas pela população total 

ANO 
POPULAÇÃO 

TOTAL 

CONSUMO 
PER CAPITA 
(l/habxdia) 

PRODUÇÃO 
MÁXIMA 

DIÁRIA (l/s) 

PRODUÇÃO 
MÁXIMA 

HORÁRIA (l/s) 

PRODUÇÃO 
MÍNIMA 

HORÁRIA (l/s) 

2013 2.396 378,45 10,08 12,60 4,20 

2014 2.406 378,45 10,12 12,65 4,22 

2015 2.416 370,00 9,93 12,42 4,14 

2016 2.426 370,00 9,97 12,47 4,16 

2017 2.436 350,00 9,47 11,84 3,95 

2018 2.446 350,00 9,51 11,89 3,96 

2019 2.456 300,00 8,19 10,23 3,41 

2020 2.466 300,00 8,22 10,27 3,42 

2021 2.476 250,00 6,88 8,60 2,87 

2022 2.486 250,00 6,91 8,63 2,88 

2023 2.496 200,00 5,55 6,93 2,31 

2024 2.507 200,00 5,57 6,96 2,32 

2025 2.517 200,00 5,59 6,99 2,33 

2026 2.527 200,00 5,62 7,02 2,34 

2027 2.538 200,00 5,64 7,05 2,35 

2028 2.548 150,00 4,25 5,31 1,77 

2029 2.558 150,00 4,26 5,33 1,78 

2030 2.569 150,00 4,28 5,35 1,78 

2031 2.579 150,00 4,30 5,37 1,79 

2032 2.590 150,00 4,32 5,40 1,80 

2033 2.601 150,00 4,33 5,42 1,81 
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 Programas do Setor de Esgotamento Sanitário 

O lançamento descontrolado de esgotos nos solos ou em nascentes, rios, lagos e 

outros corpos d’água representa hoje uma das principais causas da poluição hídrica no 

Brasil e no mundo, constituindo-se em fontes de degradação do meio ambiente e de 

proliferação de doenças.  

Embora a relação entre o atendimento por saneamento básico, em especial 

esgotos sanitários (pois se os esgotos contendo dejetos ou águas residuárias não forem 

tratados corretamente, as águas superficiais e subterrâneas podem contaminar-se) e a 

melhoria da saúde pública seja uma das relações mais ponderáveis e reconhecidas no 

meio técnico-científico, persiste a existência de populações que não têm acesso a 

ambientes saneados, com disposição adequada das excretas e águas servidas. 

É premente, pois, a necessidade de prover as cidades de tratamento adequado de 

seus esgotos, seja com tecnologias tradicionais seja com tecnologias alternativas, a 

depender do contexto de cada área. 

Conduzido pela Administração Pública Municipal, o saneamento básico é uma 

excelente oportunidade para desenvolver instrumentos de educação sanitária e 

ambiental, o que aumenta sua eficácia e eficiência. Por meio da participação popular 

ampliam-se os mecanismos de controle externo da administração pública, concorrendo 

também para a garantia da continuidade na prestação dos serviços e para o exercício da 

cidadania. 

É por esta ótica que está sendo elaborado o Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) de Barra Funda, cujos programas de esgotamento sanitário a serem 

apresentados são partes integrantes deste planejamento.  

Assim, argumenta-se que, além de sua importância socioambiental, o saneamento 

básico compreendendo o esgotamento sanitário, enquanto atividade econômica 

apresenta ganhos de eficiência e de rentabilidade altamente crescentes em escala ao 
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longo do tempo, devendo ser disponibilizado a toda população, independente da sua 

capacidade de pagamento.  

Os programas do setor de esgotamento sanitário são elencados a seguir: 

 Programa de Implantação, Manutenção, Ampliação e Modernização do Sistema de 

Esgotamento Sanitário (SES); 

 Programa de Monitoramento e Controle do Lançamento dos Efluentes do Sistema 

Público de Tratamento de Esgoto; 

 Programa de Controle Operacional d dos Sistemas Individuais. 

 

Diretrizes e Princípios 

São princípios básicos dos programas relativos ao sistema de esgotamento sanitário: 

 Regularidade na prestação dos serviços; 
 

 Eficiência e qualidade do sistema; 

 Segurança operacional do sistema de esgotamento sanitário, inclusive aos 

funcionários que o mantém; 

 Busca da generalidade e da modicidade das soluções adotadas; 

 Mudança dos padrões técnicos e valores vigentes sempre que necessário, 

preservada a garantia da qualidade e eficiência do atendimento; 

 Adequação à realidade local, o que não implica de forma alguma na adoção de 

soluções de segunda categoria; 

 Integração dos serviços de esgotamento sanitário e articulação com os demais 

serviços públicos; 

 Promover condições de avanço nos tratamentos de modo a ampliar 

gradativamente o tratamento de modo que a água devolvida aos corpos 

receptores esteja livre de organismos transmissores de doenças; 



 

 

 

76 

 Fundamenta-se na questão da saúde pública, visando evitar/minimizar riscos 

epidêmicos oriundos do estado de degradação dos corpos receptores, bem como 

dos lançamentos de esgotos diretamente nos logradouros públicos; 

 Melhoramento das condições de higiene das diversas áreas da cidade, em especial 

aquelas de baixo padrão de infraestrutura, contribuindo para a humanização dos 

espaços e para a dignidade humana; 

 Conservação dos recursos naturais; 

 Diminuição dos gastos públicos aplicados no tratamento de doenças, tendo em 

vista sua prevenção na origem. 

 

Objetivo Geral 

Os programas de esgotamento sanitário visam promover um eficiente tratamento 

do esgoto gerado, bem como prestar atendimento eficiente a toda população do 

município de Barra Funda, tendo como resultado a diminuição dos custos ambientais e a 

promoção de condições mais favoráveis para a qualidade de vida da cidade. 

Objetivos Específicos 

Também constituem objetivos destes programas: 

 Reduzir riscos relacionados à saúde dos trabalhadores que lidam com o sistema de 

esgotos do município; 

 Regularizar o sistema de tratamento perante os órgãos ambientais. 

 Garantir o atendimento aos padrões legais referentes às características do 

efluente final; 

 Promover condições sanitárias adequadas às populações que convivem com os 

diversos riscos advindos de lançamentos indevidos. 
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Programa de Implantação, Manutenção, Ampliação e Modernização do Sistema de 

Esgotamento Sanitário (SES) 

O objetivo deste programa é implantar, reformar, ampliar e modernizar o SES, 

visando o atendimento permanente às demandas de serviço. 

A Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, no art. 48, VII, prevê os sistemas de 

soluções individuais para áreas rurais. In verbis: 

Art. 48. A União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, 

observará as seguintes diretrizes: 

VII - garantia de meios adequados para o atendimento da população rural 

dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas 

características econômicas e sociais peculiares; 

Desta forma, mediante as suas características econômicas e sociais a construção 

de sistemas individuais em zonas rurais de fato é considerada a melhor solução, pois, a 

população rural apresenta sua distribuição física diferente da população residente na 

área urbana, apresentando a distribuição populacional esparsa e por consequência uma 

distância considerável entre as residências. Por este motivo o sistema coletivo fica 

inviável economicamente para zona rural, sendo aconselhável o uso de sistemas 

individuais. 

No caso específico do município de Barra Funda, será adotado sistema do tipo 

individual, composto por fossa séptica + filtro anaeróbio + sumidouro, para área urbana 

também, além da rural. Tal decisão foi tomada pela Prefeitura Municipal e população de 

Barra Funda, justificando o grande investimento que seria necessário para a implantação 

de um sistema coletivo (rede coletora com ETE – estação de tratamento de esgotos) uma 

vez que a geografia do município é bastante acidentada. Outro fator limitante, 

considerado pela Prefeitura Municipal e População, é a falta de um local adequado para a 

instalação da estação de tratamento de esgotos – ETE. 
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Meta Imediata (até 2015): 

 Atender 20% da população total do município com sistema de esgotamento 

sanitário . 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Investimento em esgotamento sanitário na área urbana do município com sistema 

individual (fossa séptica + filtro anaeróbio + sumidouro); 

 Investimento em esgotamento sanitário na área rural do município com sistema 

individual (fossa séptica + filtro anaeróbio + sumidouro); 

 Adequação documental para licença ambiental do sistema de esgotamento 

sanitário. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Atender 50% da população total do município com sistema de esgotamento 

sanitário. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Investimento em esgotamento sanitário na área urbana (sistemas individuais); 

 Investimento em esgotamento sanitário na área rural - atendimento de famílias; 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Atender 100% da população total do município com sistema de esgotamento 

sanitário. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Investimento em esgotamento sanitário na área urbana (sistemas individuais); 

 Investimento em esgotamento sanitário na área rural (atendimento de famílias); 
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Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Manter o atendimento de  100% da população total do município com sistema de 

esgotamento sanitário 

Ações a serem realizadas entre 2026 e 2030: 

 Investimento em esgotamento sanitário na área urbana (sistemas individuais); 

 Investimento em esgotamento sanitário na área rural (atendimento de famílias); 

 

Programa de Monitoramento e Controle do Lançamento dos Efluentes do Sistema de 

Esgoto 

O objetivo deste programa é realizar o controle e monitoramento dos efluentes 

líquidos provenientes do esgotamento sanitário de acordo com o Decreto Estadual n° 

14.250/1981, Lei Estadual n°14.675/2009, Resolução CONAMA nº 357/2005 e nº 

397/2008. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Monitoramento permanente do esgoto bruto, tratado e do corpo receptor, 

relativos ao sistema individual de esgotamento sanitário. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Realizar o monitoramento do efluente (bruto e tratado), como também, o 

monitoramento do corpo receptor, de acordo com as exigências legais. 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Monitoramento permanente do esgoto bruto, tratado e do corpo receptor, 

relativos ao sistema individual de esgotamento sanitário. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 
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 Realizar o monitoramento do efluente (bruto e tratado), como também, o 

monitoramento do corpo receptor, de acordo com as exigências legais. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Monitoramento permanente do esgoto bruto, tratado e do corpo receptor, 

relativos ao sistema individual de esgotamento sanitário. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033 

 Realizar o monitoramento do efluente (bruto e tratado), como também, o 

monitoramento do corpo receptor, de acordo com as exigências legais. 

 

Programa de Controle Operacional dos Sistemas Individuais 

O objetivo deste programa é obter um eficaz controle operacional dos sistemas 

existentes, buscando a eficiência dos mesmos. 

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Controle permanente dos sistemas individuais de esgotamento sanitário. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Fiscalização dos sistemas individuais particulares no município quanto às normas e 

legislação pertinente; 

 Elaboração de manual técnico para orientação da implantação e operação de 

soluções individuais particulares. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Controle permanente dos sistemas individuais de esgotamento sanitário. 
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Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Fiscalização dos sistemas individuais particulares no município quanto às normas e 

legislação pertinente. 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Controle permanente dos sistemas individuais de esgotamento sanitário. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Fiscalização dos sistemas individuais particulares no município quanto às normas e 

legislação pertinente. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Controle permanente dos sistemas individuais de esgotamento sanitário. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Fiscalização dos sistemas individuais particulares no município quanto às normas e 

legislação pertinente. 

 

Quadro Resumo das Ações e Respectivos Custos 

Os quadros a seguir apresentam um resumo de todas as ações contempladas nos 

programas de esgotamento sanitário supracitados e os respectivos custos (estimativas).  
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Quadro 13 – Quadro das ações e respectivo custo (Esgoto) – Imediato (2013 a 2015) 

AÇÕES VALOR ESTIMADO 

Investimento em esgotamento sanitário na área urbana R$        150.000,00 

Investimento em esgotamento sanitário na área rural R$         94.773,09 

Fiscalização dos sistemas individuais particulares no município  
quanto às normas e legislação pertinente 

R$        25.000,00 

Elaboração de manual técnico para orientação da implantação e 
operação de soluções individuais particulares 

R$         5.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA R$       274.773,09 

 

 

Quadro 14 - Quadro das ações e respectivos custos (Esgoto) – Curto Prazo (2016 a 2021) 

 

AÇÃO VALOR ESTIMADO 

Investimento em esgotamento sanitário na área urbana R$                400.000,00 

Investimento em esgotamento sanitário na área rural R$                811.072,84 

Monitoramento de Esgoto Bruto e Tratado e Corpo receptor R$                  60.000,00 

Elaboração de Cadastro Georeferenciado R$                  40.000,00 

Fiscalização dos sistemas individuais particulares no 
município quanto às normas e legislação pertinente 

R$                  25.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO R$           1.336.072,84 
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Quadro 15 - Quadro das ações e respectivos custos (Esgoto) – Médio Prazo (2022 a 

2027) 

AÇÃO VALOR ESTIMADO 

Investimento em esgotamento sanitário na área urbana R$                200.000,00 

Investimento em esgotamento sanitário na área rural R$                116.596,80 

Monitoramento de Esgoto Bruto e Tratado e Corpo receptor R$                  60.000,00 

Manutenção de Cadastro Georeferenciado R$                  15.000,00 

Fiscalização dos sistemas individuais particulares no 
município quanto às normas e legislação pertinente 

R$                  20.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO R$              411.596,80 

 

 

Quadro 16 - Quadro das ações e respectivos custos (Esgoto) – Longo Prazo (2028 a 2033) 

AÇÃO VALOR ESTIMADO 

Investimento em esgotamento sanitário na área urbana R$                50.000,00 

Investimento em esgotamento sanitário na área rural R$                  21.685,11 

Monitoramento de Esgoto Bruto e Tratado e Corpo receptor R$                  60.000,00 

Manutenção de Cadastro Georeferenciado R$                  15.000,00 

Fiscalização dos sistemas individuais particulares no 
município quanto às normas e legislação pertinente 

R$                  20.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO R$              166.685,11 

 
 

 INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
R$   2.189.127,85 
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5. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍSUOS SÓLIDOS  

5.1. DIAGNÓSTICO SETOR DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

O gerenciamento dos resíduos sólidos no município de Barra Funda é de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal, sendo que esta terceiriza o serviço de coleta, 

transporte, tratamento e disposição dos resíduos domiciliares para a empresa SIMPEX 

Ltda. A seguir será feita a descrição detalhada de todo o sistema de coleta e destinação 

dos resíduos sólidos no município de Barra Funda. 

 

Aspectos Legais 

Com relação aos resíduos Sólidos, o estado do Rio Grande do Sul conta com as 

seguintes Leis: 

 Lei Estadual nº 9.921, de 27 de Julho de 1993 - Dispõe sobre a gestão dos resíduos 

sólidos, nos termos do artigo 247, parágrafo 3º da Constituição do Estado e dá 

outras providências. 

 Lei Estadual nº 10.099, de 07 de Fevereiro de 1994 - Dispõe sobre os resíduos 

sólidos provenientes de serviços de saúde e dá outras providências. 

 Lei Estadual nº 9.493, de 07 de Janeiro de 1992 - Considera, no Estado do Rio 

Grande do Sul, a coleta seletiva e a reciclagem do lixo como atividades ecológicas, 

de relevância social e de interesse público. 

 Lei Estadual nº 11.019, de 23 de Setembro de 1997 - Dispõe sobre o descarte e 

destinação final de pilhas que contenham mercúrio metálico, lâmpadas 

fluorescentes, baterias de telefone celular e demais artefatos que contenham 

metais pesados no Estado do Rio Grande do Sul (Alterada pela Lei 11.187, de 7 de 

julho de 1998). 

 Lei Estadual nº 13.306, de 02 de Dezembro de 2009. Introduz modificação na Lei 

nº 11.019, de 23 de setembro de 1997, que dispõe sobre o descarte e destinação 

final de pilhas que contenham mercúrio metálico, lâmpadas fluorescentes, 
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baterias de telefone celular e demais artefatos que contenham metais pesados no 

Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Barra Funda não conta com código de posturas do Município, nem legislação que 

dispõe sobre o aspecto ambiental.  

 

Limpeza Urbana 

No município de Barra Funda, o órgão responsável pela limpeza urbana é a 

Prefeitura Municipal, através da secretaria de Obras que opera os serviços de limpeza 

urbana. De acordo com dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Barra Funda, o 

Quadro 17 apresenta a relação dos serviços prestados, a responsabilidade pelos mesmos 

e a frequência com que são executados no município. 

 Quadro 17 -  Quadro de serviços. 

TIPO DE SERVIÇO RESPONSABILIDADE FREQUÊNCIA 

Varrição Prefeitura Irregular (quando necessário) 

Capinação Prefeitura Irregular (quando necessário) 

Limpeza de terrenos 
Baldios 

Gerador Irregular (quando necessário) 

Limpeza de sarjeta Prefeitura Irregular (quando necessário) 

Limpeza de bocas de lobo Prefeitura Irregular (quando necessário) 

Limpeza de praças e jardins Prefeitura Irregular (quando necessário) 

Coleta de animais mortos Prefeitura Irregular (quando solicitado) 

Coleta de especiais Empresa Privada/Prefeitura Irregular (quando necessário) 

Podas de Árvores Prefeitura Anualmente 

Coleta de Entulhos Gerador/Prefeitura Irregular (quando solicitado) 

Coleta de Resíduos 
Industriais 

Empresa Privada/Prefeitura - 

Coleta de Resíduos de 
Serviços de Saúde 

Empresa Privada - SIMPEX Quinzenalmente 

Coleta de Resíduos 
Domiciliares e Comerciais 

Empresa Privada- SIMPEX Duas vezes/semana 

Coleta de Embalagens de 
Agrotóxicos 

Gerador/ Estabelecimento que 
vende (Cotrisal, Coleita) 

Irregular 

    FONTE: Prefeitura Municipal de Barra Funda (2013) 
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A varrição e capina das vias públicas do município é feita através de equipamentos 

mecânicos (como tesouras e máquinas de cortar e podar, roçadeiras). A prefeitura 

Municipal é responsável pela realização deste serviço. 

A capina e varrição são feitas nos passeios e nas sarjetas, em vias com e sem 

pavimentação, feitas quando necessário. Os resíduos são destinados em terreno baldio, 

sem local específico. 

 

Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos 

Os resíduos domiciliares e comerciais são acondicionados em sacos plásticos e 

depositados geralmente em contentores particulares, localizados em frente às 

residências, ou nos contentores públicos disponibilizados pela Prefeitura.  

De acordo com a prefeitura, não existe um planejamento da distribuição e 

posicionamento das lixeiras públicas.  

A coleta convencional dos resíduos sólidos urbanos (domiciliares e comerciais) é 

realizada duas vezes por semana em toda área urbana. 

É coletado por funcionários da empresa privada contratada SIMPEX Ltda, que 

realizam coleta manualmente nos coletores e depositam os resíduos em caminhão 

compactador, de propriedade da mesma.  

De acordo com a empresa SIMPEX, existe uma rota planejada de coleta, os 

itinerários são devidamente elaborados pela empresa, seguindo rigorosamente dias e 

horários das coletas no município. 

Os resíduos comuns gerados nas linhas do município (interior), também são 

coletados a cada dois meses. A prefeitura municipal coleta os resíduos e destina para a 

empresa SIMPEX, que já faz o recolhimento na área urbana do município. 

Os resíduos que não são coletados, como o material orgânico produzido nas 

propriedades rurais, é destinado geralmente para áreas de compostagem, que 

compreendem valas abertas e cobertas com terra, dentro da própria propriedade 

geradora.  
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Após a coleta, o caminhão juntamente com os funcionários da empresa SIMPEX se 

dirigem ao aterro sanitário da mesma empresa que fica localizado no município de 

Palmeira das Missões - RS.  

 

Quantificação Dos Resíduos 

A quantidade de resíduos gerados e coletados foi informada pela empresa SIMPEX 

Ltda, com base em uma caracterização realizada pela mesma no mês de maio. Nesse mês, 

foram coletados 78.600 kg de resíduos no município. 

Esta média refere-se somente ao município de Barra Funda, mas o mesmo 

caminhão que passa coletando os resíduos desta cidade também coleta, no mesmo 

itinerário, resíduos sólidos do município vizinho de Chapada.  

A Prefeitura Municipal, através do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 49/2009 e 

Termo Aditivo 03/2012 de 01 de agosto de 2012, contrata a empresa SIMPEX Ltda., para 

prestar os serviços e coleta, transporte, destinação final e reciclagem dos resíduos 

domésticos urbanos da área urbana da cidade. O valor pago pela prefeitura à empresa 

contratada é descrito conforme as cláusulas do contrato: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O CONTRATANTE contrata a CONTRATADA, sob regime de empreitada global, para a prestação de 

serviços de coleta, transporte, reciclagem, triagem, classificação, seleção e destinação final dos 

resíduos sólidos urbanos e de serviços de saúde do Município de Barra Funda, no perímetro urbano 

do Município de Barra Funda/RS, coleta esta efetuada dois dias por semana, às quartas-feiras e 

aos sábados, pelo turno da manhã.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

As partes ajustam entre si que o valor dos serviços ora contratados serão de R$-4.200,00 (quatro 

mil e duzentos reais) mensais, a ser pago pela CONTRATANTE, até o dia 10 (dez) do mês 

subsequente à prestação dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal. 
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O serviço de coleta é cobrado através de uma taxa no IPTU, conforme o tamanho 

do terreno.  A distância entre o município de Barra Funda, onde é coletado os resíduos, e 

o município de Palmeira das Missões, onde se encontra o aterro sanitário da empresa 

SIMPEX, é de 39 Km.  

 

Caracterização Dos Resíduos 

A caracterização dos resíduos sólidos urbanos do município de Barra Funda é 

apresentada no Quadro 18. As informações foram repassadas pela empresa responsável 

pela coleta e tratamento dos resíduos sólidos, SIMPEX Ltda. 

 

Quadro 18 -  Caracterização dos resíduos coletados. 

Material coletado (KG) 

Matéria Orgânica 10.800 

Papel 13.800 

Vidro 6.200 

Plástico 26.300 

Metal 16.000 

Outro 5.500 

Fonte: SIMPEX Ltda. 

 

Verificou-se que na sede municipal não há áreas de difícil acesso, sendo assim, 

todo o município é atendido pelo serviço de coleta. Salienta-se ainda que não é utilizada 

nenhuma estação de transbordo para translado dos resíduos coletados. 

 

Coleta Seletiva 

A coleta seletiva de lixo é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis: 

papéis, plásticos, vidros, metais e materiais orgânicos, previamente separados na fonte 
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geradora e que podem ser reutilizados ou reciclados. A separação na fonte evita a 

contaminação dos materiais reaproveitáveis, aumentando o valor agregado destes e 

diminuindo os custos de reciclagem. 

A reciclagem traz benefícios ao meio ambiente e à saúde da população, além de 

benefícios econômicos gerados na venda de materiais, na redução de espaços utilizados 

em aterros sanitários e na redução do consumo de energia e de matérias primas, 

promovendo assim redução da poluição ambiental. 

Em geral, os custos na coleta seletiva são superiores aos envolvidos na coleta 

convencional, entretanto, os benefícios ao meio ambiente e à população como um todo 

compensam tais investimentos. Como vantagem econômica pode-se citar a diminuição da 

disposição final de lixo no aterro e o consequentemente aumento de vida útil do mesmo. 

Além disso, é costume envolver associações de catadores e recicladores no 

processo, agregando assim um valor social, possibilitando a geração de renda para estas 

pessoas. Devido à falta de amparo legal, e vivendo muitas vezes à margem do processo 

produtivo, os catadores merecem e devem receber amparo e incentivo da sociedade para 

permitir o aumento da eficiência e do volume reciclado, melhorando a qualidade do 

material coletado, além de aumentar as condições de segurança do seu negócio. 

No município de Barra Funda, não há programa de coleta seletiva implantada pela 

Prefeitura Municipal, porém a mesma já possui o plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos que dá diretrizes para a coleta seletiva.  

A empresa SIMPEX realiza a classificação, seleção, separação e prensagem do 

material reciclável, em sua central. Essa triagem é feita pelos funcionários da empresa, 

que selecionam, diante de uma esteira rolante, os materiais como plástico, vidro e metal. 

Estes materiais são separados em bombonas e encaminhados para as prensas. Após a 

prensagem os materiais são encaminhados para os depósitos de materiais reciclados, 

aguardando a comercialização. De acordo com a empresa, os depósitos são construídos 

como preceitua as licenças operacionais. Nas figuras 12 e 13 é mostrada a central de 

triagem dos resíduos sólidos da Empresa SIMPEX . 
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Figura 12 : Esteira de triagem de materiais 
Fonte: SIMPEX Ltda. 

 

 

Figura 13: Central de triagem Simpex. 
Fonte: SIMPEX Ltda. 

 



 

 

 

91 

 

Destinação Final  

Com o crescimento das cidades, o desafio da limpeza urbana não consiste apenas 

em remover o lixo de logradouros e edificações, mas, principalmente, em dar um destino 

final adequado aos resíduos coletados. 

Foi pela necessidade de se efetuar a disposição adequada dos resíduos, visando 

reduzir a poluição e riscos à saúde humana, que os órgãos públicos decidiram pela 

contratação da empresa SIMPEX Ltda., para a coleta e disposição final dos resíduos 

sólidos do município de Barra Funda. Sendo assim, atualmente os resíduos sólidos são 

destinados ao aterro sanitário da empresa em Palmeira das Missões. 

  

Aterro Sanitário Da Empresa Contratada – Simpex Ltda 

A empresa SIMPEX Ltda realiza e executa o tratamento dos resíduos no aterro 

sanitário localizado em Palmeira das Missões- RS. Antes do aterramento, porém, é 

realizada a triagem dos resíduos coletados. Nas Figuras 14, 15 e 16 abaixo é mostrada a 

entrada da empresa e a central de triagem dos resíduos. 
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Figura 14: Controle de acesso na entrada da empresa SIMPEX 

Fonte: SIMPEX Ltda. 

 

Figura 15: Descarregamento de resíduos no Centro de triagem da empresa SIMPEX 

Fonte: SIMPEX Ltda. 

 

 
Figura 16: Centro de triagem da empresa SIMPEX 

Fonte: SIMPEX Ltda. 
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Todo material coletado é encaminhado ao Centro de triagem para separação dos 

recicláveis. O processo consiste na recepção, separação e seleção dos materiais 

recicláveis em esteiras mecânicas, prensagem e depósito para posterior comercialização. 

A central de triagem tem uma área de 2,5 hectares, com capacidade para 250 mil 

habitantes, de acordo com a empresa. 

Os resíduos não recicláveis, na maioria orgânicos, são transportados para o aterro 

sanitário da própria empresa SIMPEX e depositados em células, que após 

impermeabilização e fechamento são uma forma de eficiência técnica e ambiental.  

A disposição dos resíduos é feita com atividade de espalhamento, compactação e 

cobertura dos resíduos.  Nas Figuras 17, 18 e 19 é mostrada a célula de recebimento de 

resíduos e posterior compactação dos mesmos. 

A impermeabilização é feita com a compactação de camada de argila, aplicação de 

geomembrana de PEAD e cobertura com camada de argila para proteção mecânica.  

 

 

Figura 17: Célula preparada para recebimento de Resíduos  

Fonte: SIMPEX Ltda. 
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Figura 18: Célula de recebimento de Resíduos em operação. 

Fonte: SIMPEX Ltda. 

 

 

Figura 19: Compactação de Resíduos na célula . 

Fonte: SIMPEX Ltda. 

 

A implantação do Aterro compreendeu, dentre outras, as atividades de escolha da 

área, elaboração do projeto, licenciamentos ambientais, limpeza do terreno, cercado, 

cortina vegetal, obras de terraplenagem e escavações, acessos, impermeabilização do 
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solo utilizando material geossintético, sistema de drenagem, poços piezométricos, obras 

de construção civil e cento de triagem. 

A operação do Aterro compreende além da disposição dos resíduos, 

monitoramento das águas e do sistema de tratamento de líquidos percolados, drenagem, 

manutenção dos acessos e das instalações de apoio. O sistema de drenagem é composto 

por camada drenante e drenagem dos líquidos percolados por tubulação perfurada de 

PEAD sob manta de geotêxtil, drenagem pluvial e drenagem dos gases.  

O sistema de tratamento dos líquidos percolados é feito por processo biológico, 

composto por lagoa aerada de tratamento. O monitoramento do sistema de tratamento 

dos líquidos percolados e monitoramento das águas superficiais e subterrâneas é feito 

através dos poços piezométricos instalados estrategicamente para completa cobertura da 

área.  

Toda a drenagem de gás das células é encaminhada para um sistema de drenos e 

seguem para os queimadores de biogás (flares). O percolado (chorume) é encaminhado 

através de sistema de drenos para o registro da estação de tratamentos de efluentes ETE, 

o qual passa por tratamento. O tratamento do líquido gerado passa por dosador, 

misturador, filtros floculação, filtro físico e posteriormente segue para a lagoa aerada. A 

lagoa trabalha com 2 bateladas de 4h por dia e o receptor final é um banhado construído 

na área do aterro da empresa. 

Nas Figuras de 20 a 24 é apresentado o sistema de drenagem dos gases e líquidos 

e a Estação de Tratamento de Efluente – ETE da SIMPEX. 
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Figura 20: Sistema de drenagem de gás. 

Fonte: SIMPEX Ltda. 

 

 

Figura 21: Sistema de queimadores de biogás. 

Fonte: SIMPEX Ltda. 
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Figura 22: ETE da empresa SIMPEX 

Fonte: SIMPEX LTDA 

 

 
Figura 23: Lagoa aerada  

Fonte: SIMPEX LTDA 
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Figura 24: Lagoa aerada na ETE da empresa SIMPEX 

Fonte: SIMPEX LTDA 

 

De acordo com a SIMPEX, as análises laboratoriais dos percolados brutos e 

tratados, bem como da rede piezométrica, são feitos mensalmente por laboratório 

credenciado pela FEPAM. Na Figura 25 é mostrado os pontos dos piezômetros.  

O aterro sanitário da empresa SIMPEX, possui área total de 12,00 hectares. 

Segundo a empresa, a capacidade de recebimento por dia para célula de destino final é 

de 96,8 toneladas. “ Acreditamos que com uma gestão bem qualificada , um controle de 

classificação proveitoso e organizado e o licenciamento para 10 células estima-se uma 

vida útil de 50 anos”, segundo Cicero Leopoldo da Silva- gerente administrativo 

operacional da SIMPEX Ltda. 

Com relação às licenças, segundo a SIMPEX, a empresa possui as seguintes: 

 Licenças de operação do aterro sanitário de RSU com central de triagem: Licença 

nº 6731/2012-dl. 

 Licença de operação da central de classificação e seleção de materiais reciclados: 

Licença nº 1/2013-dl. 
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 Licença de operação do autoclave dos Resíduos do serviço de saúde, n°. 

6995/2012-dl (empresa fundação proamb), veículos licença n° 57/2012-dl, 

destinação através de central.  

 

 

Figura 25: Rede Piezométrica  

Fonte: SIMPEX LTDA. 
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5.2. PROGNÓSTICO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Projeção da Produção de Resíduos Sólidos Urbanos 

A projeção da produção de resíduos sólidos urbanos para o município foi calculada 

para o período compreendido até 2033 (final do período de planejamento). As produções 

de resíduos foram obtidas pelas seguintes equações: 

 

            Produção Diária de Resíduos (Pd) 

 Pd = (P.q)/1000 (ton/dia) 

 

Produção Mensal de Resíduos (Pm) 

Pm = Pd.30 (ton/mês) 

 

Produção Anual de Resíduos (Pa) 

Pa = Pm.12 (ton/ano) 

Onde: 

 P = população prevista para cada ano (total); 

 q = 1,55 Kg/hab.dia (geração per capita de resíduos)  

 

O quadro 19 apresenta a produção de resíduos gerada pela população do 

município, tendo como horizonte o último ano (2033) do período de planejamento. 
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Quadro 19 – Produção de resíduos sólidos 

ANO 
POPULAÇÃO 

TOTAL (hab) 

PRODUÇÃO DE 

RSU  DIÁRIA (ton) 

PRODUÇÃO DE 

RSU  MENSAL 

(ton) 

PRODUÇÃO DE RSU 

ANUAL (ton) 

2013 2.396 3,71 111,42 1337,10 

2014 2.406 3,73 111,88 1342,58 

2015 2.416 3,74 112,34 1348,09 

2016 2.426 3,76 112,80 1353,61 

2017 2.436 3,78 113,26 1359,16 

2018 2.446 3,79 113,73 1364,73 

2019 2.456 3,81 114,19 1370,33 

2020 2.466 3,82 114,66 1375,95 

2021 2.476 3,84 115,13 1381,59 

2022 2.486 3,85 115,60 1387,25 

2023 2.496 3,87 116,08 1392,94 

2024 2.507 3,89 116,55 1398,65 

2025 2.517 3,90 117,03 1404,39 

2026 2.527 3,92 117,51 1410,15 

2027 2.538 3,93 117,99 1415,93 

2028 2.548 3,95 118,48 1421,73 

2029 2.558 3,97 118,96 1427,56 

2030 2.569 3,98 119,45 1433,41 

2031 2.579 4,00 119,94 1439,29 

2032 2.590 4,01 120,43 1445,19 

2033 2.601 4,03 120,93 1451,12 

 

As demandas para o setor de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, de 

forma priorizada, são apresentadas a seguir: 
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 Implantação, de forma sistemática, de campanhas e programas de 

educação para o manejo adequado dos resíduos sólidos no município; 

 Implantação de um serviço de atendimento ao cidadão; 

 Elaboração de um itinerário de coleta (pela empresa contratada pela 

coleta/ prefeitura) com um roteiro gráfico de área, em mapa ou croqui; 

 Realização com frequência regular, de treinamentos e capacitação do 

pessoal administrativo e de operação/manutenção; 

 Orientar e monitorar os geradores de resíduos sólidos domiciliares e de 

fontes especiais a gerenciarem tais resíduos conforme legislações específicas 

(legislação municipal, estadual e federal); 

  Acompanhar e efetivar as ações propostas pelo Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos, já elaborado. 

 

Programas do Setor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Um dos grandes desafios atualmente é a definição de diretrizes e a concepção de 

políticas que garantam o desenvolvimento urbano e o gerenciamento sustentável dos 

resíduos sólidos pelas municipalidades. Diante das novas necessidades de consumo 

criadas pela cultura do capitalismo moderno, um volume crescente de resíduos precisa 

ser recolhido, tratado e corretamente disposto, sem contar a necessidade de novas áreas 

disponíveis e adequadas para seu recebimento, tendo como fatores limitantes os 

impactos ambientais e os custos envolvidos em todas as etapas de seu gerenciamento.  

O tema da limpeza urbana e dos resíduos sólidos ocupou por muito tempo uma 

posição secundária no debate sobre saneamento básico no Brasil quando comparados às 

iniciativas no campo da água, por exemplo. Porém, em 2010 foi instituída a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, através da Lei nº 12.305, de 02 de  agosto de 2010, que 

também altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (a chamada Lei de Crimes 

Ambientais).  
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Esta Lei nº 12.305/2010 traz como principais objetivos: a proteção da saúde 

pública e de qualidade ambiental; a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e 

o tratamento dos resíduos sólidos; a disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos; o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção de bens e serviços; o 

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar 

impactos ambientais; e o incentivo à indústria de reciclagem e a gestão integrada de 

resíduos sólidos.  

Como a maioria das cidades brasileiras, Barra Funda precisa buscar soluções que 

sejam eficazes e que estejam dentro de uma política ambientalmente sustentável, por 

isto, elabora seu Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB.  

Os programas do setor de resíduos sólidos são elencados a seguir: 

 Programa de Fortalecimento da Gestão do Setor de Resíduos Sólidos; 

 Programa de Redução da Geração/Segregação de Resíduos Sólidos Urbanos; 

 Programa Relativo à Coleta Seletiva; 

 Programa Relativo à Coleta Convencional; 

 Programa de Gestão dos Resíduos Domiciliares Especiais e dos Resíduos de Fontes 

Especiais; 

 Programa de Disposição Final. 

 

 Diretrizes e Princípios 

Todos os programas deverão respeitar as seguintes diretrizes e princípios: 

 Universalidade, regularidade, continuidade e qualidade dos serviços relativos ao 

manejo e tratamento dos resíduos sólidos; 

 Reconhecimento do município como titular dos serviços de manejo dos resíduos 

sólidos; 

 Busca da promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo; 

 Acesso da sociedade à educação ambiental; 
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 Atuação em consonância com o PMSB e com as demais políticas públicas, dentro 

do princípio da legalidade das ações; 

 Gradação e progressividade das ações de implementação do programa visando 

sua consolidação de forma eficiente; 

 A visão global dos resíduos sólidos gerados na cidade; 

 Identificação e monitoramento de passivos ambientais relacionados ao sistema de 

resíduos sólidos. 

 

Objetivo Geral 

O objetivo principal dos programas do setor de resíduos sólidos é promover uma 

gestão ambientalmente e socialmente responsável, levando em consideração a redução 

da geração de resíduos sólidos urbanos, o seu manejo e a redução de seu 

encaminhamento ao aterro sanitário.  

Objetivos Específicos 

Também constituem objetivos destes programas: 

 Implantar campanha permanente de educação ambiental que promovam a 

não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos urbanos; 

 Incentivar a segregação dos resíduos recicláveis secos na fonte; 

 Incentivar a reinserção de resíduos reutilizáveis. 

 

Programa De Fortalecimento Da Gestão Do Setor De Resíduos Sólidos 

O gerenciamento do setor de resíduos sólidos urbanos é entendido como um 

conjunto de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que a 

administração municipal deverá desenvolver, com base em critérios sanitários, 

ambientais e econômicos para gerenciar os resíduos sólidos produzidos em seu território.  
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Meta Imediata (até 2015): 

 Atendimento as disposições da Lei Federal nº 12.305/2010 e fortalecimento da 

gestão municipal. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Efetivar e seguir o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (de âmbito 

municipal) já elaborado. 

 Implantação de um serviço de atendimento ao cidadão; 

 Realização, com frequência regular, de treinamentos e capacitação do pessoal 

administrativo e de operação/manutenção. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Fortalecimento da gestão municipal. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Realização, com frequência regular, de treinamentos e capacitação do pessoal 

administrativo e de operação/manutenção. 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Fortalecimento da gestão municipal. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Realização, com frequência regular, de treinamentos e capacitação do pessoal 

administrativo e de operação/manutenção. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

  Fortalecimento da gestão municipal. 
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Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Realização, com frequência regular, de treinamentos e capacitação do pessoal 

administrativo e de operação/manutenção. 

 

Programa De Redução Da Geração/Segregação De Resíduos Sólidos Urbanos 

Apesar de todo valor econômico e energético dos resíduos e da economia de 

aterro sanitário que as iniciativas de aproveitamento dos mesmos podem significar, ainda 

há um custo econômico e ambiental bastante alto envolvido nestes processos, o que 

sinaliza para a necessidade urgente de minimização da geração e aproveitamento mais 

racional. 

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Implantar campanha permanente de educação ambiental para o manejo de 

resíduos sólidos urbanos no município. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Conscientização e sensibilização da população por meio de campanhas educativas 

sobre a necessidade da minimização da geração do lixo na fonte, como também, 

incentivar a segregação dos resíduos recicláveis na fonte mediante implantação de 

coleta seletiva. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Campanha permanente de educação ambiental para o manejo de resíduos sólidos 

urbanos no município. 
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Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Conscientização e sensibilização da população por meio de campanhas educativas 

sobre a necessidade da minimização da geração do lixo na fonte, como também, 

incentivar a segregação dos resíduos recicláveis na fonte mediante a continuidade 

do serviço de coleta seletiva. 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Campanha permanente de educação ambiental para o manejo de resíduos sólidos 

urbanos no município. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Conscientização e sensibilização da população por meio de campanhas educativas 

sobre a necessidade da minimização da geração do lixo na fonte, como também, 

incentivar a segregação dos resíduos recicláveis na fonte mediante a continuidade 

do serviço de coleta seletiva. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Campanha permanente de educação ambiental para o manejo de resíduos sólidos 

urbanos no município. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Conscientização e sensibilização da população por meio de campanhas educativas 

sobre a necessidade da minimização da geração do lixo na fonte, como também, 

incentivar a segregação dos resíduos recicláveis na fonte mediante a continuidade 

do serviço de coleta seletiva. 

 

 



 

 

 

108 

Programa Relativo À Coleta Seletiva 

O objetivo deste programa é implantar e ampliar a coleta seletiva de materiais 

recicláveis no município. O Quadro 20 apresenta o índice de atendimento e a população 

atendida com serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis no município até o ano de 

2033. 

Quadro 20 - População atendida com serviço de coleta seletiva até 2033 

Ano População Total Índice de Atendimento População Atendida 

2013 2.396 0% 0 

2014 2.406 10% 241 

2015 2.416 20% 483 

2016 2.426 30% 728 

2017 2.436 30% 731 

2018 2.446 50% 1.223 

2019 2.456 50% 1.228 

2020 2.466 60% 1.480 

2021 2.476 70% 1.733 

2022 2.486 70% 1.740 

2023 2.496 80% 1.997 

2024 2.507 80% 2.005 

2025 2.517 90% 2.265 

2026 2.527 90% 2.274 

2027 2.538 100% 2.538 

2028 2.548 100% 2.548 

2029 2.558 100% 2.558 

2030 2.569 100% 2.569 

2031 2.579 100% 2.579 

2032 2.590 100% 2.590 

2033 2.601 100% 2.601 
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Meta Imediata (até 2015): 

 Implantar e atender 20% da população total com serviço de coleta de materiais 

recicláveis. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Implantação da coleta seletiva de recicláveis, com respectiva atividade de 

valorização desses através de instalação de uma central de triagem de recicláveis 

no município. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Atender 70% da população total com serviço de coleta de materiais recicláveis. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Ampliação do serviço de coleta seletiva de recicláveis, com respectiva atividade de 

valorização desses resíduos. 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Atender 100% da população com serviço de coleta de materiais recicláveis. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Ampliação do serviço de coleta seletiva de recicláveis, com respectiva atividade de 

valorização desses resíduos. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Manter o percentual de atendimento (100% da população) com serviço de coleta 

de materiais recicláveis. 
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Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Ampliação do serviço de coleta seletiva de recicláveis, com respectiva atividade de 

valorização desses resíduos. 

 

Programa Relativo À Coleta Convencional 

O objetivo deste programa é manter o atual índice de atendimento relativo à 

coleta convencional de resíduos sólidos (rejeitos) no município. 

O Quadro 21 apresenta o índice de atendimento e a população atendida com 

serviço de coleta convencional de resíduos sólidos no município até o ano de 2033. 

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Atendimento de 100% da população urbana e 30% da população rural com serviço 

de coleta convencional de resíduos sólidos (rejeitos). 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Atender a população do município com serviço de coleta e transporte dos resíduos 

sólidos domiciliares (rejeitos). 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Manter o percentual de atendimento 100% da população urbana e 90% da 

população rural com serviço de coleta convencional de resíduos sólidos (rejeitos). 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Atender a população urbana e rural do município com serviço de coleta e   

transporte dos resíduos sólidos domiciliares (rejeitos). 
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Quadro 21 - População atendida com serviço de coleta convencional até 2033 

Ano 
População 

Urbana 

Índice de 
Atendimento 

Urbano 

População 
Rural 

Índice de 
Atendimento 

Rural 

População 
Rural 

Atendida 

2013 1.541 100% 845 20% 169 

2014 1.547 100% 848 20% 170 

2015 1.553 100% 852 30% 256 

2016 1.560 100% 855 40% 342 

2017 1.566 100% 859 50% 429 

2018 1.573 100% 862 60% 517 

2019 1.579 100% 866 70% 606 

2020 1.586 100% 870 80% 696 

2021 1.592 100% 873 90% 786 

2022 1.599 100% 877 100% 877 

2023 1.605 100% 880 100% 880 

2024 1.612 100% 884 100% 884 

2025 1.618 100% 888 100% 888 

2026 1.625 100% 891 100% 891 

2027 1.632 100% 895 100% 895 

2028 1.638 100% 898 100% 898 

2029 1.645 100% 902 100% 902 

2030 1.652 100% 906 100% 906 

2031 1.659 100% 910 100% 910 

2032 1.665 100% 913 100% 913 

2033 1.672 100% 917 100% 917 
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Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Atendimento de 100% da população (urbana e rural) com serviço de coleta 

convencional de resíduos sólidos (rejeitos). 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Atender a população urbana e rural do município com serviço de coleta e 

transporte dos resíduos sólidos domiciliares (rejeitos). 

 

Meta a Longo Prazo (até 2030): 

 Manter o percentual de atendimento (100% da população total) com serviço de 

coleta convencional de resíduos sólidos (rejeitos). 

Ações a serem realizadas entre 2026 e 2030: 

 Atender toda a população do município com serviço de coleta e dos resíduos 

sólidos domiciliares (rejeitos). 

 

Programa de Gestão dos Resíduos Domiciliares Especiais e dos Resíduos de Fontes 

Especiais 

O objetivo deste programa é promover a eficiência do gerenciamento dos resíduos 

domiciliares especiais e dos resíduos de fontes especiais. Compreendem os resíduos 

sólidos domiciliares especiais: entulhos de obras (resíduos de construção e demolição), 

pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e pneus. Os resíduos de fontes especiais 

compreendem os resíduos industriais, os resíduos de atividade rural (embalagem de 

agrotóxico) e os resíduos de serviços de saúde. 

Atualmente, os resíduos acima citados devem ser gerenciados conforme as 

legislações abaixo mencionadas: 
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 Entulhos de obras (resíduos da construção e demolição): Resolução nº 448, de 18 

de Janeiro de 2012, altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução nº 

307, de 5 de julho de 2002: Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 

gestão dos resíduos da construção civil, do Conselho Nacional do Meio Ambiente- 

CONAMA,  

 Pilhas e baterias: Lei Estadual n° 11.347, de 17 de janeiro de 2000: Dispõe sobre a 

coleta, o recolhimento e o destino final dos resíduos sólidos potencialmente 

perigosos que menciona, e adota outras providências. 

 Lâmpadas fluorescentes: Lei Estadual n° 11.347, de 17 de janeiro de 2000: Dispõe 

sobre a coleta, o recolhimento e o destino final dos resíduos sólidos 

potencialmente perigosos que menciona, e adota outras providências. 

 Pneus: Lei Estadual n° 12.375, de 16 de julho de 2002: Dispõe sobre a coleta, o 

recolhimento e o destino final de pneus descartáveis e adota outras providências. 

 Resíduos industriais (perigosos): Resolução CONAMA n° 23, de 12 de dezembro de 

1996: Regulamenta a importação e uso de resíduos perigosos. Lei Estadual n° 

11.347, de 17 de janeiro de 2000: Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o 

destino final dos resíduos sólidos potencialmente perigosos que menciona, e adota 

outras providências. 

 Resíduos de atividade rural (embalagem de agrotóxico): Decreto nº 4.074, de 04 

de janeiro de 2002: Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que 

dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 

rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 

comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 

embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 

 Resíduos de serviços de saúde: Resolução CONAMA n° 358, de 04 de maio de 

2005: Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de 

saúde e dá outras providências. Resolução RDC ANVISA n° 306, de 07 de dezembro 
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de 2004: Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos 

de serviços de saúde. 

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Aplicação das legislações específicas quanto ao gerenciamento dos resíduos 

domiciliares especiais e dos resíduos de fontes especiais. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Orientar e monitorar os geradores de resíduos sólidos domiciliares e de fontes 

especiais a gerenciarem tais resíduos conforme legislações específicas (legislação 

municipal, estadual e federal). 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Aplicação das legislações específicas quanto ao gerenciamento dos resíduos 

domiciliares especiais e dos resíduos de fontes especiais 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Orientar e monitorar os geradores de resíduos sólidos domiciliares e de fontes 

especiais a gerenciarem tais resíduos conforme legislações específicas (legislação 

municipal, estadual e federal). 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Aplicação das legislações específicas quanto ao gerenciamento dos resíduos 

domiciliares especiais e dos resíduos de fontes especiais. 
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Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Orientar e monitorar os geradores de resíduos sólidos domiciliares e de fontes 

especiais a gerenciarem tais resíduos conforme legislações específicas (legislação 

municipal, estadual e federal). 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Aplicação das legislações específicas quanto ao gerenciamento dos resíduos 

domiciliares especiais e dos resíduos de fontes especiais. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Orientar e monitorar os geradores de resíduos sólidos domiciliares e de fontes 

especiais a gerenciarem tais resíduos conforme legislações específicas (legislação 

municipal, estadual e federal). 

 

Programa de Disposição Final 

Apesar da evolução das técnicas e alternativas para destinação final dos resíduos 

sólidos, a tecnologia mais econômica e acessível em termos da realidade dos municípios 

brasileiros, incluindo Barra Funda, é a forma de aterro sanitário. 

O aterro sanitário é um espaço destinado à disposição final de resíduos sólidos 

gerados pelas diversas atividades humanas nas cidades, sendo operados dentro de 

técnicas de engenharia com normas rígidas que regulam sua implantação.  

O objetivo do programa é garantir o destino adequado dos resíduos sólidos 

urbanos gerados no município. 
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Meta Imediata (até 2015): 

 Acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário que atenda a 

demanda do município. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Atendimento de 100% da população urbana e 40% da população rural com serviço 

de disposição final adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados no município. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Disposição dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário que atenda a demanda 

do município. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Atendimento de 100% da população urbana e 90% da população rural com serviço 

de disposição final adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados no município. 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Disposição dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário que atenda a demanda 

do município. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Atender a população total (rural e urbana) com serviço de disposição final 

adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados no município. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Disposição dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário que atenda a demanda 

do município. 
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Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Continuar com o atendimento de toda a população com serviço de disposição final 

adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados no município. 

 

Quadro Resumo das Ações e Respectivos Custos 

Os quadros a seguir apresentam um resumo de todas as ações contempladas nos 

programas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos supracitados e os respectivos 

custos (estimativas).  

 

Quadro 22 - Quadro das ações e respectivos custos (RS) – Prazo Imediato (2013-2015) 

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO  

Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares R$ 253.641,12 

Serviços de Coleta Seletiva e Valorização R$ 18.000,00 

Destinação Final de Resíduos R$ 155.002,91 

Valorização de Materiais -R$ 10.222,78 

Investimento em manejo de resíduos na área rural - Soluções 
Alternativas 

R$ 142.580,35 

Execução  das ações previstas no Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

R$ 20.000,00 

Implantação, de forma sistemática, de campanhas e programas de 
educação para o manejo de resíduos sólidos no município. 

R$ 10.000,00 

Implantação de um serviço de atendimento ao cidadão 
(população) 

R$ 2.000,00 

Realização com freqüência regular, de treinamentos e 
capacitação do pessoal administrativo e de operação/manutenção 

R$ 5.000,00 

Orientar e monitorar os geradores de resíduos sólidos domiciliares 
e de fontes especiais a gerenciarem tais resíduos conforme 

legislações específicas (legislação municipal, estadual e federal) 
R$ 15.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA R$ 611.001,60 
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Quadro 23 - Quadro das ações e respectivos custos (RS) – Curto Prazo (2016 -2021) 

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO  

Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares R$             583.481,32 

Serviços de Coleta Seletiva e Valorização R$               90.000,00 

Destinação Final de Resíduos R$             356.571,92 

Valorização de Materiais -R$              88.453,80 

Investimento em manejo de resíduos na área rural - 
Soluções Alternativas 

-R$              97.601,59 

Implantação, de forma sistemática, de campanhas e 
programas de educação para o manejo de resíduos sólidos 

no município. 
R$               10.000,00 

Realização com freqüência regular, de treinamentos e 
capacitação do pessoal administrativo e de 

operação/manutenção 
R$                 5.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO R$          858.997,86 

 

Quadro 24 - Quadro das ações e respectivos custos (RS) – Médio Prazo  (2022 - 2027) 

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO 

Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares R$ 680.047,61 

Serviços de Coleta Seletiva e Valorização R$ 108.000,00 

Destinação Final de Resíduos R$ 415.584,65 

Valorização de Materiais -R$ 108.359,23 

Investimento em manejo de resíduos na área rural - Soluções 
Alternativas 

-R$ 44.978,77 

Implantação, de forma sistemática, de campanhas e programas de 
educação para o manejo de resíduos sólidos no município. 

R$ 10.000,00 

Realização com freqüência regular, de treinamentos e capacitação 
do pessoal administrativo e de operação/manutenção 

R$ 5.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO R$ 1.065.294,26 
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Quadro 25 - Quadro das ações e respectivos custos (RS) –  Longo Prazo (2028 - 2033) 

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO  

Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares R$ 579.599,58 

Serviços de Coleta Seletiva e Valorização R$ 90.000,00 

Destinação Final de Resíduos R$ 354.199,74 

Valorização de Materiais -R$ 92.353,78 

Implantação, de forma sistemática, de campanhas e 
programas de educação para o manejo de resíduos sólidos no 

município. 
R$ 10.000,00 

Realização com freqüência regular, de treinamentos e 
capacitação do pessoal administrativo e de 

operação/manutenção 
R$ 5.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO R$ 946.445,54 

 
 

 INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS R$ 3.481.739,26 
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6. DRENAGEM URBANA E MANEJA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

6.1. DIAGNÓSTICO DA DRENAGEM URBANA E MANEJA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, conforme a Lei n. 11.445/07, 

definido como “o conjunto de atividades, infra-estrutura e instalações operacionais de 

drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 

amortecimento de vazões de cheias, tratamento de disposição final das águas pluviais 

drenadas nas áreas urbanas”. 

O clima do estado do Rio Grande do Sul é classificado como mesotérmico úmido, 

que se caracteriza pelo excesso de chuvas. A ocorrência de chuvas intensas nas áreas 

urbanas é comum, com isso pode ocorrer alagamentos nas ruas bem como inundações 

nas áreas rurais, as quais podem ocasionar erosão do solo e prejudicar lavouras e 

pastagens. 

Para que esses tipos de problema não ocorram são construídas obras de 

engenharia caracterizadas por estruturas hidráulicas artificiais com objetivo de coletar e 

conduzir as águas resultantes do escoamento superficial, provenientes de chuvas 

intensas. 

 

Sistemas de Drenagem 

O sistema de drenagem é constituído por obras e melhoramentos realizados 

principalmente nas áreas urbanas que buscam escoar de forma eficiente o montante de 

águas de chuvas com o intuito de evitar inundações e qualquer outro malefício que por 

ventura possa ser ocasionado por excesso de chuvas. 

Os projetos de drenagem basicamente consistem em estudos hidrológicos, tanto 

para caracterização das condições em que ocorre o escoamento superficial como 

também, e principalmente, para a estimativa das descargas de pico. Em bacias urbanas, 

essas estimativas devem ser utilizadas no dimensionamento hidráulico de bueiros, canais 

e galerias para evitar casos de inundações. 
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Em suma o objetivo dos sistemas de drenagem é coletar, através de bocas de 

lobo, as águas decorrentes de precipitação das chuvas e conduzi-las a cursos d’água 

naturais ou sobre terrenos que possuam o solo bastante permeável para que se infiltrem 

no solo.  

Os sistemas de drenagem são subdivididos em sistemas de macrodrenagem e 

sistemas de microdrenagem. 

 

Microdrenagem  

Por microdrenagem pode-se entender o sistema de condutos construídos 

destinados a receber e conduzir as águas das chuvas vindas das construções, lotes, ruas, 

praças, etc. Em uma área urbana, a microdrenagem é essencialmente definida pelo 

traçado das ruas. 

Ela é parte integrante da drenagem urbana, é composta de rede de coletores, um 

conjunto de canalizações que asseguram o transporte das águas pluviais desde os pontos 

de coleta até o ponto de lançamento na macrodrenagem. Alguns dispositivos e 

componentes que auxiliam o escoamento das águas são: 

Meio-fio: blocos de concreto ou rocha, situados entre a via pública e o passeio, 

com a face superior nivelada com o passeio formando uma faixa paralela ao eixo da via e 

face inferior nivelada com a face lateral da via formando um desnível. 

Sarjetas: localizadas às margens das vias públicas, encontro da lateral da via com a 

face inferior do meio-fio, formando uma calha, a qual coleta e conduz as águas pluviais 

oriundas dos terrenos, passeios e rua. 

Boca-de-lobo: dispositivos de captação, colocados em pontos devidamente 

planejados no sistema, para coletarem as águas pluviais oriundas das sarjetas. 

Poço de visita: dispositivos colocados em pontos convenientes do sistema, para 

permitir sua manutenção. 

Galerias: canalizações públicas destinadas a escoar as águas pluviais oriundas das 

ligações privadas e das bocas de lobo. 
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Condutos forçados e estações de bombeamento: quando não há condições de 

escoamento por gravidade para a retirada da água de um canal de drenagem ou galeria. 

Sarjetões: formados pela própria pavimentação nos cruzamentos das vias 

públicas, formando calhas que servem para orientar o fluxo das águas que escoam pelas 

sarjetas. 

Tubulação de drenagem: tubos, em geral de concreto, mas podem ser de diversos 

materiais, com diâmetros variáveis a partir de 200 mm até em torno de 600 mm, 

dependendo do dimensionamento de projeto, utilizados para conduzirem as águas 

pluviais coletadas pelas sarjetas e bocas-de-lobo. 

 

 Macrodrenagem 

Já a macrodrenagem corresponde à rede de drenagem natural, que já existia 

antes da urbanização, constituída por rios e córregos, localizados nas partes mais baixas 

dos vales, e que pode receber obras que a modificam e complementam, tais como 

canalizações, barragens, diques e outras. 

A macrodrenagem é o receptor das águas pluviais provenientes das redes de 

microdrenagem. Além da utilização dos próprios rios e córregos em sua forma natural, 

várias outras soluções de engenharia podem ser adotadas na macrodrenagem, tais como 

construção de reservatórios de detenção, canais, galerias e bueiros, canalizações, 

estações elevatórias de bombeamento, sistemas de comporta. 

Entretanto, ao longo do tempo, o conceito de drenagem urbana evoluiu sendo 

que, atualmente, entende-se que a melhor solução é investir na microdrenagem para 

garantir que as obras necessárias em macrodrenagem sejam minimizadas, de forma a 

retardar o escoamento superficial, diminuir as velocidades de escoamento e evitar a 

transferência da água em excesso à jusante. 
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Legislação 

A legislação vigente, de âmbito nacional, estadual e municipal, que são 

pertinentes à drenagem urbana e manejo de águas pluviais são: 

 

 A Lei Federal Nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007 estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico; altera as Leis Nº. 6.766 de 19 de dezembro de 1979, Nº 

8.036 de 11 de maio de 1990, Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Nº 8.987 de 13 de 

fevereiro de 1995; revoga a Lei Nº 6.528 de 11 de maio de 1978; e dá outras 

providências; 

 A Lei Federal Nº 4.771 de 15 de setembro de 1965 institui o Código Florestal 

Brasileiro; 

 A Lei Federal 9.433 de 8 de janeiro de 1997 instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; 

 A Lei Estadual 12.037 de 19 de dezembro de 2003 instituiu a Política Estadual de 

Saneamento do Rio Grande do Sul e tem como primeiro fundamento “disciplinar o 

planejamento e a execução de saneamento no Estado” (capítulo I, Art. 1º); 

 A Lei Estadual 11.520 de 03 de agosto de 2000 instituiu o Código Estadual do Meio 

Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul; 

 Lei Orgânica do Município de Chapada. 

 

 Bacias Hidrográficas 

O município de Barra Funda está inserido na Região Hidrográfica do Uruguai que 

possui uma área de aproximadamente 127.031,13 km²,equivalente a 47,88% da área do 

Estado. A Figura 26 a seguir ilustra a região hidrográfica do Uruguai. 
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Figura 26: Região Hidrográfica do Uruguai 
Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA 

 

O Rio da Várzea é um dos principais tributários da margem esquerda do Rio 

Uruguai. Ele drena águas do Planalto do Rio Grande do Sul típica região de produção 

agrícola, que caracteriza boa parte da bacia do Rio Uruguai.  

A figura 27 apresenta o hidrografia do município. 
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Figura 27: Hidrografia do Município de Barra Funda 
Fonte: Cerne Ambiental 

 

Os rios de que atuam como corpos receptores das águas das chuvas que possuem 

influência no município são Rio da Varzea, Rio Agusso, Sanga Ervalzinho, Sanga 

Encantado, Sanga Carijó, Sanga da Fonte. 

 

Regime Pluviométrico 

É muito importante ter-se o conhecimento do montante de chuvas que precipitam 

no município para que, na fase de projeto, possa-se dimensionar o sistema de drenagem 

de forma adequada. 

A média de chuvas dos últimos 29 anos no município de Barra Funda é, conforme 

COTRISAL, de 2184,161 mm. E teve seu valor Máximo no ano de 1998 quando a 

precipitação alcançou um total de 3005 mm. A figura 62 apresenta um comparativo da 

precipitação dos anos de 1983 até 2012. 
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O meses de maior precipitação no município de Barra Funda são os meses de 

Setembro e Outubro cuja media dos do anos de 1983 à 2012, respectivamente, é de 214 

mm e 230 mm. Porém, no ano de 1997 foi registrado a marca de 696 mm no mês de 

Outubro, quase 470 mm a mais do esperado para o mesmo mês. O Quadro 26 apresenta 

os valores de da precipitação pluviométrica de Barra Funda mensal dos anos de 1983 até 

2012 segundo a estação pluviométrica da COTRISAL, a Figura 28 apresenta a media da 

precipitação mensal registrada dos anos de 1983 até 2012. 

 

 

Figura 28: Total de Chuvas no Município de Barra Funda (1983 à 2012) 
 

 

Figura 29: Média Mensal de Chuvas de Barra Funda 
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Quadro 26: Precipitação mensal em Barra Funda dos anos de 1983 até 2012 

ANO 
MESES 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1983 148 323 190 247 380 133 575 156 201 214 107 104 

1984 189 67 117 219 280 226 207 307 254 205 185 127 

1985 78 275 201 246 235 125 182 240 134 38 23 168 

1986 71 104 207 342 205 169 54 201 172 154 225 125 

1987 367 167 36 220 386 140 346 115 298 186 97 168 

1988 312 65 43 242 218 149 17 27 240 120 96 188 

1989 208 163 69 179 34 60 261 189 461 133 129 70 

1990 311 137 137 326 368 150 106 49 268 223 261 74 

1991 159 45 33 63 33 274 156 15 89 187 73 326 

1992 169 270 245 207 368 278 194 174 184 201 252 74 

1993 268 119 243 145 198 161 398 44 238 215 196 168 

1994 176 261 162 270 257 254 279 46 221 324 180 234 

1995 315 162 160 32 48 121 178 94 233 249 125 78 

1996 508 174 228 88 83 182 118 255 92 304 111 237 

1997 129 257 25 81 115 164 159 283 391 696 392 215 

1998 288 482 361 265 233 151 200 258 294 212 76 185 

1999 156 173 159 203 103 100 246 23 235 237 105 177 

2000 185 108 320 102 98 296 150 109 294 417 119 291 

2001 377 229 191 230 208 114 122 33 244 172 134 171 

2002 155 38 239 98 169 230 71 228 290 399 213 309 

2003 186 243 150 230 45 199 98 83 81 197 223 400 

2004 89 89 31 152 230 152 80 57 223 190 167 65 

2005 195 5 99 403 308 372 67 141 211 290 169 144 

2006 195 158 195 84 29 132 197 203 137 174 377 231 

2007 250 149 140 209 283 37 253 112 122 259 186 113 

2008 92 173 72 176 81 208 49 139 71 399 120 196 

2009 81 130 58 4 184 87 242 199 402 135 384 202 

2010 194 140 145 252 157 180 172 15 208 121 76 295 

2011 151 370 201 65 70 236 300 211 58 158 90 29 

2012 175 60 393 137 10 240 210 12 78 98 136 65 
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Situação Atual Da Drenagem E Manejo De Águas Pluviais 

O município de Barra Funda possui um terreno que facilita o escoamento das 

águas pluviais e minimiza as chances de inundações, porém a área urbana do município 

não localiza-se nas partes altas do vale, mas mesmo assim não há ocorrências de cheias e 

inundações mesmo contendo rios e córregos que cortam ou circundam a sede.  

Conforme a administração municipal não há registros de inundações no município 

por conta de falhas na microdrenagem. O que já aconteceu foi o transbordamento de 

leito de rio, porém, isso só atingiu as lavouras ribeirinhas. 

Em visita técnica realizada ao município de Barra Funda, observou-se o atual 

estado do sistema de drenagem e manejo das águas pluviais do município. 

As águas pluviais coletadas pelo sistema de microdrenagem são conduzidas por 

uma rede de tubulações subterrâneas até os canais mais próximos da macrodrenagem. O 

sistema opera por gravidade. 

Os métodos e dispositivos utilizados são sarjetas, meio fio, bocas de lobo, caixas 

coletoras com gradeamento, o que pode ser visto nas Figuras 30, 31 e 32. 

 

 

Figura 30: Boca de Lobo 
Fonte: Cerne Ambiental 
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Figura 31: Sarjeta e meio fio 
Fonte: Cerne Ambiental 

 

 

Figura 32: Caixa Coletora com gradeamento 
Fonte: Cerne Ambiental 
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O conceito básico utilizado atualmente é o do rápido escoamento e rápida 

disposição final das águas pluviais. Porém, este conceito vem sendo aos poucos 

substituído por técnicas e tecnologias mais modernas, com princípios e critérios mais 

sustentáveis e econômicos para a drenagem e o manejo das águas pluviais. 

Vem se buscando reter as águas pluviais na bacia hidrográfica através de novas 

tecnologias e técnicas que buscam aumentar a capacidade de infiltração, como a 

utilização de calçamentos mais permeáveis, priorização dos mecanismos naturais de 

escoamento entre outros. 

Apesar de o município não sofrer com constantes cheias e inundações, as 

tecnologias envolvidas devem prevenir essas situações. 

 

6.2. PROGNÓSTICO DA DRENAGEM URBANA E MANEJA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Projeção das Necessidades de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

A projeção das necessidades de drenagem e manejo de águas pluviais para o 

município, para o período compreendido entre 2013 e 2033 (período de planejamento), 

está relacionada com as vias não pavimentadas na área urbana desprovidas de sistema de 

drenagem de águas pluviais. 

O quadro 27 apresenta a extensão de vias pavimentadas e não pavimentadas da 

área urbana do município, considerando que todas as vias novas implantadas no 

perímetro urbano do município, até 2033, serão pavimentadas e providas de sistema de 

drenagem de águas pluviais.  
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Quadro 27 – Vias urbanas providas/desprovidas de sistema de Drenagem 

ANO 

POPULAÇÃO 

URBANA 

(hab.) 

EXTENSÃO DE VIAS (m) 

Pavimentadas 

(com de 

sistema de 

drenagem)  

Não 

pavimentadas 

(sem de sistema 

de drenagem) 

Extensão de 

vias 

recuperadas 

(m) 

Total de vias 

urbanas (m) 

2013 1.541 10.196 1.000 0 11.196 

2014 1.547 10.216 1.000 20 11.236 

2015 1.553 10.255 980 39 11.274 

2016 1.560 10.302 941 47 11.290 

2017 1.566 10.356 894 54 11.303 

2018 1.573 10.415 840 59 11.314 

2019 1.579 10.477 781 63 11.321 

2020 1.586 10.542 719 65 11.325 

2021 1.592 10.607 654 65 11.327 

2022 1.599 10.696 589 88 11.373 

2023 1.605 10.796 500 100 11.396 

2024 1.612 10.896 400 100 11.396 

2025 1.618 10.986 300 90 11.376 

2026 1.625 11.059 210 74 11.343 

2027 1.632 11.114 137 55 11.305 

2028 1.638 11.151 82 37 11.270 

2029 1.645 11.173 45 23 11.241 

2030 1.652 11.190 23 17 11.230 

2031 1.659 11.195 6 5 11.206 

2032 1.665 11.196 1 1 11.197 

2033 1.672 11.196 0 0 11.196 

*Estimativa calculada de acordo com dados e informação obtidos junto à prefeitura. 
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O índice de recuperação das vias urbanas sem drenagem, durante o período de 

planejamento, será apresentado no Programa de Adequação do Sistema de 

Microdrenagem. As demandas identificadas na etapa do diagnóstico, de forma priorizada, 

são apresentadas a seguir: 

 

 Elaboração de cadastro da macro e micro drenagem da área urbana 

municipal; 

 Elaboração de Programa de identificação e controle do uso de agrotóxicos; 

 Elaborar manual de planejamento, regularização, projeto e execução de 

obras de drenagem; 

 Adequação das ligações indevidas de esgoto na rede de galerias de águas 

pluviais / Fiscalização; 

 Desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou cursos 

d'água; 

 Campanha educacional com objetivo de informar a população dos 

problemas oriundos das práticas utilizadas em jogar lixo na drenagem, além 

de ligações clandestinas de esgotos sanitários na rede de drenagem pluvial; 

 Elaboração de mapas de pontos críticos de estabilidade geotécnica e 

índices de impermeabilização, com a finalidade de identificar e representar 

através de mapas os pontos onde ocorre instabilidade geotécnica e o 

potencial de impermeabilização do município. 

 

 Programa do Setor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

As cidades contemporâneas não podem evitar o confronto com problemas 

causados pelas chuvas e seu consequente escoamento. Parte dos mais antigos esforços 

da humanidade concentrou-se na velha batalha com as forças da natureza em forma de 

água. 
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Cada vez mais torna-se necessário trabalhar os efeitos da água onde quer que ela 

afete as estruturas e as infraestruturas das sociedades. Neste contexto, o papel dos 

técnicos e dos gestores públicos em conexão com os vários efeitos da água, pode ser 

agrupado de forma genérica em três categorias de compromissos principais: 

 Controle de inundações: gerenciar o escoamento natural das águas de chuva para 

prevenir danos a propriedades e perdas de vidas. 

 Recursos hídricos: explorar os recursos hídricos disponíveis para propósitos 

benéficos, como abastecimento de água, irrigação, hidroeletricidade e navegação, 

por exemplo. 

 Qualidade da água: administrar o uso da água para prevenir a degradação causada 

pelos poluentes naturais e antrópicos. 

O foco dos programas de drenagem urbana é abrandar os efeitos adversos do 

escoamento de águas pluviais e promover uma melhoria na qualidade dos corpos d’água, 

aproveitando-os de maneira sustentável. 

Não se pode considerar a drenagem urbana isoladamente no âmbito do cenário 

de desenvolvimento urbano. Isso porque são diversas as interfaces desse setor com a 

questão fundiária urbana, com o atendimento por esgotamento sanitário, com a gestão 

dos resíduos sólidos urbanos, com o planejamento do uso do solo da cidade, com a 

conservação ambiental, entre outras. Os impactos que ocorrem na drenagem urbana são, 

em primeiro lugar, consequência direta das práticas de uso do solo e da forma pela qual a 

infraestrutura urbana é planejada, implantada e legislada. 

Outra questão importante associada aos problemas da drenagem urbana diz 

respeito ao crescimento populacional. O crescimento da população urbana tem sido 

acelerado nas últimas décadas no Brasil, fazendo crescer desordenadamente as cidades e 

fazendo surgir metrópoles na maior parte dos estados brasileiros. Essas áreas urbanas e 

metropolitanas normalmente se formaram a partir de um núcleo principal mais 

consolidado e sua expansão para áreas circunvizinhas. Este processo, infelizmente, tem 



 

 

 

134 

sido caracterizado pela expansão irregular das regiões periféricas, com pouca ou 

nenhuma obediência à regulamentação urbana, em geral por populações de baixa renda. 

Desse modo, observa-se atualmente uma série de eventos desastrosos, alguns de 

natureza trágica, a cada período de chuvas e que afetam principalmente vales inundáveis 

e encostas erodíveis. Quase sempre estes eventos são tratados essencialmente em nível 

emergencial pelos sistemas de defesa civil, havendo ainda relativamente poucas políticas 

públicas para equacionamento prévio dos problemas. 

Este aumento dos prejuízos humanos e materiais causados por enchentes em 

cidades brasileiras relaciona-se, por outro lado, com a baixa capacitação institucional e 

técnica dos municípios para resolução dos problemas no setor, com a formação histórica 

de uma concepção inadequada das ações de drenagem urbana, pontuais e desarticuladas, 

e, portanto, na baixa sustentabilidade das mesmas, com a insuficiência da oferta de 

infraestrutura de drenagem urbana e com a escassez de recursos para implementação de 

ações que visem a gestão do escoamento das águas urbanas e, por último, com a 

ausência de mecanismos de controle social na prestação deste tipo de serviço. O 

resultado é a degradação do ambiente, da saúde pública e da qualidade de vida nas 

cidades. 

Os programas aqui propostos objetivam promover, em conformidade com as 

políticas de desenvolvimento urbano do município, a gestão sustentável da drenagem 

urbana de Barra Funda, com ações de diversas naturezas dirigidas à preservação 

ambiental e ao controle e a minimização dos impactos causados pelas águas pluviais no 

município. 

Os três programas para atender o setor de drenagem urbana do município são:  

 Programa de Adequação do Sistema de Microdrenagem; 

 Programa de Revitalização dos Corpos D’Água; 

 Programa de Gerenciamento da Drenagem Urbana. 
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Diretrizes e Princípios 

Todos os programas que serão realizados no âmbito do setor de drenagem urbana 

do município deverão ter em seus princípios básicos, as seguintes considerações: 

 O sistema de drenagem é parte de uma complexidade urbana mais ampla e sua 

projeção tem caráter ambiental abrangente. Considerando que o processo de 

urbanização tem o potencial de aumentar tanto o volume quanto as vazões do 

escoamento superficial direto e que a influência da ocupação de novas áreas deve 

ser analisada no contexto da bacia hidrográfica, todas as intervenções, ao serem 

projetadas, deverão efetuar os ajustes necessários para minimizar a criação de 

futuros problemas. 

 A drenagem urbana diz respeito a um problema de destinação de espaço, não 

sendo possível comprimir ou diminuir o volume de água presente em um dado 

instante numa área urbana. Portanto, todos os programas deverão respeitar a 

demanda de espaço que a drenagem requer, dentro dos cenários traçados pelos 

estudos.  

 As medidas de controle da poluição devem constituir parte essencial nos 

programas de drenagem urbana sustentável;  

 Apesar de caber ao poder público a iniciativa de uma série de ações que resultem 

na melhoria do desempenho dos sistemas de drenagem da cidade, as 

comunidades afetadas e usuárias dos serviços e equipamentos devem fazer parte 

do processo decisório. O bom desenvolvimento de qualquer projeto dependerá do 

preparo da população para o bom uso do mesmo e para a percepção de sua real 

utilidade e abrangência, de modo que possa compartilhar responsabilidades de 

forma capacitada. 

 

Objetivo Geral 

O objetivo dos Programas do Setor de Drenagem Urbana é proporcionar 

orientações teórico-metodológicas para a área de drenagem urbana de Barra Funda que 
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visem reduzir a exposição da população e das propriedades ao risco de inundações, como 

também, assegurar ações que protejam a qualidade ambiental e o bem-estar social no 

município. 

 

Objetivos Específicos 

Também constituem objetivos destes programas: 

 Executar a manutenção corretiva e preventiva do sistema de drenagem do 

município; 

 Ampliar o sistema de microdrenagem atendendo parte da demanda de 

urbanização do município; 

 Desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou cursos d’água; 

 Realização de campanhas educacionais junto à população. 

 

PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM 

O objetivo deste programa é implantar microdrenagem nas vias urbanas não 

pavimentadas, assim como, promover a manutenção das redes de drenagem existentes.  

Para fins de planejamento será considerado que todas as vias novas implantadas 

no perímetro urbano do município, entre 2013 e 2033, serão pavimentadas e providas de 

sistema de drenagem de águas pluviais. Será considerado, também, nas ações imediatas a 

manutenção da rede de drenagem pluvial urbana. 

 

 Programa de Adequação do Sistema de Microdrenagem 

O objetivo deste programa é implantar microdrenagem nas vias urbanas não 

pavimentadas, assim como, promover a manutenção das redes de drenagem existentes.  

Para fins de planejamento será considerado que todas as vias novas implantadas 
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no perímetro urbano do município, entre 2013 e 2033, serão pavimentadas e providas de 

sistema de drenagem de águas pluviais. Será considerado, também, nas ações imediatas a 

manutenção da rede de drenagem pluvial urbana. 

 Uma alternativa e sugestão é o uso de Paivers nos passeios públicos. (Figuras 33 e 

34) 

 Recomenda-se seu uso em áreas de trânsito de pedestres e veículos por 

reconhecer as seguintes vantagens, entre outras: 

 

- Resistência e durabilidade. 

- Redução da temperatura ambiental comparado ao pavimento asfáltico. 

- Redução dos gastos com iluminação da área. 

- Possibilidade de manejo fácil de tubulações e interferências sob o pavimento. 

- Alta permeabilidade do pavimento. 

- Podem ser removidos e reutilizados. 

- Alta resistência à abrasão. 

- São esteticamente agradáveis e atraentes. 
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Figura 33 : Revestimento com Paivers nos passeios públicos 
 

 

Figura 34 : Revestimento com Paivers nos passeios públicos 
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O Quadro 28 apresenta o índice de incremento e a extensão de rede de drenagem 

a ser implantada nas vias não pavimentadas da área urbana do município até o ano de 

2033.  

Quadro 28 – Incremento e extensão de novas vias com Sistema de Drenagem 

Ano 
 Total de vias 

Urbanas  
Incremento de novas Vias 
com Sistema de Drenagem 

( % ) 

 Extensão de novas Vias 
com Sistema de 
Drenagem (m)  

2013 11.196 0% 0 

2014 11.196 1% 111,96 

2015 11.308 1% 113,08 

2016 11.421 1% 114,21 

2017 11.535 1% 115,35 

2018 11.651 1% 116,51 

2019 11.767 1% 117,67 

2020 11.885 1% 118,85 

2021 12.004 1% 120,04 

2022 12.124 1% 121,24 

2023 12.245 1% 122,45 

2024 12.367 1% 123,67 

2025 12.491 1% 124,91 

2026 12.616 1% 126,16 

2027 12.742 1% 127,42 

2028 12.870 1% 128,70 

2029 12.998 1% 129,98 

2030 13.128 1% 131,28 

2031 13.259 1% 132,59 

2032 13.392 1% 133,92 

2033 13.526 1% 135,26 
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 Total de novas vias urbanas com sistema de drenagem: 2.465 metros. 

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Ampliar o sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Implantar sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas não pavimentadas 
e nas novas vias urbanas; 

 
 Realizar manutenção de toda a rede de drenagem pluvial urbana. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Ampliar o sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Implantar sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas não pavimentadas e nas 

novas vias urbanas. 

 Realizar manutenção de toda a rede de drenagem pluvial urbana . 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Ampliar o sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Implantar sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas não pavimentadas e nas 

novas vias urbanas; 

 Realizar manutenção de toda a rede de drenagem pluvial urbana. 

 

Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Ampliar o sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas. 
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Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Implantar sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas não pavimentadas e nas 

novas vias urbanas; 

 Realizar manutenção de toda a rede de drenagem pluvial urbana. 

 

Programa de Revitalização dos Corpos D’Água 

Este Programa de Revitalização dos Corpos D’Água possui como objetivo 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, uma vez que os resultados 

esperados extrapolam a simples recuperação estética dos corpos d’água.  

Meta Imediata (até 2015): 

 Revitalizar os corpos d’água existentes no município. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou cursos d'água. 

 

Programa de Gerenciamento da Drenagem Urbana 

Este Programa tem como objetivo implementar ferramentas gerenciais 

específicas, visando o desenvolvimento técnico e institucional do setor. 

 

Meta Imediata (até 2015): 

 Criação de dispositivos de auxílio para a gestão do sistema de drenagem urbana. 

Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015: 

 Elaboração de cadastro da macro e microdrenagem da área urbana municipal; 

 Elaboração de programa de identificação e controle do uso de agrotóxicos 

(próximos à área urbana); 
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 Elaboração de manual de planejamento, regularização, projeto e execução de 

obras de drenagem para o município; 

 Adequação das ligações indevidas de esgoto na rede de galerias de águas pluviais 

com respectiva fiscalização; 

 Realização de campanha educacional com objetivo de informar a população dos 

problemas oriundos das práticas utilizadas em jogar lixo na drenagem, além dos 

problemas relacionados com as ligações clandestinas de esgotos sanitários na rede 

de drenagem pluvial. 

 

Meta a Curto Prazo (até 2021): 

 Continuidade de ações auxiliares para a gestão do sistema de drenagem urbana. 

Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021: 

 Manutenção do cadastro da macro e microdrenagem da área urbana municipal; 

 Realização de campanha educacional com objetivo de informar a população dos 

problemas oriundos das práticas utilizadas em jogar lixo na drenagem, além dos 

problemas relacionados com as ligações clandestinas de esgotos sanitários na rede 

de drenagem pluvial. 

 

Meta a Médio Prazo (até 2027): 

 Continuidade de ações auxiliares para a gestão do sistema de drenagem urbana. 

Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027: 

 Manutenção do cadastro da macro e microdrenagem da área urbana municipal; 

 Realização de campanha educacional com objetivo de informar a população dos 

problemas oriundos das práticas utilizadas em jogar lixo na drenagem, além dos 

problemas relacionados com as ligações clandestinas de esgotos sanitários na rede 

de drenagem pluvial. 
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Meta a Longo Prazo (até 2033): 

 Continuidade de ações auxiliares para a gestão do sistema de drenagem urbana. 

Ações a serem realizadas entre 2028 e 2033: 

 Manutenção do cadastro da macro e microdrenagem da área urbana municipal; 

 Realização de campanha educacional com objetivo de informar a população dos 

problemas oriundos das práticas utilizadas em jogar lixo na drenagem, além dos 

problemas relacionados com as ligações clandestinas de esgotos sanitários na rede 

de drenagem pluvial. 
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Quadro Resumo das Ações e Respectivos Custos 

Os quadros a seguir apresentam um resumo de todas as ações contempladas nos 

programas de drenagem urbana e manejo de águas pluviais supracitados e os respectivos 

custos (estimativas).  

 

Quadro 29 - Quadro das ações e respectivos custos (Drenagem) –  Imediato (2013 a 

2015) 

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO 

Drenagem na pavimentação de vias R$ 20.720,00 

Manutenção de redes de drenagem pluvial R$ 46.089,60 

Elaboração de cadastro da macro e micro drenagem da área 
urbana municipal 

R$ 15.000,00 

Elaboração de Programa de identificação e controle do 
uso de agrotóxicos 

R$ 5.000,00 

Elaborar manual de planejamento, regularização, projeto 
e execução de obras de drenagem 

R$ 35.000,00 

Adequação das ligações indevidas de esgoto na rede de 
galerias de águas pluviais / Fiscalização 

R$ 15.000,00 

Desassoreamento e revitalização das margens de rios, 
córregos ou cursos d'água 

R$ 20.000,00 

Campanha educacional com objetivo de informar a 
população dos problemas oriundos das práticas utilizadas 

em jogar lixo na drenagem, além de ligações clandestinas de 
esgotos sanitários na rede de drenagem pluvial 

R$ 20.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA R$ 176.809,60 
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Quadro 30 - Quadro das ações e respectivos custos (Drenagem) – Curto Prazo (2016 a 

2021) 

 
 

Quadro 31 - Quadro das ações e respectivos custos (Drenagem) – Médio Prazo (2022 a 

2027) 

 
 

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO 

Drenagem na pavimentação de vias  R$ 123.230,54  

Manutenção de redes de drenagem pluvial  R$ 94.576,82  

Manutenção do cadastro da macro e Microdrenagem 
urbana municipal 

 R$ 10.000,00  

Campanha educacional com objetivo de informar a 
população dos problemas oriundos das práticas utilizadas 
em jogar lixo na drenagem, além de ligações clandestinas 

de esgotos sanitários na rede de drenagem pluvial 

 R$ 20.000,00  

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO R$ 247.807,35  

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO 

Drenagem na pavimentação de vias R$ 288.921,39 

Manutenção de redes de drenagem pluvial R$ 248.122,01 

Manutenção do cadastro da macro e Microdrenagem 
urbana municipal 

R$ 10.000,00 

Campanha educacional com objetivo de informar a 
população dos problemas oriundos das práticas utilizadas 
em jogar lixo na drenagem, além de ligações clandestinas 

de esgotos sanitários na rede de drenagem pluvial 

R$ 20.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO R$ 306.440,73 
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Quadro 32 - Quadro das ações e respectivos custos (Drenagem) – Longo Prazo ( 2028 a 

2033) 

 
 

 
 
 

 INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS R$  873.727,33 

  

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO 

Drenagem na pavimentação de vias  R$ 28.688,27  

Manutenção de redes de drenagem pluvial  R$ 83.981,37  

Manutenção do cadastro da macro e Microdrenagem 
urbana municipal 

 R$ 10.000,00  

Campanha educacional com objetivo de informar a 
população dos problemas oriundos das práticas utilizadas 

em jogar lixo na drenagem, além de ligações clandestinas de 
esgotos sanitários na rede de drenagem pluvial 

 R$ 20.000,00  

TOTAL IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO R$ 142.669,64 
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7. POSSÍVEIS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

O presente texto traz algumas possibilidades de financiamento dos serviços 

públicos de saneamento básico, como: 

I. Cobrança direta dos usuários – Taxa ou Tarifa; 

II. Subvenções públicas – Orçamentos Gerais; 

III. Subsídios tarifários; 

IV. Empréstimos – capitais de terceiros (Fundos e Bancos); 

V. Concessões e Parceria Pública Privada (PPP´s); 

VI. Recursos previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para 

saneamento. 

 

Neste contexto, serão analisadas de forma detalhada as fontes de 

financiamentos dos serviços públicos de saneamento básico mencionadas. 

 

Cobrança Direta dos Usuários através de Taxa ou Tarifa 

A modalidade mais importante e fundamental para o financiamento dos 

serviços públicos que esses possam ser individualizados (divisíveis) e quantificados. 

Uma política de cobrança (taxa e/ou tarifa) bem formulada pode ser suficiente 

para financiar os serviços e alavancar seus investimentos diretamente ou mediante 

empréstimos, podendo até mesmo não depender de empréstimos a médio ou longo 

prazo, se esta política previr a constituição de fundo próprio de investimentos. 
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Subvenções Públicas – Orçamentos Gerais 

Até a década de 1970 esta era a forma predominante de financiamento dos 

investimentos e de custeio parcial dos serviços de saneamento (água e esgoto), e 

predomina até hoje no caso dos serviços de resíduos sólidos e de águas pluviais. 

São recursos com disponibilidade não estável e sujeitos a restrições em razão 

do contingenciamento na execução orçamentária com vistas a assegurar os superávits 

primários, destinados ao pagamento de juros da dívida pública. 

Política geralmente baseada no clientelismo em prejuízo da aplicação eficiente 

e eficaz dos escassos recursos ainda disponíveis para o atendimento da população 

carente (União). 

 

Subsídios Tarifários 

Forma que se aplica quando os serviços são prestados para vários municípios 

sob uma mesma gestão: Companhias Estaduais de Saneamento; Consórcios Públicos 

de Municípios, ou Via fundos especiais de âmbito regional ou estadual (regiões 

metropolitanas), com contribuição compulsória. 

Nos casos dos Departamentos de Água e Esgoto - DAE e Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto - SAMAE municipais esta forma de financiamento ocorre 

geralmente entre tipos de serviços diferentes: Tarifa dos serviços de água subsidiando 

a implantação dos serviços de esgotos; Tarifa dos serviços de água e esgoto 

subsidiando os serviços de manejo de resíduos sólidos e/ou de águas pluviais; ou Entre 

diferentes categorias ou grupos de usuários: tarifas dos usuários industriais 

subsidiando os usuários residenciais; ou tarifas de usuários de renda maior 

subsidiando usuários mais pobres. 
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Empréstimos – Capitais de Terceiros (Fundos e Bancos) 

Na fase do Plano Nacional de Saneamento - PLANASA esta foi a forma 

predominante de financiamento dos investimentos nos serviços de saneamento, no 

âmbito das Companhias Estaduais (1972 a 1986), com recursos do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS. 

Estes financiamentos foram retomados timidamente no período de 1995 a 

1998 e mais fortemente desde 2006, contando, desde então, com participação ainda 

pequena com recursos do Fundo de Ampara ao Trabalhador – FAT e do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e passando a financiar também 

concessionárias privadas. 

 

Concessões e Parceria Pública Privada (PPP’s) 

A modalidade de concessão foi a forma adotada pelo PLANASA para viabilizar 

os financiamentos dos serviços por meio das Companhias Estaduais. A partir de 1995, 

alguns municípios, diretamente ou com intervenção dos estados (RJ, MS, AM), 

passaram a adotar a concessão à empresas privadas como alternativa de 

financiamento dos serviços. 

As PPP´s (modalidades especiais de concessões) foram reguladas recentemente 

e ainda são pouco utilizadas como forma de financiamento dos serviços, 

principalmente pelos estados. 

 

Recursos Previstos no PAC para Saneamento 

Como é conhecido, o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) é um 

plano amplo e vai muito além do saneamento básico. Nos seus diversos programas, 

atinge o montante global de R$ 503,9 bilhões a serem aplicados nas grandes áreas, 

que serão financiadas pelas fontes de recursos nelas especificadas. 
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Constata-se que serão canalizados para a área de infraestrutura social 33,9% 

dos recursos. No tocante aos recursos, 13,5% dos programas do PAC serão financiados 

pelo Orçamento Geral da União (OGU) e 86,5% por estatais e demais fontes. No que 

diz respeito à infraestrutura social, 20% dos projetos serão financiados com recursos 

do OGU. Do total dos investimentos em infraestrutura, R$ 40 bilhões serão aplicados 

na área de saneamento básico, representando 23,4% desta destinação total. 
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8. CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SALUBRIDADE AMBIENTAL DO 

MUNICÍPIO 

A representação da salubridade ambiental do município está relacionada aos 

fatores materiais e sociais referentes à moradia, à infraestrutura disponibilizada pelo 

poder público (abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos 

sólidos e drenagem de águas pluviais), aos aspectos socioeconômicos e culturais e à 

saúde ambiental. 

Dentro de uma abordagem multidisciplinar, as condições de saneamento 

ambiental são definidas como um dos subconjuntos inseridos no conceito de 

salubridade ambiental. O saneamento é, portanto, um dos fatores mais importantes 

para a promoção do ambiente salubre que favorece sobremaneira as condições de 

sobrevivência do homem, quando devidamente implantado e adequando as 

características do local. 

O saneamento ambiental é o conjunto de ações com o objetivo de alcançar 

níveis crescentes de salubridade ambiental. Compreende o abastecimento de água 

potável; a coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; o 

manejo das águas pluviais urbanas; o controle ambiental de vetores e reservatórios de 

doenças e a disciplina da ocupação e uso do solo, nas condições que maximizem a 

promoção e a melhoria das condições de vida nos meios urbanos e rurais. 

Assim, nos pequenos aglomerados urbanos, como nas comunidades rurais 

dispersas, as principais deficiências verificadas dizem respeito, normalmente, ao não 

estabelecimento das condições sanitárias adequadas, incluindo também as condições 

de moradia. No lado social, as principais deficiências referem-se à existência de 

precárias condições de saúde e baixas condições econômicas da população. 

Os indicadores são instrumentos de gestão que vem sendo bastante difundidos 

e utilizados por administradores públicos com o intuito de formular e implantar 

políticas que elevem as condições de vida da população seja no meio urbano ou rural. 

O quadro 33 apresenta alguns indicadores relativos ao município, ao estado e ao país. 
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Quadro 33 - Indicadores de saúde, econômicos e sociais para as diferentes unidades 

territoriais 

Barra Funda- RS INDICADORES DE SAÚDE 

Taxa de Mortalidade Infantil em 20XX (por mil nascidos vivos) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

7,5 11,20                  30,1 

Esperança de Vida ao Nascer em 20XX (em anos) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

76 72,05 70,4 

IDH-Longevidade Em 20xx 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

0,852 0,918 0,750 

INDICADORES ECONÔMICOS 

IDH-Renda EM 20XX 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

0,676 0,735 0,894 

INDICADORES SOCIAL 

IDH-Educação em 2000 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

0,912 0,727 0,890 

Taxa de Analfabetismo em 20XX (10 a 14 anos) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

0,55% 1,22% 12,4% 

Taxa de Analfabetismo em 20XX (15 anos e mais) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

5,07% 6,28% 13,6% 

Taxa de Frequência Escolar em 20XX (de 0 a 3 anos) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

10% 15,7% 18,5% 

Taxa de Frequência Escolar em 20XX (de 4 a 6 anos) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

75,8% 86,2% 80,0% 

Taxa de Frequência Escolar em 20XX (de 7 a 14 anos) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

119,2% 120,1% 96,9% 
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Taxa de Frequência Escolar em 2000 (de 15 a 17 anos) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

86,6% 84,4                   81,5% 

Taxa de Frequência Escolar em 2000 (de 18 a 22 anos) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

18,9% 29,4% 35,6% 

Taxa de Frequência Escolar em 2000 (Mais de 22 anos) 

Município Rio Grande do Sul Brasil 

13,8% 8,9% 6,0% 

 

O Município de Barra Funda possui um índice de cobertura do serviço de 

abastecimento de água em torno de 100% da população urbana.  

Quanto ao esgotamento sanitário, o Município de Barra Funda não possui 

sistema de coleta e tratamento de esgotos, sendo que os esgotos domésticos do 

município são, via de regra, lançados atualmente em sistemas individuais constituídos 

por fossa séptica e sumidouros, e na ausência destes, encaminhados sem qualquer 

tratamento às galerias de águas pluviais ou diretamente aos corpos de água da região. 

Já a coleta convencional dos resíduos sólidos urbanos, que envolve os resíduos 

domésticos, comerciais, públicos (resíduos de vias e logradouros públicos), industriais 

comuns e de serviços de saúde assépticos, atende um percentual de 64,3% do total da 

população do município. 

A ausência de coleta e tratamento dos esgotos na área urbana e da área rural 

facilita a disseminação e proliferação de doenças, interferindo na qualidade de vida da 

população. Quanto maior a cobertura populacional por serviços adequados de 

esgotamento sanitário em um município, menor é a taxa de mortalidade infantil. A 

taxa de mortalidade infantil pode ser reduzida com o aumento da esperança de vida 

ao nascer e do percentual da população atendida por serviços de esgotamento 

sanitário. 

A ausência de saneamento também está relacionada à renda da população. De 

um modo geral, a falta de saneamento atinge as famílias mais pobres. No Brasil, mais 
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da metade dos domicílios urbanos em que a renda familiar varia entre meio e um 

salário mínimo não conta com nenhum serviço de saneamento. 

Na educação, a população sem acesso ao saneamento básico registra menor 

presença em sala de aula e, consequentemente, um menor aproveitamento, em 

função de doenças desenvolvidas pelo contato com o esgoto não tratado. 

Sendo assim, os problemas ambientais na esfera do município devem ser 

solucionados com políticas especiais que busquem atender as metas de elevação dos 

índices de cobertura e melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pelo saneamento 

ambiental. 

Entretanto, cabe reforçar a integração das duas áreas: saneamento e saúde 

pública, e comprovar através do cruzamento, de dados das duas áreas, a influência 

direta das condições sanitárias nos índices de saúde pública, mostrando o quanto se 

gasta para tratar doenças que podem ser evitadas se a população dispuser de bom 

abastecimento de água, tratamento de esgoto, drenagem pluvial e manejo adequado 

do lixo urbano. 

Não há dúvidas, que o estímulo ao investimento em saneamento básico é uma 

estratégica eficiente para colaborar com o crescimento econômico e qualidade de vida 

do local compatível com o paradigma criado pelo desenvolvimento sustentável. A 

importância da salubridade ambiental, que busca traduzir a qualidade das relações 

entre população urbana e rural e resíduos de suas atividades no ambiente, reflete no 

aumento dos índices de qualidade de vida. 

 

Instituição do Índice Municipal de Salubridade Ambiental e Sanitária 

O Índice Municipal de Salubridade Ambiental e Sanitária (IMSAS) tem como 

objetivo específico verificar as condições de salubridade em âmbito municipal, 

identificando e avaliando, de maneira uniforme, as condições de saneamento do 

município. 
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O IMSAS é composto por indicadores selecionados da área de saneamento 

ambiental. Foram escolhidas as variáveis disponíveis e de fácil tabulação no sentido de 

facilitar a elaboração do índice, o qual será formado por quatro grupos de indicadores: 

Indicador de Abastecimento de Água (IAB); Indicador de Esgotamento Sanitário (IES); 

Indicador de Resíduos Sólidos (IRS) e Indicador de Drenagem Urbana (IDU). 

Para IMSAS do presente PMSB estabeleceu-se como critério a equidade de 

importância entre os quatros setores de saneamento básico, sendo este calculado pela 

média aritmética dos indicadores supracitados, através da seguinte fórmula: 

IMSAS = (IAB + IES + IRS + IDU) / 4  

Para definição dos níveis de salubridade, adotou-se como referência a escala 

estabelecida pelo CONESAN (Conselho Estadual de Saneamento - SP), reproduzida no 

Quadro 34. 

Quadro 34 – Valores do IMSAS e níveis de salubridade 

VALORES CORRESPONDENTES CLASSIFICAÇÃO DA SALUBRIDADE 

0 a 25 Insalubre 

26 a 50 Baixa salubridade 

51 a 75 Média salubridade 

76 a 100 Salubridade adequada 

 

A seguir, são apresentados todos os indicadores, com suas respectivas 

finalidades, critérios de cálculo, formas de pontuação, periodicidade de atualização e 

resultados obtidos. 

Indicador de Abastecimento de Água (IAB) 

Para obtenção deste índice utilizou-se os seguintes subindicadores: 

 Finalidade: quantificar a população total do município atendida por sistema de 

abastecimento de água com controle sanitário. 
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 Critério de cálculo: obtido diretamente pelo Índice de Atendimento Total de 

Água. 

                             IAB = IAA 

Onde: 

                                       IAA = (PA/PT) x 100 (%) 

Sendo: 

  IAA = índice de atendimento total de água; 

  PA = população atendida com sistema de abastecimento de água; 

  PT = população total. 

 

 Pontuação: a pontuação do IAA será de 0 (zero) a 100 (cem) e corresponderá 

diretamente ao IAB. 

 Periodicidade de atualização: anual 

 Resultado Final: IAA = 88,76 % 

                               IAB = IAA = 88,76  

 

Indicador de Esgotamento Sanitário (IES) 

Para obtenção deste índice utilizou-se os seguintes subindicadores: 

 Finalidade: quantificar a população total do município atendida por sistema de 

esgotamento sanitário (coleta e tratamento). 

 Critério de cálculo: obtido diretamente pelo Índice de Cobertura Total com 

Serviço de Esgotamento Sanitário. 

IES = ICE 
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Onde: 

ICE = (PE/PT) x 100 (%) 

 Sendo: 

 ICE = índice de cobertura total com serviço de esgotamento sanitário, 

considerando o sistema de tratamento individual como solução adequada para a área 

rural; 

  PE = população atendida com serviço de esgotamento sanitário; 

  PT = população total. 

 Pontuação: a pontuação do ICE será de 0 (zero) a 100 (cem) e 

corresponderá diretamente ao IES. 

 Periodicidade de atualização: anual 

 Resultado Final: ICE = 12,81% 

                               IES = ICE = 12,81  

 

Indicador de Resíduos Sólidos (IRS) 

Para obtenção deste índice utilizou-se os seguintes subindicadores: 

 Finalidade: quantificar a população total do município atendida por 

coleta convencional, quantificar a população total do município atendida por 

coleta seletiva e qualificar a situação da disposição final dos resíduos sólidos 

urbanos. 

 Critério de cálculo: será calculado a partir da média aritmética entre os 

três indicadores específicos: o Índice de Cobertura com o Serviço de Coleta 

Convencional de Resíduos Sólidos Urbanos em Relação à População Total (ICC), 

o Índice de Cobertura com o Serviço de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 

Urbanos em Relação à População Total (ICS) e o Indicador de Avaliação e 

Desempenho de Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos (IAS). 
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IRS = (ICC + ICS + IAS) / 3 

        Onde: 

(1) ICC = (PCC/PT) x 100 (%) 

 Sendo: 

  ICC = índice de cobertura com o serviço de coleta convencional de 

resíduos sólidos urbanos em relação à população total; 

  PCC = população atendida com serviço de coleta convencional; 

  PT = população total. 

 Pontuação: a pontuação do ICC será de 0 (zero) a 100 (cem). 

 Periodicidade de atualização: anual 

 Resultado: ICC = 66,29% 

                     ICC = 66,29 

 

(2) ICS = (PCS/PT) x 100 (%) 

 Sendo: 

  ICS = índice de cobertura com o serviço de coleta seletiva de 

resíduos sólidos urbanos em relação à população total; 

  PCS = população atendida com serviço de coleta seletiva; 

  PT = população total. 

 Pontuação: a pontuação do ICS será de 0 (zero) a 100 (cem). 

 Periodicidade de atualização: anual 

 Resultado: ICS = 0,0% 

                    ICS = 0 (zero) 
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 (3) IAS = Indicador de Avaliação e Desempenho de Aterros de Resíduos Sólidos 

Urbanos. 

 

 Critério de Cálculo: De acordo com a metodologia desenvolvida 

por Adriano Vitor Rodrigues Pina Pereira. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Federal de Santa Catarina. 2005. 

 Pontuação: de acordo com o Quadro 35. 

 

Quadro 35– Pontuação do indicador de avaliação e desempenho de aterros de RSU 

INDICADOR ENQUADRAMENTO PONTUAÇÃO 

9,0 < nota ≤ 

10,0 
ATERRO SANITÁRIO EM CONDIÇÕES ÓTIMAS 

90 A 100 

(INTERPOLAR) 

8,0 < nota ≤ 9,0 
ATERRO SANITÁRIO EM CONDIÇÕES 

ADEQUADAS 
80 A 90 (INTERPOLAR) 

6,0 < nota ≤ 8,0 
ATERRO CONTROLADO EM CONDIÇÕES 

MÍNIMAS 
60 A 80 (INTERPOLAR) 

4,0 < nota ≤ 6,0 
ATERRO CONTROLADO EM CONDIÇÕES 

PRECÁRIAS 
40 A 60 (INTERPOLAR) 

0,0 < nota ≤ 4,0 LIXÃO 0 A 40 (INTERPOLAR) 

 

 Periodicidade de atualização: anual 

 Resultado: IAS = 9,0 (nota) 

                     IAS = 90,0 

 Resultado Final: IRS = (ICC + ICS + IAS) / 3 

                               IRS   = 52,09 
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Indicador de Drenagem Urbana (IDU) 

 Finalidade: quantificar a extensão de vias urbanas pavimentadas 

(com sistema de drenagem) em relação à extensão total de vias urbanas. 

 Critério de cálculo: obtido diretamente pelo Índice de Vias 

Urbanas com Sistema de Drenagem. 

IDU = IRP 

Onde: 

IRP = (EDU/ET) x 100 (%) 

 Sendo: 

  IRP = índice de vias urbanas com sistema de drenagem; 

  EDU = extensão de vias urbanas pavimentadas com sistema de 

drenagem; 

  ET = extensão total de vias urbanas. 

 Pontuação: a pontuação do IRP será de 0 (zero) a 100 (cem) e 

corresponderá diretamente ao IDU. 

 Periodicidade de atualização: anual 

 Resultado Final: IRP = 95% 

                             IDU = IRP = 95,00 

 

Índice Municipal de Salubridade Ambiental e Sanitária (IMSAS) 

 Resultado Final: IMSAS = (IAB + IES + IRS + IDU) / 4 

                             IMSAS = 48,42 

De acordo com o resultado final do IMSAS, pode-se concluir que a situação 

atual (2013) do município, conforme o Quadro 17, é enquadrada como de “Baixa 

Salubridade”. 
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Para alcançar a situação ideal, a situação de “Salubridade Adequada”, são 

necessárias melhorias nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana.  

Deve-se prever ampliação no atendimento dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, principalmente quanto à implantação de um sistema 

público de coleta e tratamento de esgoto. No que tange ao manejo de resíduos 

sólidos, a implantação de coleta seletiva no município é condição essencial para a 

melhoria do indicador, assim como, ampliar o sistema de drenagem nas vias não 

pavimentadas da área urbana. 

A instituição do referido IMSAS servirá como ferramenta de auxílio para o 

monitoramento anual da situação do nível de salubridade do município.  
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9. APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS, DE INTERESSE E INCLUSÃO SOCIAL 

A inclusão social é um processo fundamental para a construção de um novo 

tipo de sociedade. Para que isto aconteça é necessário que a sociedade civil torne-se 

mais presente, participando de forma ativa, das ações coletivas e de interesse social de 

suas comunidades, sendo a participação popular um dos meios mais importantes e 

democráticos para se conquistar – além de emprego e renda, o acesso à cultura e 

serviços sociais, como educação, habitação, saúde, etc. 

Nesse sentido, foram identificados programas especiais, de interesse e inclusão 

social existentes, em nível federal e estadual, que podem ser aproveitados pelo 

Município de Barra Funda. 

 Programas em Nível Federal 

Coleta Seletiva Solidária – Governo Federal 

Institui a Coleta Seletiva Solidária e contribui para o acesso desse segmento de 

trabalhadores à cidadania, à oportunidade de renda e à inclusão social. É uma 

estratégia que busca a construção de uma cultura institucional para um novo modelo 

de gestão dos resíduos, no âmbito da administração pública federal, direta e indireta, 

somada aos princípios e metas estabelecidos pela A3P – Agenda Ambiental da 

Administração Pública Federal. 

Programa Nacional Lixo & Cidadania (Fórum Nacional Lixo & Cidadania) – 

Ministério das Cidades em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal . O Fórum foi criado em 1998 por um grupo constituído por 19 instituições e 

tem como objetivos: erradicar a dramática situação do trabalho de crianças e 

adolescente no lixo, inserindo todas essas crianças na escola; inserir socialmente e 

economicamente os catadores, apoiando e fortalecendo o seu trabalho em programas 

de coleta seletiva e reutilização e reciclagem de lixo; mudar radicalmente a forma 
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adotada para a destinação de lixo no Brasil, erradicando os lixões, recuperando as 

áreas já degradadas e implantando aterros sanitários. 

O Programa Nacional Lixo & Cidadania não se propõe a resolver todo o 

problema desigualdade social e da miséria no Brasil. Este é um problema estrutural do 

País, que o lixo apenas evidencia. Na perspectiva de que se pode e deve-se contribuir 

para essa mudança, um novo modelo de gestão dos resíduos destaca-se no cenário 

nacional como uma alternativa viável no combate à exclusão social urbana.  

O modelo de gestão dos resíduos preconizado pelo Programa Lixo & Cidadania 

propõe uma nova forma de conceber, implementar e administrar sistemas de limpeza 

pública. Considera-se que esse sistema deve incorporar uma ampla participação dos 

setores da sociedade, com o estabelecimento de um leque de parcerias. Trata-se de 

uma intervenção muito mais abrangente, envolvendo as áreas de educação, saúde, 

meio ambiente, habitação, geração de emprego e renda e promoção de direitos. 

O lixo urbano deixa de ser problema exclusivo de um único órgão de uma 

prefeitura. O Programa Lixo & Cidadania tem como pressuposto que as 

municipalidades devem resolver seus problemas, com soluções próprias e propostas 

pelos atores que vivenciam a situação local, com o devido apoio das instâncias 

estadual e federal. 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – Ministério das Cidades 

O Programa de Aceleração do Crescimento tem como objetivos: Saneamento 

em áreas especiais: por meio do atendimento de ações de saneamento em áreas 

indígenas e em comunidades remanescentes de quilombos, sendo priorizadas as 

comunidades tituladas pelo Incra – Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária, as comunidades em processo de titulação, e comunidades com maior 

adensamento de famílias; 

Saneamento em áreas de relevante interesse epidemiológico: serão 
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desenvolvidas ações de Melhoria Habitacional para o Controle da doença de Chagas 

nos municípios pertencentes à área endêmica da doença e de drenagem nos 

municípios com alta incidência da malária; 

Saneamento em municípios com população total de até 50.000 habitantes: 

serão desenvolvidas ações visando a implantação e/ou ampliação de sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e de saneamento 

domiciliar, em municípios com maiores taxas de mortalidade infantil, com potenciais 

riscos à saúde devido a fatores sanitários e ambientais e aqueles localizados na bacia 

do Rio São Francisco; 

Saneamento rural: serão priorizadas as populações rurais dispersas ou 

localidades rurais com população de até 2.500 habitantes. Serão atendidos também os 

assentamentos da reforma agrária, reservas extrativistas e as escolas rurais; Ações 

complementares de saneamento: refere-se ao apoio às ações de controle da qualidade 

da água para consumo humano, assim como o apoio à reciclagem de materiais. 

 

Saúde da Família – Ministério da Saúde 

O objetivo do Saúde da Família é atuar na promoção e manutenção da saúde 

das pessoas, bem como na prevenção de doenças, alterando, assim, o modelo de 

saúde centrado em hospitais. Lançado em 1993, o programa atende hoje 103 milhões 

de indivíduos. Além de visitar as casas dos brasileiros, profissionais de saúde fazem 

trabalhos educativos em escolas, creches e atendem nas Unidades Básicas de Saúde. 

Cada equipe de profissionais é responsável pelo acompanhamento de um número 

definido de famílias, localizadas em uma área geográfica específica. 

 Programas em Nível Estadual 
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Tarifa Residencial Social - Companhia Riograndense de Saneamento- CORSAN 

As tarifas da Corsan são estabelecidas segundo as categorias das economias 

abastecidas, a saber: 

Categorias/Consumo Estimado: 

I. Residencial Social “A” e “A1”/10m³ 

II. Residencial “RB”/10m³ 

III. Pública “P”/20m³ 

IV. Industrial “I”/30m³ 

V. Comercial “C”/20m³ 

VI. Comercial “C1”/10m³ 

 

As economias enquadradas na categoria residencial social "RS", com área 

construída inferior a 60 m² e até seis pontos de tomada de água, ocupada por família 

de baixa renda, nos parâmetros da ordem de serviço 004/2003 - DAFRI, são 

consideradas categorias sociais e têm, nesta condição, tarifas 60% inferiores às demais 

economias residenciais ("RB"), nos primeiros 10 m³ de consumo. 

As categorias comerciais, também apresentam diferenciação em suas tarifas, 

havendo redução de valor para as economias de categoria "C1", que apresentam área 

construída inferior a 100 m² e destinadas a pequenos comércios e profissionais 

liberais. 

As tarifas da Corsan são cobradas mediante faturas de serviços mensais 

correspondentes ao consumo de água e/ou esgotamento sanitário do período. 
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9.1.  ADOÇÃO DE PARÂMETROS PARA A GARANTIA DO ATENDIMENTO ESSENCIAL À SAÚDE PÚBLICA 

 No Brasil os padrões de potabilidade de água para o consumo humano são 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde” e atualmente encontra-se em vigor a Portaria 

MS nº 518/2004.  

Em relação ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público 

em Barra Funda, adotou-se como referência o consumo per capita estabelecido pela 

FUNASA, em seu Manual de Saneamento (2006). Segundo a bibliografia referida deve-

se adotar intervalos de consumo de acordo com as populações de fim de plano 

(Quadro 36). 

 

Quadro 36– Intervalos de consumo per capita de água 

População de Fim de Plano (hab) Consumo Per Capita (l/hab.dia) 

Até 6.000 de 100 a 150 

De 6.000 até 30.000 de 150 a 200 

De 30.000 até 100.000 de 200 a 250 

Acima de 100.000 de 250 a 300 

Fonte: Manual de Saneamento (FUNASA) 

 

Como o Município de Barra Funda, segundo projeção populacional 

apresentada, não ultrapassará a população de 30.000 habitantes (população de final 

de plano), adotou-se o consumo mínimo per capita para fins de planejamento de 150 

l/hab.dia.  
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Atualmente, o Município de Barra Funda apresenta um consumo médio per 

capita de 378,45l/hab.dia. Sendo assim, projeta-se um decréscimo gradativo desse 

consumo até 150 l/hab.dia e sua manutenção até o final do período de planejamento 

em virtude da implantação de campanhas periódicas e atividades com a participação 

da comunidade para uso racional da água (Programa de Controle de Perdas e Uso 

Racional da Água). 

O planejamento do uso da água num programa de uso racional deve ser 

realizado considerando os vários tipos de utilização da água. Assim, um programa 

como este não se isola dos demais, sendo interfaces de programas de redução e 

controle de perdas e de proteção e controle de mananciais. 

 

9.2.  APRESENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM REGIME DE EFICIÊNCIA 

A prestação dos serviços de saneamento básico se faz de grande valia no que 

diz respeito às condições de qualidade de vida oferecida à população, desde o 

abastecimento de água público, sistema de esgotamento sanitário adequado, limpeza 

pública e manejo das águas pluviais. 

Para a prestação destes serviços são necessários investimentos em ampliação 

e/ou implantação e gastos em manutenção e operação, os quais geralmente são 

mantidos através de taxas cobradas a população. 

Neste sentido, com o objetivo de projetar o atendimento da população com os 

serviços de saneamento básico, adotaram-se critérios visando à sustentabilidade dos 

serviços prestados referente aos gastos em manutenção e operação, que são 

apresentados na sequência. 
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Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

Para os serviços de abastecimento de água público adotou-se valor médio de e 

R$2,61 por m³ . Na sequência, o quadro 37  demonstra os valores de receitas e 

despesas com os serviços de água e esgoto. 

 

Quadro 37 – Total de faturamento e despesas com água e esgoto 

Período 

Total de 
Investimentos + 

Custos no Sistema de 
Água e Esgoto 

Receitas no Sistema 
de Água e Esgoto 

Resultado Final por 
Período 

2013-2015 R$             1.616.607,19 R$         1.229.497,93 -R$                387.109,25 

2016-2021 R$             3.391.235,09 R$         2.132.018,52 -R$            1.259.216,57 

2021-2027 R$             1.374.610,68 R$         1.423.163,70 R$                   48.553,02 

2028-2033 R$                 772.161,20 R$             873.681,91 R$                101.520,70 

Total R$             7.154.614,16 R$         5.658.362,06 -R$            1.496.252,10 

 

 

Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos 

A taxa de coleta de resíduos foi estimada em de R$ 24,00 ao ano por domicilio. 

Na sequência, o quadro 38 monstra as despesas com os serviços de coleta e destinação 

final dos resíduos, com valorização, e a arrecadação obtida com a referida taxa.  
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Quadro 38 - Receitas e investimentos nos serviços de limpeza pública e manejo dos 

resíduos sólidos 

Período 
Investimentos em 

Serviços de Limpeza 
Pública 

Receitas no Período 
Resultado Final por 

Período 

2013-2015 R$ 611.001,60 R$ 41.856,67 -R$ 569.144,93 

2016-2021 R$ 858.997,86 R$ 104.675,77 -R$ 754.322,08 

2021-2027 R$ 1.065.294,26 R$ 122.535,61 -R$ 942.758,65 

2028-2033 R$ 946.445,54 R$ 104.436,20 -R$ 842.009,34 

Total R$ 3.481.739,26 R$ 373.504,26 -R$ 3.108.235,00 

 

Conforme o quadro 38, e considerando a atual taxa de coleta de resíduos 

durante o período de planejamento (20 anos), as despesas com os serviços de coleta e 

disposição final dos resíduos serão maiores que a arrecadação. Portanto, para garantir 

a sustentabilidade do sistema, a taxa de coleta deve ser revista. 

 

Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais 

 

Em virtude da inexistência de taxas pela prestação dos serviços de drenagem e 

manejo de águas pluviais, registra-se a insustentabilidade desses serviços, pois há 

necessidade de realizar sua manutenção e operação, o que resulta em despesas.  O 

Quadro 39 apresenta as projeções financeiras para o sistema de drenagem pluvial 

urbana. 
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Quadro 39 – Projeção financeira para o sistema de drenagem pluvial urbana 

Período 
Investimentos em 
Drenagem Pluvial 

Receitas no Período 
Resultado Final por 

Período 

2013-2015 R$ 176.809,60 R$                       - -R$ 176.809,60 

2016-2021 R$ 247.807,35 R$                       - -R$ 247.807,35 

2021-2027 R$ 306.440,73 R$                       - -R$ 306.440,73 

2028-2033 R$ 142.669,64 R$                       - -R$ 142.669,64 

Total R$ 873.727,33 R$                       - -R$ 873.727,33 

 

O balanço financeiro final dos serviços de saneamento básico para o período de 

planejamento (2013-2033) é apresentado no Quadro 40. 

 

Quadro 40 – Balanço financeiro final 

Período 
Investimentos em 

Serviços de  
Saneamento Básico 

Receitas no Período 
Resultado Final 
para o Período 

2010 - 2012 R$ 2.404.418,38 R$ 1.264.974,41 -R$ 1.139.443,97 

2013 - 2018 R$ 4.498.040,30 R$ 2.213.433,01 -R$ 2.284.607,29 

2019 - 2024 R$ 2.746.345,68 R$ 1.523.040,06 -R$ 1.223.305,62 

2025 - 2029 R$ 1.861.276,38 R$ 972.344,58 -R$ 888.931,80 

Total R$ 11.510.080,74 R$ 5.973.792,06 -R$ 5.536.288,68 

 

Observando o quadro anterior, pode-se constatar que haverá um balanço 

negativo entre investimentos e receitas durante o período de planejamento. Para a 

busca da sustentabilidade e do equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos 

serviços de saneamento básico, a Lei Federal n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007, em 

seu CAPÍTULO VI, sugere a remuneração pela cobrança dos serviços conforme texto a 

seguir. 
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CAPÍTULO VI 

DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 
econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança 
dos serviços: 

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de 
tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou 
para ambos conjuntamente; 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros 
preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas 
atividades; 

III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em 
conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. 

§ 1o  Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição das 
tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico observará as seguintes 
diretrizes: 

I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública; 

II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; 

III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o 
cumprimento das metas e objetivos do serviço; 

IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência; 

VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; 

VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis 
exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços; 

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.  

 

A Lei n° 11.445/2007 traz ainda, em seu Artigo 9º, que o titular (município) dos 

serviços deverá definir o ente responsável pela regulação e fiscalização dos serviços 
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prestados, bem como os procedimentos de sua atuação. Assim sendo, o ente 

regulador, conforme o Artigo 22 da referida lei, definirá as tarifas que visarão 

assegurar tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade 

tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 

permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

 

9.3. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL 

O desenvolvimento de um Programa de Educação Sanitária e Ambiental no 

município proporcionará a oportunidade de transformação da participação da 

sociedade no que diz respeito ao saneamento básico e consequentemente ao 

ambiente. Dessa forma, é relevante ressaltar a adequação e necessidade destas 

atividades educativas no contexto das atividades de estruturação e de regulação, 

sejam na fiscalização, normatização e controle regulatório ou como ações que visam a 

implementação de políticas publicas educativas e de saneamento ambiental. 

Numa abordagem estratégica que privilegia a participação da população 

envolvida na busca de soluções viáveis para os problemas de saneamento ambiental, 

uma das ferramentas das mais importantes é a Educação Sanitária e Ambiental 

pautada na concepção de um planejamento que visa resultados positivos, benefícios, e 

uma eficiente política de gestão pública dos serviços de saneamento básico, estes 

entendidos como, o abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, 

coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos. 

A Educação Sanitária e Ambiental nesse contexto terá um enfoque estratégico 

voltado para a gestão pública, de maneira que o processo pedagógico deverá ser 

pautado no ensino contextualizado, abordando o tema da questão da distribuição, uso 

e aproveitamento racional dos recursos hídricos, a coleta, tratamento, destino final 

dos esgotos e a possibilidade de reuso de água, além da coleta, destinação adequada, 

tratamento, redução do consumo, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos 
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domésticos. 

O enfoque do papel da Agência e do Conselho Municipal de Saneamento Básico 

ou similar, também será preponderante na ação educativa junto ao cidadão usuário do 

sistema, seja na formulação, acompanhamento e execução da Política Pública de 

Saneamento Ambiental Municipal ou no formato de ações de divulgação das suas 

realizações, que gere conhecimento sanitário e ambiental e o acesso à informação de 

maneira democrática e cidadã ao usuário do sistema de prestação de serviços 

concedidos ou delegados. 

O repasse deste conhecimento ambiental, bem como o acesso da população a 

informação, traz relevantes benefícios tais como o estímulo à organização e 

participação na busca das resoluções dos problemas vivenciados cotidianamente na 

gestão dos serviços de Saneamento Ambiental, além de claramente adicionar o 

componente da mudança de atitudes e comportamentos, de maneira proativa em 

favor de melhorias nas condições de saúde, qualidade de vida e reflexos positivos no 

meio ambiente e seu entorno. 

Assim, devem-se ponderar os benefícios oriundos de tais atitudes e 

comportamentos, integrando o conhecimento sistematizado e a realidade dos atores 

sociais envolvidos, levando a um processo de sensibilização, comprometimento e 

consciência ambiental, com ênfase na aprendizagem sobre o tema tratado, permitindo 

o desenvolvimento de competências: análise, decisão, planejamento e pesquisa, ou 

seja, o que os atores sociais necessitam para o pleno exercício da cidadania. 

 

Objetivo Geral 

O objetivo geral desse programa é envolver as comunidades e as lideranças 

sociais na participação efetiva das ações de saneamento básico desenvolvidas pela 

Prefeitura Municipal de Barra Funda durante a implementação das ações do Plano. 
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 Objetivos Específicos: 

Aproximar os líderes sociais e as comunidades nos processos participativos de 

gestão e regulação dos serviços e nas ações de saneamento básico desenvolvidos nos 

municípios. 

Envolver as instituições de ensino na participação efetiva das ações propostas 

do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Criar Projetos específicos de envolvimento social para as diferentes esferas da 

sociedade, incluindo o saneamento como tema central das discussões. 

 

Metodologia 

A metodologia que suporta todos os recursos foi desenvolvida por Silva (1998) 

em sua tese de doutorado. Realiza-se nesse item a seguir, uma discussão dessa 

referente metodologia. Na sequência, serão indicadas as páginas na qual as situações 

específicas estão apresentadas em formato itálico. 

O Modelo PEDS (Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento 

Sustentável) é resultado de uma abordagem cognitiva e uma metodologia de 

planejamento estratégica adaptada às organizações públicas sem fins lucrativos. As 

principais justificativas de construção e concepção do modelo apoiam-se cinco 

argumentos: estratégico, participativo, histórico, qualificador e cognitivo. (pg.135) 

É um modelo cognitivo que trabalha com três etapas, chamadas por Silva 

(1998) de núcleos: o núcleo de sensibilização, núcleo de capacitação e o núcleo de 

gerenciamento . 

 Em cada etapa, o modelo dispõe de estruturas cognitivas que ajudam o 

participante a aprender com seu próprio operar.  

A sensibilização possui uma abordagem estética, afetiva e cognitiva capaz de 

introduzir o participante em uma nova visão civilizatória. A capacitação reúne as 
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metodologias chamadas por Silva (1998) de metodologia estratégica, histórica e 

pedagógica. Elas têm o poder de qualificar os participantes. E por fim, o gerenciamento 

tem como objetivo desenvolver uma visão mais participativa.  

O modelo propõe a construção da sustentabilidade numa visão pedagógica nas 

quais os participantes realizam atividades que facilitam a compreensão de ações 

cooperativas pelo fato de trabalharem conceitos e estratégias construídas por meio de 

uma linguagem facilitadora das ações.  

Silva (1998) menciona que com o decorrer do processo construtivo de sua tese 

e na tentativa de ajustar um procedimento metodológico acabou encontrando 

recursos de poderes cognitivos que auxiliaram no processo de sensibilização que são: a 

pedagogia do amor, o caminho da beleza e a episteme cognitiva. (pg.166) 

 

O Núcleo de Sensibilização 

O núcleo de sensibilização está organizado em três abordagens principais. A 

abordagem estética, a cooperativa e a cognitiva.  

A abordagem estética assumiu um papel de destaque no modelo no momento 

em que Silva (1998) percebeu sua força cognitiva mediadora na construção do 

ambiente aonde vivem as pessoas. Sua estrutura cognitiva é dada pela sequência de 

três palavras chaves ao modelo: a essência, criatividade e a estética. (pg.172). 

Para Silva (1998) a Abordagem Cooperativa surge como uma resposta a uma 

implicação epistêmica do paradigma da Autopoiésis de Maturana e Varela. Sua 

estrutura cognitiva segue também palavras chaves que devem ser construídas para o 

entendimento de seus significados: pertinência, afinidade e solidariedade. 

A pertinência parte do reconhecimento do fenômeno físico da existência de 

partes de si no outro. A afinidade parte do sentimento de identificação do que existe 

em si no outro. E por fim, a solidariedade parte da ação de responsabilizar-se pelas 

partes de si existentes no outro. (pg.183) 
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Silva (1998) expõe que a Abordagem Cognitiva surgiu com a necessidade de 

trabalhar a educação ambiental não de forma expositiva. Era necessário fazer com que 

as pessoas sentissem, e por elas mesmas, construir seus conceitos. Ela é composta de 

quatro momentos construtivistas: a revelação da subjetividade; a contribuição da 

diversidade; a construção da intersubjetividade e a construção do domínio linguístico. 

(pg.188). 

 

Metodologia para construção dos conceitos (strito senso) 

Revelação da Subjetividade: 

Antes de ler qualquer texto ou de dialogar com alguém, pense sobre o conceito 

e escreva sua ideia sobre ele. 

Construção da Intersubjetividade 

Reúna-se com seu par ou seu grupo e apresentem suas ideias uns aos outros. 

Neste momento ainda não devemos discutir. Apenas falar e ouvir. Fale e escute com 

atenção, anotando em seu próprio conceito as palavras-chave que você escutou e que 

você julgue que são relevantes para melhorar sua própria ideia. 

Contribuição da Diversidade: 

Leitura individual do texto de referencia fornecido pelo professor. Anotar as 

palavras-chave que julgar relevante para melhorar sua ideia inicial. 

Construção do Domínio Linguístico 

Este é o momento da discussão. O objetivo é a busca do entendimento sobre as 

diversas opiniões individuais mais as considerações das contribuições do texto de 

referência. Tentativa de construção de uma síntese consensual sobre o conceito. A 

participação de todos e a valorização das ideias de cada um permitirá a construção de 

um texto síntese no qual todos reconhecem como seu. Escrita do conceito num papel 

ou cartolina para apresentação ao grande grupo. 

 



 

 

 

177 

O Núcleo de Capacitação 

No núcleo de capacitação são abordadas as metodologias de capacitação do 

Modelo – Pedagógica, Histórica e Estratégica como expõem Silva (2008). 

A metodologia pedagógica qualifica o Modelo por meio da construção de 

quatro conceitos: Biosfera, Ambiente, Cidadania ambiental e desenvolvimento 

sustentável. O cruzamento da dinâmica de construção de conceitos da abordagem 

cognitiva do núcleo de sensibilização com cada conceito operacional permite a pessoa 

compreender os desafios da sustentabilidade com uma visão construtivista. (pg.194) 

Essa compreensão estrutura-se nos principais conceitos científicos da 

sustentabilidade que são biosfera e ambiente; e nos conceitos que despertam nas 

pessoas uma identidade cultural como cidadania ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável. (pg.194). 

Desta forma, os conceitos por meio da abordagem cognitiva, vão sendo 

construídos passo a passo. O primeiro é o conhecimento de cada um. Logo após, esse 

conceito individual é compartilhado com todos. Nesse momento os participantes 

recebem um material específico sobre o tema com o objetivo de construir o 

conhecimento científico. A construção do conceito é considerada por Silva (1998) 

como o momento mais intenso da atividade. As pessoas nesse momento separadas 

por grupos precisam construir seus conceitos para ser apresentado aos demais e assim 

formando um conceito único. É o momento intenso da atividade, onda as descobertas 

despertam o interesse de todos. A apresentação do conceito fecha a dinâmica. (pg. 

1998) 

O conceito de biosfera desperta a pertinência da pessoa de sua ligação com 

mundo. O conceito ambiente leva as pessoas a racionalizar a degradação ambiental e 

social nunca percebidos. A cidadania ambiental constrói uma nova perspectiva da 

relação homem x ambiente. E o desenvolvimento sustentável complementa como uma 

realidade a ser alcançada. (pg. 1998) 
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A metodologia Histórica surge com necessidade de aumentar o conhecimento 

das pessoas sobre sua relação com o ambiente em que vivem. 

São quatro eras históricas operacionalizadas uma por cada objetivo trabalhado 

na metodologia pedagógica: a era de formação dos ecossistemas, operacionalizada 

pelo conceito de biosfera que resgata o histórico do ambiente sem a presença do 

homem; a era da formação do ambiente operacionalizada pelo conceito de ambiente, 

que dá a ideia das relações de poder; a era do início da degradação operacionalizada 

pelo conceito de cidadania ambiental, que dá a ideia de limites das relações homem e 

ambiente; e a era da crise atual operacionalizada pelo conceito de desenvolvimento 

sustentável, que trabalha os indicadores da degradação ambiental e o caminho para 

ser seguido. Palavizini (2006) experimentou a metodologia histórica no programa de 

educação Sanitária e Ambiental do Projeto Bahia Azul, desenvolvido em 1995 na Bahia, 

como parte de sua tese de doutorado. Palavizini (2006) propõem a criação de uma 

quinta era, chamada de era das relações sustentáveis. O conceito operativo que 

Palavizini (2006) propõem é Saúde Integral. Essa era vem ao encontro da ideia do 

desenvolvimento de uma percepção complexa, assim chamada por Palavizini (2006), 

sobre as relações entre a saúde das pessoas, da sociedade e do ambiente. (Palavizini, 

2006, pg.117) 

A metodologia estratégica estrutura-se no processo de produção de 

conhecimento de doze etapas dadas em dez argumentos principais que são: 

aprendendo com o acordo inicial; começando pelas emoções; inserção do participante 

por meio do histórico e o mandato; o choque provocado pela missão; aprendendo o 

raciocínio estratégico; aplicando o raciocínio estratégico; a formulação das estratégias; 

integrando as partes; visualizando o sucesso; e avaliando o processo. (Silva, 1998) 

Silva (1998) crê no despertar da realidade cognitiva e social das pessoas e 

organizações. O que existe realmente são pessoas inseridas no seu ambiente com suas 

angústias e anseios. As estratégias devem conter em sua essência a realidade na qual a 

sociedade está inserida em seu contexto histórico. Elas devem ser construídas COM as 
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pessoas em suas realidades locais e não PARA as pessoas. É o despertar do aprender 

com o próprio operar formulando suas próprias estratégias. (pg. 214) 

 

O Núcleo de Gerenciamento 

O modelo PEDS propõe três produtos gerenciáveis: os projetos específicos, as 

estratégias e a rede de educação ambiental. 

As estratégias emergem da ideia de formular uma linguagem compatível com 

as questões ambientais e ecológicas para o processo de educação ambiental. Ou seja, 

um domínio linguístico mais compreensível. Para isso, Silva (1998) propõe a construção 

de estratégias que contemplem as gerações presentes e futuras. Em seus 

experimentos Silva (1998) constrói três estratégias: a estratégia voltada para as 

gerações futuras; a estratégia voltada para as gerações presentes e a estratégia 

voltada para a sociedade em geral, ou estratégia difusa. 

Após toda aplicação do planejamento estratégico anteriormente citado, as 

pessoas apoiam-se nesses argumentos para construir suas próprias estratégias. 

Ascende o questionamento de como poderia ser resolvido tal problema de sua 

realidade. E as estratégias, então, são concebidas para todos que desejam participar 

do planejamento por meio das estratégias voltadas para gerações presentes e futuras; 

e para as pessoas em difusas a fim de alcançar toda sociedade. 

O resultado da capacitação realizada pelo Modelo são os projetos específicos 

agora construídos com uma nova realidade cognitiva adequada a realidade social. 

Segunda Silva (1998) o Modelo PEDS se distingue de todas as demais metodologias 

aplicadas no Brasil pelo fato dele ser um processo de capacitação que resulta em 

projetos específicos. (pg.223) 

Para Silva (1998) a elaboração e o gerenciamento dos projetos específicos são 

os pontos críticos do processo. Mais críticos que até mesmo as estratégias e as ações 

devido ao fato dos conceitos e abordagens trabalhados serem mediados por epistemes 

e visões de mundo diferentes de cada participante. Outro fato importante a ser 
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acordado com os participantes é a perspectiva de uma educação continuada dos 

projetos afim de que as ações não sejam pontuais ou soltas sem sentido. (pg.227) 

O último produto gerenciável do Modelo é a construção de uma rede que 

contemple diversas experiências. Ela é uma consequência do gerenciamento das 

estratégias gerais e dos projetos específicos. Pode ser composta por pessoas, 

organizações não governamentais, instituições públicas dentre outras instituições. 

Para isso, Silva (1998) propõe três suportes para construção de redes. O primeiro é o 

suporte organizacional, no qual deve estar evidenciada a organização líder, os 

parceiros institucionais e a equipe técnica que vai gerenciar a rede. O segundo são os 

suportes tecnológicos, responsáveis pela estrutura física e virtual de comunicação. O 

terceiro é o suporte metodológico, no qual são definidos as metodologias e conteúdos 

de educação continuada que alimentam a rede. (pg.230) 

Segundo Silva (1998) as experiências de gerenciamento de redes no setor 

público, nos permitem perceber as seguintes características: a integração 

interinstitucional para a elaboração de estratégias ambientais é plenamente factível e 

tolerada pela cultura política brasileira, mas não a integração orçamentaria e de 

direção política das ações decorrentes destas estratégias. (pg.230) 

 

Os Ciclos De Aprendizagem 

Os ciclos de aprendizagem foram escritos por Daniel José da Silva em 2008 para 

dar subsídios pedagógicos e metodológicos às dinâmicas sociais apresentadas pelas 

comunidades participantes do Projeto Tecnologias Sociais para Gestão das Águas no 

qual Silva coordenou pedagogicamente as atividades desenvolvidas. Os ciclos de 

aprendizagem estão apoiados em cinco etapas: o acordo inicial, a economia de 

experiência, comunidade de aprendizagem, governança e avaliação dos resultados. 
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Acordo Inicial 

O Acordo Inicial é o processo de confirmação e construção, da participação e 

envolvimento da comunidade envolvida com o trabalho. 

O Acordo Inicial se constrói por meio de visitas e reuniões coletivas, nas quais 

se apresentam os objetivos e as expectativas de participação da comunidade. Nesse 

momento, respondem-se dúvidas avançando nas ideias principais, expondo a ética 

com a qual se pretende conduzir o trabalho. 

Os fundamentos teóricos e metodológicos do Acordo Inicial vêm do Modelo 

PEDS (SILVA, 1998). Há necessidade de firmar compromissos com a comunidade 

visando a sustentabilidade local e a cooperação entre ambos. 

Silva (2008) chama esse comprometimento de acordo de cooperação 

estratégico entre a comunidade e os pesquisadores. É um acordo de operar em 

conjunto em busca de trilhar os melhores caminhos a serem percorridos. São 

caminhos construídos de forma participativa e pedagógica.  

O sucesso na construção de um acordo inicial entre pessoas para o 

desdobramento de uma ação local apoia-se em três fundamentos segundo Silva 

(2008). 

O primeiro na ideia de que a degradação é resultado de uma estratégia e de 

uma racionalidade pré-concebida. Essa estratégia é do tipo competitiva e a 

racionalidade é do tipo instrumental. Nesse caso quem ganha são os próprios 

formuladores das estratégias e não o todo. Silva (2008) ainda afirma que nesses casos 

basta construir uma rede de identificação dos fenômenos para compreender 

facilmente as estratégias dominantes e suas racionalidades.  

O segundo apoia-se nas relações de PODER de acordo com Silva (2008). As 

relações entre pessoas são relações de poder. Nas estratégias competitivas as relações 

são chamadas de relações de influência que tem como objetivo formar estratégias que 

sejam favoráveis a si mesmo. As relações cooperativas de poder têm efeito sinergético 
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capazes de multiplicar esforços fazendo com que todos ganhem mais com a mesma 

energia. 

O terceiro e último argumento do acordo inicial apoia-se na necessidade de 

constantemente estar reafirmando-o. As comunidades estão numa intensa dinâmica 

de relações. Faz-se necessário à manutenção dos acordos iniciais firmados no inicio 

dos trabalhos, a recuperação das relações perdidas e a ampliação de novos acordos. 

É simples compreender o argumento de que as chances de sucesso para se 

construir uma sociedade sustentável local serão maiores se as comunidades 

participarem do processo de construção de estratégias. Essas estratégias deverão ser 

marcadas por iniciativas de cooperação capazes de estimular racionalidades que 

substituam os meios utilizados no processo. (Silva, 2008). 

As relações de poder precisam dialogar de forma construtiva na direção de 

conceber estratégias mais cooperativas. Essas relações são chamadas por Silva (2008) 

de relações de cooperação. São relações capazes de cooperar com as estratégias dos 

outros, partindo de suas próprias estratégias. 

Economia de Experiência 

Para Silva (2008) economia de experiência é: “o processo de construção do 

histórico da experiência de uma comunidade e da futuridade de cenários de um tema 

específico, com vistas a identificar as melhores práticas para uma ação presente de 

desenvolvimento sustentável local.” (Silva, 2008) 

Ela se faz por meio do levantamento das experiências de cada participante e/ou 

instituição. São coletados dados, documentos, registros sobre o tema com intuito de 

construir uma síntese do aprendizado coletivo. Nessa síntese deve-se incluir não 

somente as boas experiências, mas também as experiências não bem sucedidas. Essa é 

a oportunidade de aprender com os acertos, com seus próprios erros e com os erros 

dos outros. (Silva, 2008) 

Os fundamentos teóricos da economia de experiência vêm segundo Silva (2008) 
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da teoria do colapso desenvolvida por Jared Diamond no seu livro “COLAPSO: como as 

sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso” (Silva 2008, apud Diamond, 2005). Silva 

(2008) ressalta que no COLAPSO, Diamond propõem uma teoria explicativa do fracasso 

das civilizações sob a óptica da sustentabilidade deixando claro que a intenção do 

conhecimento das experiências mal sucedidas nas relações homem x recursos naturais 

podem nos ajudar na compreender a formação de uma sociedade mais justa (Silva 

2008, apud Diamond, 2005). 

Silva (2008) menciona que o sucesso de uma sociedade é fruto de uma essência 

dialógica entre a visão civilizatória estratégica e cooperativa e um reconhecimento da 

substantividade da vida em todas as suas dimensões e relações. As civilizações 

passadas que colapsaram não conseguiram identificar essa essência deixando de 

existir, como por exemplo, a Ilha de Páscoa e os Maias. Atualmente, as atuais 

civilizações percorrem o mesmo caminho, não valorizando as experiências das antigas 

civilizações, tendendo também ao colapso. (Silva, 2008). 

Silva (2008) aponta também cinco pontos de colapso das sociedades: o dano 

ambiental que Diamond sugere, segundo Silva (2008), que é resultante da equação do 

poder de exploração e consumo da natureza, do grau de imprudência dessa 

exploração, da fragilidade dos ecossistemas ocupados e a capacidade suporte desses 

ecossitemas. As mudanças climáticas que de alguma maneira acontecem em grandes 

intervalos de tempos, mas que podem tomar de surpresa uma civilização fragilizada. A 

existência de uma vizinhança hostil capaz de dar o golpe de misericórdia. O comércio 

exterior incapaz de suprir uma civilização quando esgotados os recursos, e por fim, as 

respostas aos problemas ambientais observados em todas civilizações que colapsaram 

devido ao esgotamento dos recursos naturais para sobrevivência e desenvolvimento. 

Silva (2008) afirma que a economia de experiência vem de uma perspectiva 

cultural e civilizatória. A ideia de uma economia baseada na experiência é a 

oportunidade de evoluir de forma sustentável em busca de justificativas para melhores 

práticas e melhores resultados gastando menos energia produzindo mais de forma 
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sinergética. (Silva, 2008) 

A economia de experiência deve valorizar o contexto histórico das pessoas e 

das organizações presentes na elaboração de projetos com comunidades. Todos os 

pontos levantados podem contribuir para construção de um mosaico de experiências 

que indicará as melhores práticas no presente com vistas ao futuro, conforme o 

passado apresenta. 

Comunidade de Aprendizagem 

Para Silva (2008) Comunidade de Aprendizagem é o segundo pilar da 

Governança. Ela é composta por pessoas adultas que decidem se reunir e acordar a 

construção de um conhecimento de interesse de todos para transformação da 

comunidade. O processo metodológico do ciclo de aprendizagem inicia com o acordo 

dos temas, textos e tempos a serem trabalhados. (Silva, 2008). 

A fundamentação teórica e metodológica da Comunidade de Aprendizagem é 

fruto dos trabalhos da pesquisadora canadense ISABEL ORELLANA em conjunto as 

metodologias e teorias do PEDS (Planejamento Estratégico para Desenvolvimento 

Sustentável) desenvolvido por DANIEL SILVA em 1998. Silva (2008) acrescenta que as 

teorias que ajudam a operacionalizar a comunidade de aprendizagem são todas 

carregadas de pedagogia. São elas: a pedagogia da autonomia de Paulo Freire, a teoria 

da autopoiésis de Maturana e Varela, a transdisciplinaridade de Nicolescu e por fim as 

estratégias cooperativas do próprio PEDS. Em seu texto, Silva (2008) desenvolve cada 

uma dessas teorias como intuito de expor a base metodológica e pedagógica na qual 

se apoia. 

A autonomia segundo (Silva, 2008) está relacionada com a capacidade do ser 

em conquistar suas realizações num determinado ambiente valorizando-o e 

reconhecendo sua utilidade. Cada pessoa possui um contexto de vida que lhe deu 

sentido ao futuro. Essa experiência passada e a capacidade de agir dos seres são 

chamadas por Silva (2008) de texto de aprendizagem. É a relação do texto com o 

contexto, ou seja, a relação do passado e o presente. Silva (2008) afirma que todo 
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texto possui um contexto e é o contexto que dá sentido ao texto. Isso nos leva a crer 

que sem contexto não somos capazes de aprender. 

Toda comunidade possui um contexto histórico que explica o texto da 

realidade. Construir uma economia de experiência a fim de tentar observar de que 

forma o contexto histórico foi concebido até a realidade atual ajudaria na construção 

de estratégias futuras para as comunidades. Dessa forma, Silva (2008) dá sua primeira 

aproximação ao conceito Comunidade de Aprendizagem dizendo:  

“Uma comunidade de aprendizagem é um grupo de pessoas que decide 

trabalhar pedagogicamente sua autonomia na perspectiva de transformação do 

ambiente no qual estão inseridos.” (Silva, 2008) 

A teoria da autopoiésis explica segundo Silva (2008) que existem duas 

condições de limites para existência da autonomia. A primeira diz respeito aos limites 

de atuação e a segunda ao ambiente entorno que absorve os resultados dessa 

autonomia. Silva (2008) afirma ainda que um ambiente é autônomo quando possui 

limites. Sem limites os sistemas autônomos não seriam capazes de realizar suas 

atividades com sucesso pelo fato de que perderiam muita energia interna para suprir 

as demandas e alcançar os resultados. Os sistemas autônomos estão acoplados uns 

aos outros e ao ambiente no qual fazem parte, Comunidade de Aprendizagem 

dizendo:  

“Uma comunidade de aprendizagem é um grupo de pessoas que decide 

trabalhar pedagogicamente sua autonomia na perspectiva de transformação do 

ambiente no qual está inserido, reconhecendo suas limitações internas e as 

potencialidades de diálogo e intercambio externo.” 

A teoria da transdisciplinaridade propõe elementos mediadores dos 

conflitos.São elementos que possuem pertinência tanto com a comunidade quanto 

com o ambiente no qual ela está inserida. É perceptível a existência de conflitos 

históricos das comunidades em relação as expectativas da qualidade de vida e a 

realidade de degradação e abandono dos recursos naturais e das sociedades em si. A 
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transdisciplinaridade apresenta elementos mediadores capazes de aproximar essas 

realidades a fim de dar sentido as relações cooperativas pois apontam afinidades e 

pertinências capazes de criar essas relações. (Silva,2008). Desta forma, Silva (2008) 

chega na terceira aproximação do conceito Comunidade de Aprendizagem, dizendo:  

“uma comunidade de aprendizagem é um grupo de pessoas que decide 

trabalhar pedagogicamente sua autonomia na perspectiva de transformação do 

ambiente no qual esta inserido, reconhecendo suas limitações internas e as 

potencialidades de diálogo e intercambio externo. Este trabalho pedagógico acontece 

com a definição de temas específicos locais de interesse das comunidades e da 

organização de textos e tempos para realizar o diálogo com os temas transversais 

contextualizadores da aprendizagem.” (Silva 2008) 

A última fundamentação pedagógica surge da necessidade de construir 

relações cooperativas ao caminho da sustentabilidade. Silva (2008) menciona que a 

sustentabilidade é a necessidade de se operar em conjunto na busca de atitudes que 

venham a acrescentar a todos. A sustentabilidade não está impressa no código 

genético. (Silva, 2008) Silva (2008) busca em sua metodologia a idéia de que nas 

sociedades as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmas do que com as 

questões coletivas. E o que é melhor para cada um não quer dizer que é o melhor para 

todos. Na comunidade de aprendizagem as estratégias devem ser construídas de 

forma cooperativas a fim de acoplar energias fazendo mais com menos.  

Desta forma surge a última aproximação do conceito de Comunidade de 

Aprendizagem proposto por Silva (2008) dizendo que: 

“Uma comunidade de aprendizagem é um grupo de pessoas que decide 

trabalhar pedagogicamente sua autonomia na perspectiva de transformação do 

ambiente no qual esta inserido, reconhecendo suas limitações internas e as 

potencialidades de diálogo e intercambio  externo. Este trabalho pedagógico acontece 

com a definição de temas específicos locais de interesse das comunidades e da 

organização de textos e tempos para realizar o diálogo com os temas transversais 
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contextualizadores da aprendizagem, resultando em estratégias cooperativas de 

desenvolvimento sustentável local.” (Silva, 2008) 

 

Governança 

A governança está diretamente relacionada com o empoderamento de 

comunidades para sua gestão local efetiva e participativa. A gestão local é considerada 

por Silva (2008) como o terceiro pilar da governança. A participação social nos 

processos decisórios é preponderante na construção de uma sociedade mais justa. No 

entanto, essa participação deve ser de forma estratégica, qualificada, com propriedade 

para somar nas decisões finais dos interesses da comunidade. Para isso, o 

empoderamento das comunidades com conhecimentos, tecnologias, textos, leis e 

experiências são de grande relevância para essa participação qualificada. (Silva, 2008) 

As comunidades precisam aprender a construir estratégias cooperativas. O 

embasamento teórico e metodológico no processo de empoderamento das 

comunidades pode preencher o vazio criado pelas indiferenças e dificuldades de 

comunicação, entendimento e gestão local. O empoderamento é a oportunidade de 

dar condições a uma comunidade de responder aos seus próprios anseios e 

preocupações. Uma comunidade empoderada pode ser capaz de construir suas 

próprias estratégias em busca de seu desenvolvimento e sustentabilidade. A questão 

crucial nesse caso é de direcionar o empoderamento às questões ambientais de forma 

a estimular estratégias cooperativas que relacionem o homem e o ambiente. A busca 

das relações sustentáveis necessita sempre estar presente nos processos construtivos 

pelo fato das limitações e perdas energéticas. Acoplar energias é a forma na qual uma 

comunidade pode produzir substancialmente com menores gastos. (Silva, 2006) 

A governança é o processo final de um ciclo de aprendizagem. É o momento de 

construir as estratégias a serem aplicadas e desenvolvidas. Cada passo anteriormente 

apresentado é crucial para esse momento. Agora a comunidade está preparada para 

criar suas estratégias e lutar por elas. Todos estão prontos para responder com 
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propriedade as questões impostas e para indicar as questões de maior interesse para 

si. 

 

Avaliação dos Resultados 

É o último momento do ciclo de aprendizagem. São avaliados os resultados 

obtidos para as perspectivas de novos projetos das demandas da comunidade. 

Podem surgir articulações institucionais com as organizações sociais devido a 

experiência que o ciclo proporcionou e a própria criação dos projetos construídos pela 

comunidade. (Silva, 2008) 

Os resultados são construídos por meio de uma Matriz de Indicadores de 

Avaliação. Essa Matriz é construída durante a construção e desenvolvimento dos 

trabalhos tendo como base o objetivo geral e os objetivos específicos do projeto. 

 

Conclusão 

Com a criação e a implantação do Programa de Educação Ambiental no 

Município de Barra Funda espera-se que as comunidades e a sociedade em geral 

possam assumir a temática do saneamento como algo legítimo na evolução e no 

crescimento do município. A criação dos projetos que estarão apoiados por esse 

programa, proporcionarão maior contato e inter-relação entre as diferentes esferas 

dos diferentes órgãos responsáveis pela educação e pela regulamentação e vigilância 

sanitária. É importante que a medida que as ações do Plano Municipal de Saneamento 

Básico forem sendo implementadas, as atividades de educação sanitária e ambiental 

sejam afirmadas pelo poder público. Isso tornará o saneamento parte integrante das 

ações sociais e das comunidades. 

As atividades de educação ambiental deverão ser realizadas com periodicidade, 

no mínimo, anual, cabendo ao município determinar os responsáveis pela realização 

destas atividades. Sugere-se que estas atividades sejam realizadas através dos agentes 
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comunitários, professores, associações inseridas no município, sempre que possível 

com o acompanhamento da secretaria de educação municipal. 

 

9.4.  PROGRAMA DE AÇÕES COMPLEMENTARES INTERSETORIAIS 

Todas as ações devem preferencialmente ocorrer de forma conjunta. As 

diversas secretarias municipais devem atuar juntamente com os prestadores de 

serviço de saneamento, realizando a fiscalização e auxiliando no desenvolvimento 

desses serviços, e, se possível, buscar o auxílio junto à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico Sustentável. 

Segundo o Guia para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico 

do Ministério das Cidades, os programas que o plano deve contemplar são: 

 

Promoção do direito à cidade 

Integrando a política de saneamento à política de desenvolvimento urbano e às 

diretrizes definidas nos Planos Diretores e nos demais planos municipais, quando 

existentes, e, em particular, à política municipal de habitação de interesse social e aos 

programas de produção de moradia social, urbanização, regularização fundiária e 

erradicação de áreas de risco em áreas de especial interesse social e de integração de 

favelas e assentamentos precários. 

Promoção da saúde e a qualidade de vida 

A definição de metas de salubridade ambiental, visando à promoção da 

melhoria da qualidade de vida e a redução de riscos e efeitos à saúde garantindo a 

universalização, a regularidade e continuidade dos serviços; 

A promoção da integralidade das ações, compreendida como o conjunto de 

todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento 

básico adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e 
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privado. 

Promoção da sustentabilidade ambiental 

As ações de saneamento básico devem incorporar de forma indissociável as 

três dimensões da sustentabilidade ambiental: a ambiental, a social e a econômica; 

Dessa forma, deve-se estimular o uso da energia e dos recursos ambientais, o 

emprego de tecnologias limpas e de práticas que considerem as restrições do meio 

ambiente. 

Melhoria do gerenciamento, da prestação dos serviços, e da sustentabilidade 

Definição de programas de revitalização da prestação dos serviços de 

saneamento básico, que valorizem os aspectos da eficiência, da qualidade e da 

sustentabilidade econômica na sua atual organização. 

Cabe ressaltar a importância da exigência legal de inclusão nos planos de 

desenvolvimento regionais e de saneamento básico existentes, de um programa 

permanente destinado a promover o desenvolvimento institucional dos serviços 

públicos de saneamento básico, para o alcance de níveis crescentes de 

desenvolvimento técnico, gerencial, econômico e financeiro e melhor aproveitamento 

das instalações existentes. 

Outro aspecto a destacar é que o Plano de Saneamento Básico a ser elaborado 

deverá considerar o desenvolvimento, a organização e a execução de ações, serviços e 

obras de interesse comum para o saneamento básico, respeitada a autonomia 

municipal. 

O Plano de Ação deve levar em conta a Lei 9.433/1997, o qual deverá subsidiar 

a gestão dos recursos hídricos da bacia hidrográfica onde o município encontrar-se 

inserido, assegurando um processo de planejamento participativo. 

Ressalta-se que a criação dos programas e delegação das atividades são 

atribuídas ao titular dos serviços (prefeitura municipal) de acordo com a Lei 11.445/07. 
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Os programas de ações complementares devem identificar e refletir quanto aos 

condicionantes e aspectos da intersetorialidade no desempenho, escentralização, 

implementação e avaliação dos Programas e Ações atribuídos aos agentes que 

compõem a Política Nacional de Saneamento Básico. 

Este programa deve relacionar-se com as políticas de desenvolvimento urbano, 

saúde, meio ambiente, recursos hídricos e desenvolvimento social, em especial com o 

Plano e a Política de Habitação. 

Importante ressaltar que à prestadora dos serviços, deve ser enfatizada de 

acordo com os aspectos da gestão dos serviços que podem ser realizados de forma 

integrada, unitária ou complementar, como administração dos serviços, cadastro de 

usuários, sistemas de cobranças, regulação, fiscalização, entre outras. 

 

9.5. PROGRAMA DE USO RACIONAL DA ENERGIA ELÉTRICA E OUTROS RECURSOS NATURAIS 

De fato a disponibilidade de alguns serviços para a população são essenciais 

para garantia de boas condições no que diz respeito à qualidade de vida.  

Dentre estes serviços podemos destacar os serviços de abastecimento de água, 

energia elétrica e coleta e disposição final dos resíduos sólidos. 

Esta disponibilidade dos serviços, teoricamente farta em algumas regiões, 

torna-se consumida por grande parte da população sem discriminação, sendo 

unicamente relacionado a valores econômicos. 

Desta forma, para o presente plano indicam-se algumas medidas relacionadas à 

conscientização da população visando proporcionar o uso racional dos recursos 

naturais, as quais seguem abaixo: 

 Conscientização da população sobre a limitação dos recursos existentes, 

bem como da importância destes;  

 Eliminação de desperdícios; 
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 Programas de triagem dos resíduos nas residências; 

 Incentivo do uso de compostagem na área rural; 

 Programas de incentivo a redução do consumo de energia elétrica; 

 Programas de incentivo a redução do consumo de água. 

 Estes programas e ações devem ser realizados mediante palestras, 

oficinas, distribuição de filipetas, disciplinas em salas de aula, conselhos 

comunitários, associações de bairro, entre outras atividades. 

 Importante destacar que para contar com uma atuação mais efetiva da 

população é preciso primeiramente que a mesma tenha o mínimo de 

conhecimento acerca do modo como os sistemas energéticos 

participam no seu dia a dia, quais são suas implicações no meio 

ambiente e de que forma isso resulta em economia de capital e de 

reservas. 

 

Uso Racional da Energia Elétrica 

A fim de conscientizar a população sobre o consumo de energia elétrica, podem 

ser implementadas as ações administrativas e operacionais apresentadas a seguir: 

 

 Ações administrativas 

 Correção das classes de faturamento; 

 Regularização da demanda contratada; 

 Alteração da estrutura tarifária; 

 Desativação das instalações sem utilização; 

 Conferência de leitura da conta de energia elétrica; 

 Negociação para a redução de tarifas com as companhias energéticas. 
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 Ações operacionais 

 Ajuste de equipamentos; 

 Correção do fator de potência; 

 Diminuição da potência dos equipamentos; 

 Controle operacional; 

 Alternativas para geração de energia elétrica; 

 Aproveitamento de potenciais energéticos; 

 Uso de energia alternativa. 
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10. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

10.1.  ANÁLISE DE CENÁRIOS PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

As ações para emergências e contingências buscam destacar as estruturas 

disponíveis e estabelecer as formas de atuação dos órgãos operadores, tanto de 

caráter preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a 

continuidade operacional das instalações afetadas com os serviços de saneamento. 

Na operação e manutenção dos serviços de saneamento deverão ser utilizados 

mecanismos locais e corporativos de gestão, no sentido de prevenir ocorrências 

indesejadas através do controle e monitoramento das condições físicas das instalações 

e dos equipamentos visando minimizar ocorrência de sinistros e interrupções na 

prestação dos serviços. 

Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolam a capacidade de atendimento 

local, os órgãos operadores deverão dispor de todas as estruturas de apoio (mão de 

obra, materiais e equipamentos), de manutenção estratégica, das áreas de gestão 

operacional, de controle de qualidade, de suporte como comunicação, suprimentos e 

tecnologias de informação, dentre outras. A disponibilidade de tais estruturas 

possibilitará que os sistemas de saneamento básico não tenham a segurança e a 

continuidade operacional comprometida ou paralisada. 

As ações de caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau 

adequado de segurança aos processos e instalações operacionais, evitando 

descontinuidades nos serviços. Como em qualquer atividade, no entanto, existe a 

possibilidade de ocorrência de situações imprevistas. As obras e os serviços de 

engenharia em geral, e as de saneamento em particular, são planejados respeitando-

se determinados níveis de segurança resultantes de experiências anteriores e 

expressos em legislações e normas técnicas específicas. 

Ao considerar as emergências e contingências, foram propostas, de forma 
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conjunta, ações e alternativas que o executor deverá levar em conta no momento de 

tomada de decisão em eventuais ocorrências atípicas. 

Na sequencia são apresentadas as ações de emergências e contingências a 

serem adotadas para os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. 
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10.2.  ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
Quadro 41 – Ações de emergências e contingências para o setor de abastecimento de água 

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Emergências e Contingências 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Falta de água 

generalizada 

Inundação das captações de água com danificação de equipamentos eletromecânicos / 

estruturas 
Reparo das instalações danificadas 

Deslizamento de encostas / movimentação do solo / solapamento de apoios de estruturas 

com arrebentamento da adução de água bruta 

Reparo das instalações danificadas 

Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil 

Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção 

de água 

Comunicação à Operadora em exercício de energia elétrica 

Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil 

Controle da água disponível em reservatórios 

Implementação de rodízio de abastecimento 

Deslocamento de caminhões tanque 

Vazamento de cloro nas instalações de tratamento de água Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência 

Qualidade inadequada da água dos mananciais Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência 

Ações de vandalismo Comunicação à Polícia 

Falta de água 

parcial ou 

localizada 

Deficiências de água nos mananciais em períodos de estiagem 

Comunicação à população / instituições / autoridades 

Controle da água disponível em reservatórios 

Implementação de rodízio de abastecimento 

Deslocamento de caminhões tanque 

Interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção 

de água 

Comunicação à Operadora em exercício de energia elétrica 

Comunicação à população / instituições / autoridades 

Interrupção no fornecimento de energia elétrica em setores de distribuição 

Comunicação à Operadora em exercício de energia elétrica 

Comunicação à população / instituições / autoridades 

Transferência de água entre setores de abastecimento 

Danificação de equipamentos de estações elevatórias de água tratada Reparo das instalações danificadas 

Danificação de estruturas de reservatórios e elevatórias de água tratada Reparo das instalações danificadas 

Rompimento de redes e linhas adutoras de água tratada Reparo das instalações danificadas 

Ações de vandalismo Comunicação à Polícia 
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10.3.  ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A carência de rede coletora de esgoto, o elevado número de fossas e a ausência 

de estação de tratamento de esgoto colocam em risco a qualidade dos recursos 

hídricos do município. A ausência da coleta e tratamento de esgoto (sistema coletivo), 

além do risco de contaminar cursos de água superficiais e subterrâneos, poderá gerar 

imensos transtornos à população, à saúde pública, além da degradação ambiental. Os 

quadros a seguir apontam as ações de emergências e contingências a serem tomadas 

para os sistemas individuais e quando da implantação de sistema coletivo de esgoto 

sanitário na área urbana do município. 
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Quadro 42 – Emergências e contingências para extravasamento de esgoto de ETE ou elevatória 

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

Emergências e Contingências 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Extravasamento de esgoto 
em ETE por paralisação do 

funcionamento desta 
unidade de tratamento 

Interrupção no fornecimento de energia 
elétrica nas instalações de bombeamento 

Comunicar sobre a interrupção de energia à empresa responsável pelo fornecimento de energia 
elétrica 

Acionar gerador alternativo de energia 

Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado com o objetivo de evitar contaminação do solo 
e água 

Danificação de equipamentos eletromecânicos 
ou estruturas 

Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a possibilidade de 
ineficiência e paralisação das unidades de tratamento 

Instalar equipamento reserva 

Ações de vandalismo 
Comunicar o ato de vandalismo à Polícia local 

Executar reparo das instalações danificadas com urgência 

Extravasamento de esgoto 
em estações elevatórias 

Interrupção no fornecimento de energia 
elétrica nas instalações de bombeamento 

Comunicar sobre a interrupção de energia à empresa responsável pelo fornecimento de energia 
elétrica 

Acionar gerador alternativo de energia 

Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado com o objetivo de evitar contaminação do solo 
e água 

Danificação de equipamentos eletromecânicos 
ou estruturas 

Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a possibilidade de 
ineficiência e paralisação das unidades de tratamento 

Instalar equipamento reserva 

Ações de vandalismo 
Comunicar o ato de vandalismo à Polícia local 

Executar reparo das instalações danificadas com urgência 
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Quadro 43 – Emergências e contingências para rede coletora de esgoto danificada 

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

Emergências e Contingências 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Rompimento de 
coletores, 

interceptores e 
emissários 

Desmoronamento de taludes ou 
paredes de canais 

Executar reparo da área danificada com urgência 

Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes 

Erosões de fundo de vale 

Executar reparo da área danificada com urgência 

Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes 

Comunicar aos órgãos de controle ambiental sobre o rompimento em alguma parte do sistema de coleta de esgoto 

Rompimento de pontos para 
travessia de veículos 

Comunicar aos órgãos de controle ambiental sobre o rompimento em alguma parte do sistema de coleta de esgoto 

Comunicar as autoridades de trânsito sobre o rompimento da travessia 

Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes 

Executar reparo da área danificada com urgência 

Ocorrência de 
retorno de esgoto 

nos imóveis 

Obstrução em coletores de esgoto 

Isolar o trecho danificado do restante da rede com o objetivo de manter o atendimento das áreas não afetadas pelo 
rompimento 

Executar reparo das instalações danificadas com urgência 

Lançamento indevido de águas 
pluviais na rede coletora de esgoto 

Executar trabalhos de limpeza e desobstrução 

Executar reparo das instalações danificadas 

Comunicar à Vigilância Sanitária 

Ampliar a fiscalização e o monitoramento das redes de esgoto e de captação de águas pluviais com o objetivo de 
identificar ligações clandestinas, regularizar a situação e implantar sistema de cobrança de multa e punição para 

reincidentes 
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Quadro 44 – Emergências e contingências para contaminação por fossas 

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

Emergências e Contingências 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Vazamentos e 
contaminação de 
solo, curso hídrico 
ou lençol freático 

por fossas 

Rompimento, 
extravasamento, 
vazamento e/ou 

infiltração de esgoto por 
ineficiência de fossas 

Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo de reduzir a 
contaminação 

Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa fossa, 
encaminhando o resíduo para a estação de tratamento de esgoto 

Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros ou ligação do 
esgoto residencial à rede pública nas áreas onde existe esse sistema 

Construção de fossas 
inadequadas e ineficientes 

Implantar programa de orientação quanto a necessidade de adoção de fossas sépticas em 
substituição às fossas negras e fiscalizar se a substituição está acontecendo nos prazos 

exigidos 

Inexistência ou 
ineficiência do 

monitoramento 

Ampliar o monitoramento e fiscalização destes equipamentos na área urbana e na zona 
rural, principalmente nas fossas localizadas próximas aos cursos hídricos e pontos de 

captação subterrânea de água para consumo humano 
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10.4. RESÍDUOS SÓLIDOS 

Quadro 45 – Emergências e contingências para o setor de resíduos sólidos 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIAS AÇÕES 

VARRIÇÃO 
Paralisação do Sistema de Varrição 

Acionar os funcionários da Secretaria de Obras e Serviços para efetuarem a limpeza dos pontos mais críticos 
e centrais da cidade. 

COLETA DE RESÍDUOS 
Paralisação do Serviço de Coleta Domiciliar 

Empresas e veículos previamente cadastrados deverão ser acionados para assumirem emergencialmente a 
coleta nos roteiros programados, dando continuidade aos trabalhos. 

Contratação de empresa especializada em caráter de emergência. 

Paralisação das Coletas Seletiva e de Resíduos de Serviço de Saúde Celebrar contrato emergencial com empresa especializada na coleta de resíduos. 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
Paralisação nos Centros de Triagem e Estação de Transbordo (se 

houver) 

Realizar venda dos resíduos recicláveis no sistema de venda de caminhão fechado. 
Celebrar contrato emergencial com empresa especializada no transbordo de resíduos. 

DESTINAÇÃO FINAL 
Paralisação total do Aterro Sanitário 

Os resíduos deverão ser transportados e dispostos em cidades vizinhas, com a devida autorização da 
FEPAM. 

Paralisação parcial do Aterro, no caso de incêndio, explosão e/ou 
vazamento tóxico 

Evacuação da área cumprindo os procedimentos internos de segurança. 
Acionamento do Corpo de Bombeiros. 

PODAS, SUPRESSÕES DE VEGETAÇÃO DE PORTE ARBÓREO 
Tombamento de árvores 

Mobilização de equipe de plantão e equipamentos. 
Acionamento da Concessionária de Energia Elétrica. 
Acionamento do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. 

CAPINA E ROÇAGEM 
Paralisação do serviço de capina e roçada 

Acionar equipe operacional da Secretaria de Obras e Serviços para cobertura e continuidade do serviço. 
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10.5. DRENAGEM URBANA 

Quadro 46 – Emergências e contingências para o setor de drenagem urbana 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIAS AÇÕES 

Inexistência ou ineficiência da rede de drenagem 
urbana. 

Verificar o uso do solo previsto para região. Comunicar a Secretaria de Obras e Serviços a necessidade de 
ampliação ou correção da rede de drenagem. 

Presença de esgoto ou lixo nas galerias de águas 
pluviais. 

Comunicar ao setor de fiscalização sobre a presença de mau cheiro ou lixo. Aumentar o trabalho de 
conscientização da população sobre a utilização dos canais de drenagem. 

Presença de materiais de grande porte, como carcaças 
de eletrodomésticos, móveis ou pedras. 

Comunicar a Secretaria de Obras e Serviços sobre a ocorrência. Aumentar o trabalho de conscientização da 
população sobre a utilização dos canais de drenagem. 

Assoreamento de bocas de lobo, bueiros e canais. 
Comunicar a Secretaria de Obras e Serviços sobre a ocorrência. Verificar se os intervalos entre as manutenções 

periódicas se encontram satisfatórios. 

Situações de alagamento, problemas relacionados à 
microdrenagem. 

Deve-se mobilizar os órgãos competentes para realização da manutenção da microdrenagem. Acionar a 
autoridade de trânsito para que sejam traçadas rotas alternativas a fim de evitar o agravamento do problema. 
Acionar um técnico responsável designado para verificar a existência de risco a população (danos a edificações, 
vias, risco de propagação de doenças, etc.). Propor soluções para resolução do problema, com a participação da 

população e informando a mesma sobre a importância de se preservar o sistema de drenagem. 

Inundações, enchentes provocadas pelo 
transbordamento de rios, córregos ou canais de 

drenagem. 

O sistema de monitoramento deve identificar a intensidade da enchente e acionar o sistema de alerta 
respectivo. Comunicar o setor responsável (Secretaria de Obras e Serviços e/ou Defesa Civil) para verificação de 

danos e riscos à população. Comunicar o setor de assistência social para que sejam mobilizadas as equipes 
necessárias e a formação dos abrigos. 
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10.6. PLANOS DE RACIONAMENTO E AUMENTO DE DEMANDA TEMPORÁRIA DE ÁGUA 

Conforme anteriormente relatado, a Concessionária terá que ter disponível os 

instrumentos necessários para o atendimento dessas situações de contingências. Para 

novos tipos de ocorrências que porventura venham a surgir, a Concessionária 

promoverá a elaboração de novos planos de atuação. 

É responsabilidade da Concessionária confirmar a qualidade da água tratada e 

garantir o padrão de potabilidade até o cavalete do consumidor. Dessa forma, a 

mesma deverá implementar procedimentos que garantam esta qualidade, 

principalmente após a execução de reparos e outros serviços na rede. Outro aspecto 

relevante para manter a qualidade da água distribuída está relacionado à manutenção 

da rede sob pressão, já que sua despressurização aumenta o risco de contaminação.  

Na sequência, seguem algumas sugestões para situações de racionamento e 

aumento da demanda temporária de água. 

 

Planos de racionamento: 

As ações a seguir deverão ser realizadas mediante as seguintes situações: 

estiagem, manutenção de adutoras e/ou ETA e período prolongado de falta de energia 

elétrica. Segue detalhamento:  

 Divulgação na mídia ( estações de rádio AM e FM de cidades vizinhas e 

TV RBS local, entre outros); 

 Cobrança do valor real consumido; 

 Formas alternativas de abastecimento de água no caso de interrupção 

dos serviços (ex: caminhão pipa ou outros corpos hídricos); 

 Interrupção parcial da oferta da vazão de água do sistema público  

 Mobilização social (Comunicação à população / instituições / 

autoridades/ Defesa Civil);Comunicação à Polícia / bombeiros); 



 

 

 

204 

 Deslocamento de frota grande de caminhões tanque (Através do auxilio 

dos municípios vizinhos); 

 Controle de água disponível em reservatórios; 

 Implementação de rodízio de abastecimento. 

 Aumento da demanda temporária: 

 As ações a seguir deverão ser realizadas mediante a seguinte situação: 

Eventos municipais (festas, feiras, campeonatos, entre outros). 

 

a) Abastecimento de Água: 

 Identificação de manancial alternativo. Vale destacar que esses 

mananciais só poderão ser utilizados mediante estudos e projetos; 

 Contratação emergencial de empresa especializada; 

 Identificação de ponto de captação de água em manancial subterrâneo. 

 Deslocamento de frota de caminhões tanque (Através do auxilio dos 

municípios vizinhos); 

 Articulação política e institucional. 

 

b) Esgotamento Sanitário: 

 Contratação de empresa especializada em locação de banheiros 

químicos; 

 Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário junto ao 

pavilhão de eventos (onde é realizada a feira, festa, por exemplo). 

 Contratação de caminhões limpa fossa para atender o município, 

devendo ser a empresa devidamente licenciada; 
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 Articulação política e institucional. 

 

c) Resíduos Sólidos e Limpeza Pública: 

 Instalação de lixeiras ao longo da área dos eventos durante o período 

dos mesmos; 

 Previsão de coleta e destinação dos resíduos gerados nos eventos, 

periodicamente para evitar o acúmulo; 

 Deslocamento de equipe padrão para realizar a varrição e limpeza dos 

arredores do local do evento; 

 Articulação política e institucional. 

 

d) Drenagem Urbana 

 Articulação política e institucional. 

 

10.7. ESTABELECIMENTO DE REGRAS DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO OPERACIONAL PARA 

SITUAÇÃO CRÍTICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

A ocorrência de fatores que provoquem estados críticos à prestação de serviços 

públicos de saneamento básico são situações a serem consideradas e porventura 

planejadas. Assim sendo, em situações criticas deve-se estabelecer prioridades ao 

atendimento das áreas de maior concentração populacional, oferecendo condições 

básicas a estas. Devem ser priorizados nestes casos: hospital municipal e as unidades 

de saúde, e, creches e centro de atendimento a idosos, ou seja, deve-se sempre 

atender prioritariamente unidades de atendimento coletivo.  

O procedimento operacional para suprir o atendimento emergencial está 
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exemplificado no item ANÁLISE DE CENÁRIOS PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

deste relatório. Vale lembrar que se torna necessário estabelecer a tarifação de 

contingência no município, a qual deve ser definida em conjunto com a agência 

responsável pela regulação dos serviços no município. 

 

10.8. ESTABELECIMENTO DE MECANISMOS TARIFÁRIOS DE CONTINGÊNCIA 

Com relação à adoção de mecanismos tarifários de contingência, cabe-se o 

seguinte esclarecimento: a Lei Federal nº 11.445/2007, estabelece os objetivos da 

Regulação no art. 22, entre eles definir tarifas que assegurem o equilíbrio econômico 

financeiro (inc. IV). E ainda, determina que a Entidade Reguladora, deverá criar normas 

de medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento. (art. 23, XI) 

Art. 22. São objetivos da regulação: 

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos 

contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a 

eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de 

produtividade. 

Nesse sentido, verifica-se, que a Fase V: Ações para emergência e contingência 

determina o estabelecimento de adoção de mecanismos tarifários de contingência, 

não é aplicável em nível de Planejamento, pois critérios tarifários é atribuição da 

Regulação, como se vê nos dispositivos legais acima citados. 
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12. ANEXOS 

Portaria 876 Ministério das Minas e Energia. Área de Proteção da Fonte de Água Mineral 
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– Publicação no DOU 20 de Dezembro de 1989 
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Croqui da Área de Proteção no entorno da Fonte de Água Mineral Sarandi. 
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Croqui da Área de Proteção no entorno da Fonte de Água Mineral Sarandi. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Conforme exigência prevista no Artigo 9°, Parágrafo I, da Lei Federal n°11.445 

de 05 de janeiro de 2007, que “estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico”, fica o município obrigado a elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tal Plano será um requisito prévio para que o município possa ter acesso aos recursos 

públicos não onerosos e onerosos para aplicação em ações de saneamento básico. 

O Plano abrange os serviços relativos a abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, como também, drenagem e 

manejo de águas pluviais. 

Sendo assim, este relatório apresenta o Processo de participação da sociedade 

na elaboração do plano no município de Barra Funda, RS. 



 

 

 

5 

1. PROCESSO PARTICIPATIVO DA SOCIEDADE – FASE II 

 

Este relatório corresponde às atividades do Processo participativo da sociedade 

na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Barra Funda, 

RS. O relatório visa prestar contas do desenvolvimento dos trabalhos pela equipe da 

empresa Cerne ambiental. 

Desde a assinatura do contrato a Equipe Técnica da empresa Cerne Ambiental 

vem reunindo-se para a organização e a elaboração das reuniões e oficinas que terão 

com o Grupo Executivo de Saneamento – GES do município. A reunião, oficina e 

audiência pública contidas neste relatório foram realizadas para informar a população 

sobre o Diagnóstico da situação do Saneamento Básico em seu município. 

O Grupo Executivo de Saneamento no munícipio de Barra Funda tem como 

integrantes: 

 

Andre Signor 

Cristiane Bariviera 

Daiana Finato 

Helena Maria Pagel 

Iramar Tramontina 

Joira de Zorzi 

Jonas Alves 

Mauricio de Marco 

Neusa teresinha Lhill 

Valter Jose Bassani 
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1.1. REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA A 1º AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

A reunião foi realizada no dia 21 de maio de 2013 ás 14 horas na Prefeitura 

Municipal de para apresentar ao, o cronograma das próximas atividades relacionadas a 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e agendar a audiência pública 

para a apresentação do Diagnóstico a população do município. 

Na reunião também foi definido como será realizada a mobilização social para a 

Audiência Pública, bem como as formas e os meios da divulgação. 

 

1.2  - 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Audiência Pública foi realizada no dia 20 de junho de 2013 ás 14 h na Câmara 

Municipal de Barra Funda, RS, para apresentar a população o Diagnóstico do 

Saneamento do seu município, conforme o convite (Figura 1) e jornal de circulação 

local (Figura 2).  
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Figura 1. Convite publicado na página da Prefeitura Municipal. 

 

 

 

Figura 2. Publicação do convite em Jornal de circulação local. 
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A audiência pública teve a participação de 33 pessoas (Figura 3 e 4). 

A apresentação do diagnóstico foi realizada no município consta em anexo.  O 

diagnóstico foi apresentado e discutido como está descrito em Ata e a lista de 

presença na Audiência Pública. 

 

Figura 3. Participação da população na 1ª audiência. 

 

 

Figura 4. Apresentação do diagnóstico na 1º audiência. 
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 1.3. 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A 2ª Audiência Pública foi realizada no dia 08 de agosto de 2013 ás 14 h na 

Câmara Municipal de Barra Funda, RS, para apresentar à população as etapas III e IV 

do Saneamento do seu município.  

A população foi convidada a participar através de convite publicado na página 

da internet (Figura 5) e publicação em jornal (Figura 6 e 7).  

Figura 5. Publicação do convite para a 2ª audiência no site da Prefeitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Publicação do convite para a 2º audiência no jornal de circulação local. 



 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Publicação do convite para a 2º audiência no jornal de circulação local. 

 

A audiência pública teve a participação de 10 pessoas (figura 8 e 9). 

A apresentação do diagnóstico foi realizada no município consta em anexo. A 

apresentação e discussões estão descritas em Ata juntamente com a lista de presença 

na Audiência Pública. 
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Figura 8 – 2ª Audiência Pública – Barra Funda, RS 

 

 

Figura 9 – 2ª Audiência Pública – Barra Funda, RS 
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