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LEI Nº 672/2014 
 

DE 03 DE SETEMBRO DE 2014. 
 

 
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO, DO PLANO 
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E 
DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O POVO DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, por seus 

representantes na Câmara Municipal, aprovou e a Prefeita Municipal, em seu 

nome, sanciona a seguinte Lei. 
 

Titulo I 
Da Política Municipal de Saneamento Básico 

 
Capítulo I 

Das Disposições Preliminares 
 

Artigo 1º. A Política Municipal de Saneamento Básico reger-se-á pelas 
disposições desta lei, de seus regulamentos e das normas administrativas deles 
decorrentes e tem por finalidade assegurar a proteção da saúde da população e a 
salubridade do meio ambiente urbano e rural, além de disciplinar o planejamento e a 
execução das ações, obras e serviços de saneamento ambiental do Município de 
Rondon do Pará. 
 

Artigo 2º. Para os efeitos desta lei considera-se: 
 

I. Salubridade Ambiental: Estado de qualidade ambiental capaz de prevenir a 
ocorrência de doenças relacionadas ao meio ambiente e de promover as 
condições ecológicas favoráveis ao pleno gozo da saúde e do bem-estar da 
população urbana e rural. 

 
II. Saneamento Ambiental: Conjunto de ações que visam 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, prevenção e 
controle do excesso de ruídos, drenagem urbana, controle de vetores de 
doenças transmissíveis e demais serviços e obras especializados. 

 
III. Saneamento Básico: Conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações 

operacionais de: 
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i. Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-
estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 
potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição. 

 
ii. .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. 

 
iii. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destino final dos resíduos sólidos urbano e 
rural, em suas diversas classificações (domiciliar, da limpeza pública, da 
construção civil e da demolição, volumosos, verdes, dos serviços de 
saúde, da logística reversa (eletroeletrônicos, pneus, pilhas, baterias, 
lâmpadas), cemiteriais, dos serviços de saneamento, de óleos 
comestíveis, agrosilvopastoris, de serviços de transportes, da mineração 
e industriais). 

 
iv. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infra-estruturas 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. 

 
Artigo 3º. A Política Municipal de Saneamento Básico e Ambiental será 

executada, em programas, projetos e ações, de forma integrada, planificada, em 
processo contínuo, e obedecendo as disposições contidas na presente lei e nos 
procedimentos administrativos dela decorrentes. 
 

Artigo 4º. A salubridade ambiental, indispensável à segurança sanitária e à 
melhoria da qualidade de vida é direito e dever de todos e obrigação do Município, 
assegurada por políticas públicas sociais, prioridades financeiras e eficiência 
gerencial que viabilizem o acesso universal e igualitário aos benefícios do 
saneamento básico e ambiental. 
 

Artigo 5º. Compete ao Município organizar e prestar diretamente, ou 
mediante regime de concessão ou permissão, os serviços de saneamento básico de 
interesse local. 
 

§1º. Os serviços de saneamento básico deverão integrar-se com as demais 
funções essenciais de competência municipal, de modo a assegurar prioridade para 
a segurança sanitária e o bem-estar ambiental de seus habitantes. 
 

§2º. Os contratos de concessão ou permissão para prestação de serviços 
públicos de saneamento básico e ambiental, sempre autorizados por lei específica, 
formalizados mediante prévia licitação, estabelecerão as condições de seu controle 
e fiscalização pelo poder concedente, término, reversão dos bens e serviços, direitos 
dos concessionários ou permissionários, prorrogação, caducidade e remuneração, 
que permitam o atendimento das necessidades de saneamento ambiental da 
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população urbana e rural e que disciplinem os aspectos econômico-financeiros dos 
contratos. 
 

§3º. A gestão, entendida como planejamento, regulação e fiscalização, 
prestação dos serviços, controle social e execução da Política Municipal de 
Saneamento Básico e Ambiental, é de responsabilidade da Secretaria de Obras de 
Rondon do Pará. 
 
 

Artigo 6º. O Município poderá realizar programas conjuntos com a União, 
Estados, Municípios e outras instituições públicas, mediante convênios de mútua 
cooperação, assistência técnica e apoio institucional, com vistas a assegurar a 
operação e a administração eficiente dos serviços de saneamento básico e 
ambiental. 
 

Artigo 7º. O Município, enquanto Poder Concedente exigirá que a União e o 
Estado assegurem condições para gestão do saneamento básico e ambiental 
 

Artigo 8º. Ficam obrigados os prestadores de serviços de saneamento básico 
e ambiental a divulgar a planilha de custo dos serviços. 
 

Artigo9º. Para a adequada prestação dos serviços públicos de saneamento 
básico e ambiental, deles se ocuparão profissionais qualificados e legalmente 
habilitados. 
 

 
SEÇAO I 

Dos Princípios 
 

Artigo 10. A Política Municipal de Saneamento Básico e Ambiental orientar-
se-á pelos seguintes princípios: 
 

I. A prevalência do interesse público. 
II. O ambiente salubre, indispensável à segurança sanitária e à melhoria da 

qualidade de vida, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de assegurá-lo. 

III. O combate à miséria e seus efeitos, que prejudicam não apenas a qualidade 
de vida, mas também a qualidade ambiental dos assentamentos humanos e 
dos recursos naturais. 

IV. A participação social nos processos de formulação das políticas, definição das 
estratégias, planejamento e controle de serviços e obras de saneamento, de 
decisão e fiscalização sobre custos, qualidade dos serviços, prioridades 
financeiras e planos de investimentos e na defesa da salubridade ambiental. 

V. A universalização, a equidade e a integralidade dos serviços de saneamento 
básico e ambiental. 

VI. O respeito à capacidade de pagamento dos usuários na remuneração dos 
investimentos e dos custos de operação e manutenção dos serviços de 
saneamento ambiental. 

 
 

SEÇÃO II 
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Das Diretrizes Gerais 
 

Artigo11. A formulação, implantação, funcionamento e aplicação dos 
instrumentos da Política Municipal de Saneamento Básico e Ambiental orientar-se-
ão pelas seguintes diretrizes: 
 

I. Administrar os recursos financeiros municipais, ou de transferências ao setor, 
obtendo-se eficácia na melhoria da qualidade ambiental e na saúde coletiva. 

II. Desenvolver a capacidade técnica em planejar, gerenciar e realizar ações que 
levem à melhoria da qualidade ambiental e da capacidade de gestão das 
instituições responsáveis. 

III. Valorizar o processo de planejamento e decisão, integrado a outras políticas, 
sobre medidas preventivas ao uso e ocupação do solo, escassez ou poluição 
de mananciais, abastecimento de água potável, drenagem de águas pluviais, 
disposição e tratamento de efluentes domésticos e industriais, coleta, 
disposição e tratamento de resíduos sólidos de toda natureza e controle de 
vetores. 

IV. Coordenar e integrar as políticas, planos, programas e ações governamentais 
de saneamento, saúde, meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento 
urbano e rural, habitação, uso e ocupação do solo tanto a nível municipal 
como entre os diferentes níveis governamentais. 

V. Considerar as exigências e características locais, a organização social e as 
demandas sócio-econômicas da população. 

VI. Buscar a máxima produtividade e excelência na gestão dos serviços de 
saneamento básico e ambiental. 

VII. Respeitar a legislação, normas, planos, programas e procedimentos relativos 
ao saneamento básico e ambiental, saúde pública e meio ambiente existentes 
quando da execução das ações. 

VIII. Incentivar o desenvolvimento científico na área de saneamento básico 
e ambiental, a capacitação tecnológica da área, a formação de recursos 
humanos e a busca de alternativas adaptadas às condições de cada local. 

IX. Adotar indicadores e parâmetros sanitários e epidemiológicos e do nível de 
vida da população como norteadores das ações de saneamento. 

X. Promover programas de educação ambiental e sanitária, com ênfase em 
saneamento básico e ambiental. 

XI. Realizar investigação e divulgação sistemáticas de informações sobre os 
problemas de saneamento básico e ambiental e educação sanitária. 

XII. Dar publicidade a todos os atos do gestor dos serviços de saneamento básico 
e ambiental, em especial, às planilhas de composição de custos e as de 
tarifas e preços. 

 
 

Capítulo II 
Do Sistema Municipal de Saneamento Ambiental 

 
SEÇÃO I 

Da Composição 
 

Artigo 12. A Política Municipal de Saneamento Básico e Ambiental contará, 
para execução das ações dela decorrentes, com o Sistema Municipal de 
Informações em Saneamento Básico, SIMISA, de Rondon do Pará. 
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Artigo. 13. O Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico, 

SIMISA, de Rondon do Pará, fica definido como o conjunto de agentes institucionais 
e instrumentos de gestão que no âmbito das respectivas competências, atribuições, 
prerrogativas e funções, integram-se, de modo articulado e cooperativo, para a 
formulação das políticas, definição de estratégias e execução das ações de 
saneamento básico e ambiental. 
 

Artigo 14. O Sistema Municipal de Saneamento Ambiental é composto pelos 
seguintes órgãos: 
 

I. Concessionárias, permissionários e prestadores de serviços públicos de 
saneamento básico e ambiental. 
II. Secretaria de Saúde. 
III. Secretaria de Finanças. 
IV. Secretaria de Obras 
V. Secretaria de Meio Ambiente 

 
Artigo 15. O Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico, 

SIMISA, de Rondon do Pará é composto pelos seguintes instrumentos e ferramentas 
de gestão: 
 

I. Conselho Gestor de Saneamento Básico e Ambiental. 
II. Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental. 
III. Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos. 
IV. Fórum de Saneamento Básico e Ambiental de Rondon do Pará. 
V. Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico e Ambiental. 

 
 

SECÃO II 
Do Conselho Gestor do Saneamento Ambiental 

 
Artigo 16. Fica criado o Conselho Gestor do Saneamento Ambiental, órgão 

colegiado deliberativo, regulador e fiscalizador, de nível estratégico superior do 
Sistema Municipal de Saneamento Ambiental, lotado junto ao Chefe de Gabinete. 
 

Parágrafo Único. Cabe ao Chefe de Gabinete propiciar as condições físicas 
e funcionais para o bom desempenho do Conselho Gestor. 
 

Artigo 17. Compete ao Conselho Gestor: 
 

I. Auxiliar na formulação, planificação e execução da política de saneamento 
básico e ambiental, definir estratégias e prioridades, acompanhar e avaliar a 
sua execução. 

II. Opinar e dar parecer sobre projetos de leis que estejam relacionados à Política 
Municipal de Saneamento Básico e Ambiental, assim como convênios. 

III. Decidir sobre propostas de alteração da Política Municipal de Saneamento 
Básico e Ambiental; 

IV. Estabelecer metas e ações relativas à cobertura e qualidade dos serviços de 
água potável, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos 
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sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais e controle de vetores, de forma 
a garantir a universalização do acesso. 

V. Propor a convocação e estruturar a comissão organizadora do Fórum de 
Saneamento Básico e Ambiental. 

VI. Exercer a supervisão de todas as atividades das concessionárias, 
permissionárias, prestadores dos serviços, órgãos da administração pública 
direta e indireta, relacionadas à prestação dos serviços públicos de saneamento 
básico e ambiental, dando opiniões e sugestões. 

VII. Propor mudança sem normas, regulamentos e regimentos decorrentes desta lei. 
VIII. Avaliar e aprovar os indicadores constantes do Sistema Municipal de 

Informações em Saneamento Básico e Ambiental. 
IX. Aprovar as tarifas, taxas e preços relacionados aos serviços de saneamento 

básico e ambiental. 
X. Deliberar sobre a criação e aplicação de fundos de reservas e especiais. 
XI. Fixar normas de transferências das dotações orçamentárias. 
XII. Examinar propostas e denúncias e responder a consultas sobre assuntos 

pertinentes a ações e serviços de saneamento básico em ambiental. 
XIII. Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno. 
XIV. Estabelecer diretrizes para a formulação de programas de aplicação dos 

recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental. 
XV.Estabelecer diretrizes e mecanismos para o acompanhamento, fiscalização e 

controle do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental. 
XVI. Articular-se corn outros conselhos existentes no País, no Estado e nos 

Municípios e no Estado com vistas a implementação do Plano Municipal de 
Saneamento Básico e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos. 

 
Artigo 18. O Conselho Gestor do Saneamento Básico e Ambiental, órgão 

colegiado e paritário entre representantes do Poder Público e dos Usuários será 
constituído pelos membros do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo. 
 

Artigo 19. A estrutura do Conselho Gestor de Saneamento Básico e Ambiental 
compreenderá o Colegiado e a Secretaria Executiva, cujas atividades e 
funcionamento serão definidos no seu Regimento Interno. 
 

Parágrafo Único. A Secretaria Executiva do Conselho Gestor de Saneamento 
Ambiental será exercida por um integrante do Comitê de Coordenação ou do Comitê 
Executivo, escolhido por seus membros. 
 
 

SEÇÃO III 
Do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos 
 

Artigo 20. Fica instituídos o Plano de Saneamento Básico e o Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para o Município de Rondon do 
Pará, destinado a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, 
econômicos e financeiros, com vistas ao alcance de níveis crescentes de 
salubridade ambiental. 
 

Artigo 21. Para o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal 
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de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, as necessidades de serviços públicos de 
saneamento básico e as projeções das demandas por serviço foram estimadas para 
um horizonte de 20 anos, considerando a definição de metas de curto prazo, entre 1 
a 4 anos, médio prazo, entre 4 e 8 anos e longo prazo, entre 8 e 20 anos. 
 

Parágrafo Único. O Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos conterão no mínimo, entre 
outros elementos: 
 

I. Diagnóstico situacional sobre a salubridade ambiental do Município e de todos 
os serviços de saneamento, por meio de indicadores sanitários, 
epidemiológicos, ambientais, sociais, econômicos e de gestão. 

II. Definição de diretrizes gerais, através de planejamento integrado, considerando 
outros planos setoriais e regionais. 

III. Estabelecimento de metas e ações de curto e médio prazo. 
IV. Definição dos recursos financeiros necessários, das fontes de financiamento e 

cronograma de aplicação, quando possível. 
V. Programa de investimentos em obras e outras medidas relativas à utilização, 

recuperação, conservação e proteção dos sistemas de saneamento, em 
consonância com o Plano Plurianual da Administração Municipal. 

 
Artigo 22. O Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos serão revisados a cada quatro anos, durante 
a realização do Fórum de Saneamento e Meio Ambiente, tomando por base os 
relatórios sobre a salubridade ambiental. 
 

§ 1º. Os relatórios referidos no "Caput" do artigo serão publicados a cada dois 
anos pelo Conselho Gestor de Saneamento Ambiental, reunidos sob o título de 
"Situação de Salubridade Ambiental do Município". 
 

§ 2º. O relatório "Situação de Salubridade Ambiental do Município", conterá, 
dentre outros: 

I. Avaliação da salubridade ambiental das zonas urbana e rural. 
II. Avaliação do cumprimento dos programas previstos no Plano Municipal de 

Saneamento Básico e no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos. 

III. Proposição de possíveis ajustes dos programas, cronogramas de obras e 
serviços e das necessidades financeiras previstas. 

 
§ 3º. O regulamento desta lei estabelecerá os critérios e prazos para elaboração 

e aprovação dos relatórios. 
 

Artigo 23. O primeiro Plano Municipal de Saneamento Básico e o primeiro 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Rondon do Pará com 
vigência entre 2014 e 2034, são aqueles constante no Anexo 1 da presente Minuta 
de Lei. 
 

SEÇÃO IV 
Do Fórum de Saneamento Ambiental e Meio Ambiente 

 
Artigo 24. O Fórum de Saneamento Básico e Ambiental e Meio Ambiente 
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reunir-se-á a cada dois anos, durante o mês de março, com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saneamento ambiental e meio 
ambiente e propor diretrizes para a formulação da Política Municipal de Saneamento 
Básico e Ambiental. 
 

Artigo 25. O Fórum será convocado pelo Chefe de Gabinete da Prefeitura 
Municipal de Rondon do Pará ou, extraordinariamente, pelo Conselho Gestor de 
Saneamento Básico e Ambiental. 
 

§ 1º. A representação dos usuários no Fórum de Saneamento Ambiental e 
Meio Ambiente será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
 

§ 2º. O Fórum de Saneamento Ambiental e Meio Ambiente terá sua 
organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas 
pelo Conselho Gestor do Saneamento Básico e Ambiental e submetidas ao 
respectivo Fórum. 
 

Seção V 
Do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental 

 
Artigo 26. Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Básico e 

Ambiental – FMSBA destinado a financiar, isolada ou complementarmente, os 
instrumentos da Política Municipal de Saneamento Ambiental previstos nesta lei, 
cujos programas tenham sido aprovados pelo Conselho Municipal de Saneamento 
Básico e Ambiental. 
 

Artigo 27. Serão beneficiários dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento 
Básico e Ambiental, sempre que apresentarem contrapartida, órgão ou entidades do 
Município vinculados a área de saneamento, tais como: 
 

I. Pessoas jurídicas de direito público. 
II. Empresas públicas ou sociedades de economia mista. 

III. Fundações vinculadas à administração pública municipal. 
 

Parágrafo Único. Sempre que definidos pelo Conselho Municipal de 
Saneamento Básico e Ambiental, os beneficiários estarão desobrigados da 
apresentação de contrapartida. 
 

Artigo 28. Fica vedada a consignação de recursos financeiros de qualquer 
origem para aplicação em ações de saneamento pelo Município que não seja por 
meio do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental. 
 

Artigo 29. Os repasses financeiros do Fundo Municipal de Saneamento 
Ambiental serão realizados, levando-se em conta, especialmente, que: 
 

I. Os recursos serão objeto de contratação de financiamento, com taxas a 
serem fixadas. 

II. A utilização dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental, 
inclusive nas operações sem retorno financeiro, será acompanhada de 
contrapartida da entidade tomadora. 
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III. A aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental, a 
título de concessão de subsídios ou a fundo perdido, dependerá da 
comprovação de interesse público relevante ou da existência de riscos 
elevados à saúde pública. 

IV. O Plano de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos Rondon do Pará serão os instrumentos para orientar a 
aplicação dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Saneamento 
Ambiental. 

V. Fica vedada a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento 
Básico e Ambiental para pagamento de dívidas e cobertura de déficits dos 
órgãos e entidades envolvidas direta ou indiretamente na Política Municipal 
de Saneamento Básico e Ambiental. 

 
Artigo 30. Constitui receita do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental: 

 
I. Recursos provenientes de dotações orçamentárias do Município. 
II. De fundos estaduais e federais, inclusive orçamentários do Estado e da 

União. 
III. Transferência de outros fundos do Município e do Estado para a realização de 

obras de interesse comum. 
IV. Parcelas de amortização e juros dos empréstimos concedidos. 
V. Recursos provenientes de doações ou subvenções de organismos e 

entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas. 
VI. Recursos provenientes de ajuda e cooperação internacional e de acordos 

bilaterais entre governos. 
VII. As rendas provenientes das aplicações dos seus recursos. 

VIII. Parcelas de royalties. 
IX. Recursos eventuais. 
X. Outros recursos. 

 
Parágrafo Único. O montante dos recursos referidos no inciso VIII deste 

Artigo deverá ser definido através de legislação específica. 
 

 
Seção VI 

Do sistema municipal de informações em saneamento ambiental 
 

Artigo 31. Fica criado o Sistema Municipal de Informações em Saneamento 
Ambiental, cujas finalidades, em âmbito municipal, serão: 
 

I. Constituir banco de dados com informações e indicadores sobre os serviços 
de saneamento ambiental e a qualidade sanitária do Município. 

II. Subsidiar o Conselho Gestor do Saneamento Básico e Ambiental na definição 
e acompanhamento de indicadores de desempenho dos serviços públicos de 
saneamento. 

III. Avaliar e divulgar os indicadores de desempenho dos serviços públicos de 
saneamento ambiental, na periodicidade indicada pelo Conselho Gestor de 
Saneamento Ambiental. 

 
§1°.Os prestadores de serviço público de saneamento básico e ambiental 

fornecerão as informações necessárias para o funcionamento do Sistema Municipal 

_______________________________________________________________________________________________ 
R: Gonçalves Dias, 400 – Centro / Fone: 33261394 Fax: 33261584 semadrondon@hotmail.com - Rondon do Pará 

mailto:semadrondon@hotmail.com


 
 

 

 MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

de Informações em Saneamento, na forma e na periodicidade estabelecidas pelo 
Conselho Gestor do Saneamento Básico e Ambiental. 
 

§2°.A estrutura organizacional e a forma de funcionamento do Sistema 
Municipal de Informações em Saneamento Ambiental serão estabelecidas em 
regulamento. 
 

Capítulo III 
Das Disposições Finais e Transitórias 

 
Artigo 32.Os órgãos e entidades municipais da área de saneamento 

ambiental serão reorganizados para atender o disposto nesta lei. 
 

Artigo 33. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 
(noventa) dias a partir da sua promulgação. 
 

Artigo 34. O Conselho Gestor de Saneamento Básico e Ambiental deverá ser 
instalado pelo Executivo Municipal no prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir da 
promulgação desta lei. 
 

Artigo 34. O poder Executivo Municipal instalará o Fundo Municipal de 
Saneamento Ambiental, no prazo máximo de 2 (dois) anos a partir da promulgação 
desta lei. 
 

Artigo 36. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão 
por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas 
se necessário. 
 

Artigo 37. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 

 
   Gabinete da Prefeita, em 03 de setembro de 2014. 

 
 

SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 
Prefeita Municipal 
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DE 
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 

RONDON DO PARÁ 
PROJETO DE LEI 



APRESENTAÇÃO 
 

Este documento apresenta Proposta de Projeto de Lei que institui o Plano 
Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
(PMSB/PGIRS) de Rondon do Pará. Sua elaboração baseou-se na estrutura 
metodológica descrita nos relatórios “Detalhamento das Ações”, “Diagnóstico” e 
“Estratégias de Ação” e no Termo de Referência da Fundação Nacional de Saúde 
(FUNASA), no intuito de garantir a inserção de todos os ditames estabelecidos pela Lei 
Federal 11.445/2007, que dispõe sobre a Politica Nacional de Saneamento, que 
subsidiaram as análises, prognósticos e reflexões para sua elaboração. 

 
Figura 1 – Relatórios sequenciais de elaboração do PMSB/PGIRS de Rondon do Pará 

 

 

 

 

 

 
  

ETAPA 1 – DETALHAMENTO DAS AÇÕES 
PRODUTO 1: Plano de Trabalho 

 

ETAPA 2 – DIAGNÓSTICO 
PRODUTO 2: Diagnóstico das necessidades do saneamento básico 

ETAPA 3 – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 
PRODUTO 3: Diretrizes e objetivos, programas e ações, metas, 
recursos e fontes de financiamento, indicadores, programas e ações 
prioritárias, avaliação e revisão 

 

ETAPA 4 – MINUTA DO PMSB/PGIRS 
PRODUTO 4: Minuta do projeto de lei 

 



O documento subdivide-se em: 

 Apresentação, contendo breve descrição dos objetivos e assuntos abordados 
no relatório. 

 Minuta do Projeto de Lei que institui o PMSB/PGIRS do município de Rondon 
do Pará, a ser encaminhada à Câmara dos Vereadores de Rondon do Pará, com 
o respectivo Registro de Responsabilidade Técnica. 

 Anexo 1: Relatório 3 “Estratégias de Ação”, contendo diretrizes e objetivos, 
programas e ações, metas, recursos e fontes de financiamento, indicadores, 
programas e ações prioritárias, avaliação e revisão.  
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MINUTA DE PROJETO DE LEI 
 
 

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Saneamento Básico, do Plano 
Municipal de Saneamento Básico 
e do Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos do 
Município de Rondon do Pará 

 
 
A Prefeita do Município de Rondon do Pará, no uso de suas atribuições 
constitucionais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
presente Lei. 
 
Titulo I 
Da Política Municipal de Saneamento Básico 
 
Capítulo I 
Das Disposições Preliminares 
 
Artigo 1º. A Política Municipal de Saneamento Básico reger-se-á pelas 
disposições desta lei, de seus regulamentos e das normas administrativas deles 
decorrentes e tem por finalidade assegurar a proteção da saúde da população e 
a salubridade do meio ambiente urbano e rural, além de disciplinar o 
planejamento e a execução das ações, obras e serviços de saneamento 
ambiental do Município de Rondon do Pará. 
 
Artigo 2º. Para os efeitos desta lei considera-se: 
 

I. Salubridade Ambiental: Estado de qualidade ambiental capaz de prevenir a 
ocorrência de doenças relacionadas ao meio ambiente e de promover as 
condições ecológicas favoráveis ao pleno gozo da saúde e do bem-estar da 
população urbana e rural. 

 
II. Saneamento Ambiental: Conjunto de ações que visam 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, 
prevenção e controle do excesso de ruídos, drenagem urbana, controle de 
vetores de doenças transmissíveis e demais serviços e obras 
especializados. 

 
III. Saneamento Básico: Conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações 

operacionais de: 



 
i. Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 

infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público 
de água potável, desde a captação até as ligações prediais e 
respectivos instrumentos de medição. 

 
ii. .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. 

 
iii. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de 

atividades, infraestruturas e instalaçõesoperacionais de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destino final dos resíduos 
sólidos urbano e rural, em suas diversas classificações (domiciliar, 
da limpeza pública, da construção civil e da demolição, volumosos, 
verdes, dos serviços de saúde, da logística reversa 
(eletroeletrônicos, pneus, pilhas, baterias, lâmpadas), cemiteriais, 
dos serviços de saneamento, de óleos comestíveis, 
agrosilvopastoris, de serviços de transportes, da mineração e 
industriais). 

 
iv. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de 

atividades, infra-estruturas e instalaçõesoperacionais 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 áreasurbanas. 

 
Artigo 3º. A Política Municipal de Saneamento Básico e Ambiental será 
executada, em programas, projetos e ações, de forma integrada, planificada, em 
processo contínuo, e obedecendo as disposições contidas na presente lei e nos 
procedimentos administrativos dela decorrentes. 
 
Artigo4º. A salubridade ambiental, indispensável à segurança sanitária e à 
melhoria da qualidade de vida é direito e dever de todos e obrigação do 
Município, assegurada por políticas públicas sociais, prioridades financeiras e 
eficiência gerencial que viabilizem o acesso universal e igualitário aos benefícios 
do saneamento básico e ambiental. 
 
Artigo 5º. Compete ao Município organizar e prestar diretamente, ou mediante 
regime de concessão ou permissão, os serviços de saneamento básico de 
interesse local. 
 
§1º. Os serviços de saneamento básico deverão integrar-se com as demais 
funções essenciais de competência municipal, de modo a assegurar prioridade 



para a segurança sanitária e o bem-estar ambiental de seus habitantes. 
 
§2º. Os contratos de concessão ou permissão para prestação de serviços 
públicos de saneamento básico e ambiental, sempre autorizados por lei 
específica, formalizados mediante prévia licitação, estabelecerão as condições 
de seu controle e fiscalização pelo poder concedente, término, reversão dos bens 
e serviços, direitos dos concessionários ou permissionários, prorrogação, 
caducidade e remuneração, que permitam o atendimento das necessidades de 
saneamento ambiental da população urbana e rural e que disciplinem os 
aspectos econômico-financeiros dos contratos. 
 
§3º. A gestão, entendida como planejamento, regulação e fiscalização, prestação 
dos serviços, controle social e execução da Política Municipal de Saneamento 
Básico e Ambiental, é de responsabilidade da Secretaria de Obras de Rondon do 
Pará. 
 
 
Artigo6º. O Município poderá realizar programas conjuntos com a União, 
Estados, Municípios e outras instituições públicas, mediante convênios de mútua 
cooperação, assistência técnica e apoio institucional, com vistas a assegurar a 
operação e a administração eficiente dos serviços de saneamento básico e 
ambiental. 
 
Artigo 7º. O Município, enquanto Poder Concedente exigirá que a União e o 
Estado assegurem condições para gestão do saneamento básico e ambiental 
 
Artigo 8º. Ficam obrigados os prestadores de serviços de saneamento básico 
eambiental adivulgar a planilha de custo dos serviços. 
 
Artigo9º. Para a adequada prestação dos serviços públicos de saneamento 
básico e ambiental, deles se ocuparão profissionais qualificados e legalmente 
habilitados. 
 
SEÇAO I 
Dos Princípios 

 
Artigo 10. A Política Municipal de Saneamento Básico e Ambiental orientar-se-á 
pelos seguintes princípios: 
 

I. A prevalência do interesse público. 
II. O ambiente salubre, indispensável à segurança sanitária e à melhoria da 

qualidade de vida, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de assegurá-lo. 

III. O combate à miséria e seus efeitos, que prejudicam não apenas a 
qualidade de vida, mas também a qualidade ambiental dos 



assentamentos humanos e dos recursos naturais. 
IV. A participação social nos processos de formulação das políticas, definição 

das estratégias, planejamento e controle de serviços e obras de 
saneamento, de decisão e fiscalização sobre custos, qualidade dos 
serviços, prioridades financeiras e planos de investimentos e na defesa da 
salubridade ambiental. 

V. A universalização, a equidade e a integralidade dos serviços de 
saneamento básico e ambiental. 

VI. O respeito à capacidade de pagamento dos usuários na remuneração dos 
investimentos e dos custos de operação e manutenção dos serviços de 
saneamento ambiental. 

 
SEÇÃO II 
Das Diretrizes Gerais 
 
Artigo11. A formulação, implantação, funcionamento e aplicação dos 
instrumentos da Política Municipal de Saneamento Básico e Ambiental 
orientar-se-ão pelas seguintes diretrizes: 
 

I. Administrar os recursos financeiros municipais, ou de transferências ao 
setor, obtendo-se eficácia na melhoria da qualidade ambiental e na saúde 
coletiva. 

II. Desenvolver a capacidade técnica em planejar, gerenciar e realizar ações 
que levem à melhoria da qualidade ambiental e da capacidade de gestão 
das instituiçõesresponsáveis. 

III. Valorizar o processo de planejamento e decisão, integrado a outras 
políticas, sobre medidas preventivas ao uso e ocupação do solo, escassez 
ou poluição de mananciais, abastecimento de água potável, drenagem de 
águas pluviais, disposição e tratamento de efluentes domésticos e 
industriais, coleta, disposição e tratamento de resíduossólidos de toda 
natureza e controle de vetores. 

IV. Coordenar e integrar as políticas, planos, programas e ações 
governamentais de saneamento, saúde, meio ambiente, recursos 
hídricos, desenvolvimento urbano e rural, habitação, uso e ocupação do 
solo tanto a nível municipal como entre os diferentes níveis 
governamentais. 

V. Considerar as exigências e características locais, a organização social e 
as demandas sócio-econômicas da população. 

VI. Buscar a máxima produtividade e excelência na gestão dos serviços de 
saneamento básico e ambiental. 

VII. Respeitar a legislação, normas, planos, programas e procedimentos 
relativos ao saneamento básico e ambiental, saúde pública e meio 
ambiente existentes quando da execução das ações. 

VIII. Incentivar o desenvolvimento científico na área de saneamento 
básico e ambiental, a capacitação tecnológica da área, a formação de 



recursos humanos e a busca de alternativas adaptadas às condições de 
cada local. 

IX. Adotar indicadores e parâmetros sanitários e epidemiológicos e do nível 
de vida da população como norteadores das ações de saneamento. 

X. Promover programas de educação ambiental e sanitária, com ênfase em 
saneamento básico e ambiental. 

XI. Realizar investigação e divulgação sistemáticas de informações sobre os 
problemas de saneamento básico e ambiental e educação sanitária. 

XII. Dar publicidade a todos os atos do gestor dos serviços de saneamento 
básico e ambiental, em especial, às planilhas de composição de custos e 
as de tarifas e preços. 

 
Capítulo II 
Do Sistema Municipal de Saneamento Ambiental 
 
SEÇÃO I 
Da Composição 
 
Artigo 12. A Política Municipal de Saneamento Básico e Ambiental contará, para 
execução das ações dela decorrentes, com o Sistema Municipal de Informações 
em Saneamento Básico, SIMISA, de Rondon do Pará. 
 
Artigo. 13. O Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico, 
SIMISA, de Rondon do Pará, fica definido como o conjunto de agentes 
institucionais e instrumentos de gestão que no âmbito das respectivas 
competências, atribuições, prerrogativas e funções, integram-se, de modo 
articulado e cooperativo, para a formulação das políticas, definição de estratégias 
e execução das ações de saneamento básico e ambiental. 
 
Artigo 14. O Sistema Municipal de Saneamento Ambiental é composto pelos 
seguintes órgãos: 
 

I. Concessionárias, permissionários e prestadores de serviços públicos de 
saneamento básico e ambiental. 
II. Secretaria de Saúde. 
III. Secretaria de Finanças. 
IV. Secretaria de Obras 
V. Secretaria de Meio Ambiente 

 
Artigo 15. O Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico, 
SIMISA, de Rondon do Paráé composto pelos seguintes instrumentos e 
ferramentas de gestão: 
 

I. ConselhoGestor de Saneamento Básico e Ambiental. 
II. Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental. 



III. Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos. 
IV. Fórum de Saneamento Básico e Ambiental de Rondon do Pará. 
V. Sistema Municipal de Informaçõesem Saneamento Básico e Ambiental. 

 
SECÃO II 
Do Conselho Gestor do Saneamento Ambiental 
 
Artigo 16. Fica criado o Conselho Gestor do Saneamento Ambiental, órgão 
colegiado deliberativo, regulador e fiscalizador, de nível estratégico superior do 
Sistema Municipal de Saneamento Ambiental, lotado junto ao Chefe de 
Gabinete. 
 
ParágrafoÚnico. Cabe ao Chefe de Gabinete propiciar as condiçõesfísicas e 
funcionais para o bom desempenho do Conselho Gestor. 
 
Artigo 17. Compete ao Conselho Gestor: 
 

I. Auxiliar na formulação, planificação e execução da política de saneamento 
básico e ambiental, definir estratégias e prioridades, acompanhar e avaliar a 
sua execução. 

II. Opinar e dar parecer sobre projetos de leis que estejam relacionados à 
Política Municipal de Saneamento Básico e Ambiental, assim como 
convênios. 

III. Decidir sobre propostas de alteração da Política Municipal de Saneamento 
Básico e Ambiental; 

IV. Estabelecer metas e ações relativas à cobertura e qualidade dos serviços de 
águapotável, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos 
sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais e controle de vetores, de 
forma a garantir a universalização do acesso. 

V. Propor a convocação e estruturar a comissão organizadora do Fórum de 
Saneamento Básico e Ambiental. 

VI. Exercer a supervisão de todas as atividades das concessionárias, 
permissionárias, prestadores dos serviços, órgãos da administração pública 
direta e indireta, relacionadas à prestação dos serviços públicos de 
saneamento básico e ambiental, dando opiniões e sugestões. 

VII. Propor mudançasem normas, regulamentos e regimentos decorrentes desta 
lei. 

VIII. Avaliar e aprovar os indicadores constantes do Sistema Municipal de 
Informaçõesem Saneamento Básico e Ambiental. 

IX. Aprovar as tarifas, taxas e preços relacionados aos serviços de saneamento 
básico e ambiental. 

X. Deliberar sobre a criação e aplicação de fundos de reservas e especiais. 
XI. Fixar normas de transferências das dotações orçamentárias. 
XII. Examinar propostas e denúncias e responder a consultas sobre assuntos 



pertinentes a ações e serviços de saneamento básico em ambiental. 
XIII. Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno. 
XIV. Estabelecer diretrizes para a formulação de programas de aplicação dos 

recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental. 
XV.Estabelecer diretrizes e mecanismos para o acompanhamento, fiscalização 

e controle do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental. 
XVI. Articular-se corn outros conselhos existentes no País, no Estado e nos 

Municípios e no Estado com vistas a implementação do Plano Municipal de 
Saneamento Básico e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos. 

 
Artigo 18. O Conselho Gestor do Saneamento Básico e Ambiental, órgão 
colegiado e paritário entre representantes do Poder Público e dos Usuários será 
constituído pelos membros do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo. 
 
Artigo 19. A estrutura do Conselho Gestor de Saneamento Básico e Ambiental 
compreenderá o Colegiado e a Secretaria Executiva, cujas atividades e 
funcionamento serão definidos no seu Regimento Interno. 
 
Parágrafo Único. A Secretaria Executiva do Conselho Gestor de Saneamento 
Ambiental será exercida por um integrante do Comitê de Coordenação ou do 
Comitê Executivo, escolhido por seus membros. 
 
SEÇÃO III 
Do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos 
 
Artigo 20. Fica instituídos o Plano de Saneamento Básico e o Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para o Município de Rondon do Pará, 
destinado a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, 
econômicos e financeiros, com vistas ao alcance de níveis crescentes de 
salubridade ambiental. 
 
Artigo21. Para o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, as necessidades de serviços públicos de 
saneamento básico e as projeções das demandas por serviço foram estimadas 
para um horizonte de 20 anos, considerando a definição de metas de curto prazo, 
entre 1 a 4 anos, médio prazo, entre 4 e 8 anos e longo prazo, entre 8 e 20 anos. 
 
Parágrafo Único. O Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos conterão no mínimo, entre outros 
elementos: 
 

I. Diagnóstico situacional sobre a salubridade ambiental do Município e de 
todos os serviços de saneamento, por meio de indicadores sanitários, 



epidemiológicos, ambientais, sociais, econômicos e de gestão. 
II. Definição de diretrizes gerais, através de planejamento integrado, 

considerando outros planos setoriais e regionais. 
III. Estabelecimento de metas e ações de curto e médio prazo. 
IV. Definição dos recursos financeiros necessários, das fontes de financiamento 

e cronograma de aplicação, quando possível. 
V. Programa de investimentos em obras e outras medidas relativas à utilização, 

recuperação, conservação e proteção dos sistemas de saneamento, em 
consonância com o Plano Plurianual da Administração Municipal. 

 
Artigo 22. O Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos serão revisados a cada quatro anos, 
durante a realização do Fórum de Saneamento e Meio Ambiente, tomando por 
base os relatórios sobre a salubridade ambiental. 
 
§ 1º. Os relatórios referidos no "Caput" do artigo serão publicados a cada dois 
anos pelo Conselho Gestor de Saneamento Ambiental, reunidos sob o título de 
"Situação de Salubridade Ambiental do Município". 
 
§ 2º. O relatório "Situação de Salubridade Ambiental do Município", conterá, 
dentre outros: 

I. Avaliação da salubridade ambiental das zonas urbana e rural. 
II. Avaliação do cumprimento dos programas previstos no Plano Municipal de 

Saneamento Básico e no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos. 

III. Proposição de possíveis ajustes dos programas, cronogramas de obras e 
serviços e das necessidades financeiras previstas. 

 
§ 3º. O regulamento desta lei estabelecerá os critérios e prazos para elaboração 
e aprovação dos relatórios. 
 
Artigo 23. O primeiro Plano Municipal de Saneamento Básico e o primeiro Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Rondon do Pará com 
vigência entre 2014 e 2034, são aqueles constante no Anexo 1 da presente 
Minuta de Lei. 
 
SEÇÃO IV 
Do Fórum de Saneamento Ambiental e Meio Ambiente 
 
Artigo 24. O Fórum de Saneamento Básico e Ambiental e Meio Ambiente 
reunir-se-á a cada dois anos, durante o mês de março, com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saneamento ambiental e 
meio ambiente e propor diretrizes para a formulação da Política Municipal de 
Saneamento Básico e Ambiental. 
 



Artigo 25. O Fórum será convocado pelo Chefe de Gabinete da Prefeitura 
Municipal de Rondon do Pará ou, extraordinariamente, pelo Conselho Gestor de 
Saneamento Básico e Ambiental. 
 
§ 1º. A representação dos usuários no Fórum de Saneamento Ambiental e Meio 
Ambiente será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
 
§ 2º. O Fórum de Saneamento Ambiental e Meio Ambiente terá sua organização 
e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo 
Conselho Gestor do Saneamento Básico e Ambiental e submetidas ao respectivo 
Fórum. 
 
Seção V 
Do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental 
 
Artigo 26. Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental 
– FMSBA destinado a financiar, isolada ou complementarmente, os instrumentos 
da Política Municipal de Saneamento Ambiental previstos nesta lei, cujos 
programas tenham sido aprovados pelo Conselho Municipal de Saneamento 
Básico e Ambiental. 
 
Artigo 27. Serão beneficiários dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento 
Básico e Ambiental, sempre que apresentarem contrapartida, órgão ou entidades 
do Município vinculados a área de saneamento, tais como: 
 

I. Pessoas jurídicas de direito público. 
II. Empresas públicas ou sociedades de economia mista. 

III. Fundações vinculadas à administração pública municipal. 
 
Parágrafo Único. Sempre que definidos pelo Conselho Municipal de 
Saneamento Básico e Ambiental,os beneficiários estarão desobrigados da 
apresentação de contrapartida. 
 
Artigo 28. Fica vedada a consignação de recursos financeiros de qualquer 
origem para aplicação em ações de saneamento pelo Município que não seja por 
meio do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental. 
 
Artigo 29. Os repasses financeiros do Fundo Municipal de Saneamento 
Ambiental serão realizados, levando-se em conta, especialmente, que: 
 

I. Os recursos serão objeto de contratação de financiamento, com taxas a 
serem fixadas. 

II. A utilização dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento 
Ambiental,inclusive nas operações sem retorno financeiro, será 
acompanhada de contrapartidada entidade tomadora. 



III. A aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental,a 
título de concessão de subsídios ou a fundo perdido, dependerá da 
comprovaçãode interesse público relevante ou da existência de riscos 
elevados à saúdepública. 

IV. O Plano de Saneamento Básico Básico e o Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos Rondon do Pará serão os instrumentos 
para orientar a aplicação dos recursos financeiros do Fundo Municipal de 
Saneamento Ambiental. 

V. Fica vedada a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento 
Básico e Ambiental para pagamento de dívidas e cobertura de déficits dos 
órgãos e entidadesenvolvidas direta ou indiretamente na Política 
Municipal de Saneamento Básico eAmbiental. 

 
Artigo 30. Constitui receita do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental: 
 

I. Recursos provenientes de dotações orçamentárias do Município. 
II. De fundos estaduais e federais, inclusive orçamentários do Estado e 

daUnião. 
III. Transferência de outros fundos do Município e do Estado para a 

realização de obras de interesse comum. 
IV. Parcelas de amortização e juros dos empréstimos concedidos. 
V. Recursos provenientes de doações ou subvenções de organismos e 

entidadesnacionais e internacionais, públicas ou privadas. 
VI. Recursos provenientes de ajuda e cooperação internacional e de acordos 

bilaterais entre governos. 
VII. As rendas provenientes das aplicações dos seus recursos. 

VIII. Parcelas de royalties. 
IX. Recursos eventuais. 
X. Outros recursos. 

 
Parágrafo Único. O montante dos recursos referidos no inciso VIIIdeste 
Artigodeverá ser definido através de legislação específica. 
 
Seção VI 
Do sistema municipal de informações em saneamento ambiental 
 
Artigo31. Fica criado o Sistema Municipal de Informações em Saneamento 
Ambiental, cujas finalidades, em âmbito municipal, serão: 
 

I. Constituir banco de dados com informações e indicadores sobre os 
serviços de saneamento ambiental e a qualidade sanitária do Município. 

II. Subsidiar o Conselho Gestor do Saneamento Básico e Ambiental na 
definição e acompanhamento de indicadores de desempenho dos 
serviços públicos de saneamento. 

III. Avaliar e divulgar os indicadores de desempenho dos serviços públicos de 



saneamento ambiental, na periodicidade indicada pelo Conselho Gestor 
de Saneamento Ambiental. 

 
§1°.Os prestadores de serviço público de saneamento básico e ambiental 
fornecerão as informações necessárias para o funcionamento do Sistema 
Municipal de Informações em Saneamento, na forma e na periodicidade 
estabelecidas pelo Conselho Gestor do Saneamento Básico e Ambiental. 
 
§2°.A estrutura organizacional e a forma de funcionamento do Sistema Municipal 
de Informações em Saneamento Ambiental serão estabelecidas em 
regulamento. 
 
Capítulo III 
Das Disposições Finais e Transitórias 
 
Artigo32.Os órgãos e entidades municipais da área de saneamento ambiental 
serão reorganizados para atender o disposto nesta lei. 
 
Artigo 33. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) 
dias a partir da sua promulgação. 
 
Artigo 34. O Conselho Gestor de Saneamento Básico e Ambiental deverá ser 
instalado pelo Executivo Municipal no prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir 
da promulgação desta lei. 
 
Artigo 34. O poder Executivo Municipal instalará o Fundo Municipal de 
Saneamento Ambiental, no prazo máximo de 2 (dois) anos a partir da 
promulgação desta lei. 
 
Artigo 36. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por 
conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas 
se necessário. 
 
Artigo 37. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
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2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 92221220140225953

1. Responsável Técnico

WILSON LUIS ITALIANO
Título Profissional: Engenheiro Civil RNP:

Registro: 0605051590-SP

2602990094

Contratante: Interação Urbana Planejamento LTDA CPF/CNPJ:11.408.232/0001-08

Rua FRANCISCO MARCONDES VIEIRA N°: 03
TORRE 02, CONJUNTO 153Complemento:

Cidade: São Paulo UF:

Bairro: LAR SÃO PAULO

SP CEP: 05639-090
Vinculada à Art n°:Sem númeroContrato:

Quantidade Unidade

Execução
1 Planejamento Saneamento e gestão 

ambiental
Resíduos de 
Limpeza Urbana

1,00 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro: 0000000-SP

Celebrado em: 10/05/2013
Valor: R$ 60.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida AYRTON SENNA N°: 333

Complemento: APARTAMENTO 702 BLOCO B Bairro: SANTA LUZIA

Cidade: Jaboticabal UF: SP CEP: 14883-108

Data de Início: 10/05/2013

Previsão de Término: 09/05/2014

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Saneamento básico Código: 

Proprietário: Interação Urbana CPF/CNPJ: 11.408.232/0001-08

3. Dados da Obra Serviço

Execução do Plano Municipal de Saneamento Básico em conformidade com a Lei Federal 11.445/2007 de 05.01. 2007 e seu Decreto 
de Regulamentação 7.207 de 21.06. 2010 e Execução do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, em conformidade com a Lei 
Federal 12.305/2010 de 02.08.2010 e seu Decreto de Regulamentação 7.704 de 23.12.2010, ambos para o Município de Rondon do 
Pará, PA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:158,08 92221220140225953 Versão do sistema

8. Assinatura

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

WILSON LUIS ITALIANO - CPF: 141.016.648-11

28 - JABOTICABAL - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA DE JABOTICABAL

7. Entidade de Classe

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Anexo 1: Diretrizes e objetivos, programas e ações, metas, 
recursos e fontes de financiamento, indicadores, programas e 
ações prioritárias, avaliação e revisão 
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Glossário 

Adutoras. Tubulação normalmente sem 

derivações que liga a captação ao 

tratamento da água, ou o tratamento à 

rede de distribuição. Adutoras por 

Gravidade: o escoamento da água se dá 

pelo desnível. Adutoras por Recalque: o 

escoamento da água é feito através de 

bombeamento. Adutoras Mistas: o 

escoamento da água hora é feito pelo 

desnível, hora é feito através de 

bombeamento. 

Alagamento. Acúmulo momentâneo de 

águas em uma dada área por problemas 

no sistema de drenagem, podendo ter 

ou não relação com processos de 

natureza fluvial. 

Bacia Hidrográfica. Umabacia 

hidrográficaoubacia de drenagemde um 

curso de água é o conjunto de terras 

que fazem adrenagemda água 

dasprecipitaçõespara esse curso de 

água e rios menores que desaguam em 

rios principais (afluentes). A formação 

da bacia é feita através dos desníveis 

dosterrenosque orientam os cursos 

daágua, sempre das áreas mais altas 

para as mais baixas. Essa área é limitada 

por um divisor de águas que a separa 

das bacias adjacentes e que pode ser 

determinado nascartas topográficas. As 

águas superficiais, originárias de 

qualquer ponto da área delimitada pelo 

divisor, saem da bacia passando pela 

seção definida e a água que precipita 

fora da área da bacia não contribui para 

o escoamento na seção considerada. 

Assim, o conceito de bacia hidrográfica 

pode ser entendido através de dois 

aspectos:rede hidrográficaerelevo. Em 

qualquer mapa geográfico as terras 

podem ser subdivididas nas bacias 

hidrográficas dos vários rios. 

Bocas de lobo. São dispositivos em 

forma de caixas coletoras construídas 

em alvenaria. Sua função é receber as 

águas pluviais que correm pelas sarjetas 

e direcioná-las à rede coletora. De 

acordo com a necessidade de 

drenagem, podem ser simples, 

múltiplas e equipadas com grelhas pré-

moldadas de concreto ou de ferro 

fundido dúctil. Os projetos são 

geralmente normatizados pelos 

municípios. Porém, as dimensões da 

boca de lobo e seu tipo são 

determinados pela vazão de chegada 

definida por projeto de cálculo, 

conforme índice pluviométrico da 

região e período de retorno da chuva de 

maior intensidade. 

Captação Superficial.A captação pode 

ser superficial ou subterrânea. A 

superficialé feita nos rios, lagos ou 

represas, por gravidade ou 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Drenagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Precipita%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terreno
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_hidrogr%C3%A1fica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Relevo
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bombeamento. Se por bombeamento, 

uma casa de máquinas é construída 

junto à captação. Essa casa contém 

conjuntos de motobombas que sugam a 

água do manancial e a enviam para a 

estação de tratamento. 

Captação Subterrânea. A subterrânea é 

efetuada através de poços artesianos, 

perfurações com 50 até mais de 500 

metros feitas no terreno para captar a 

água dos lençóis subterrâneos. Essa 

água também é sugada por 

motobombas instaladas perto do lençol 

d’água e enviada à superfície por 

tubulações. A água dos poços artesianos 

está, em sua quase totalidade, isenta de 

contaminação por bactérias e vírus, 

além de não apresentar turbidez. 

Coliformes. São grupos de bactérias 

indicadoras de contaminação e são 

formados pelos gêneros Escherichia, 

Citrobacter, Enterobacter e Klebsiella. 

As bactérias do grupo coliforme 

habitam o intestino de animais 

mamíferos, como o homem, e são 

largamente utilizadas na avaliação da 

qualidade das águas, servindo de 

parâmetro microbiológico básico às leis 

de consumo criadas pelos governos e 

empresas fornecedoras que se utilizam 

desse número para garantir a qualidade 

da água para o consumo humano. Há os 

coliformes totais, que são grupos de 

bactérias gram-negativas, que podem 

ou não necessitar de Oxigênio -Aeróbias 

ou Anaeróbias, que não formam 

esporos, e são associadas à 

decomposição de matéria orgânica em 

geral. Há também os Coliformes Fecais, 

também chamados de Coliformes 

Termotolerantes, pois toleram 

temperaturas acima de 40ºC e 

reproduzem-se nessa temperatura em 

menos de 24 horas. Este grupo é 

associado às fezes de animais de sangue 

quente. 

Enchentes. As águas de chuva, ao 

alcançar um curso d’água, causam o 

aumento na vazão por certo período de 

tempo. Este acréscimo na descarga 

d’água tem o nome de cheia ou 

enchente. 

Estação Elevatória.As estações 

elevatórias são responsáveis pelo 

recalque ou bombeamento de água 

tratada, bruta ou de esgoto. São 

estruturas essenciais num sistema de 

abastecimento de água que não possui 

condições de ter seu abastecimento por 

um sistema totalmente à gravidade. 

Fossa Negra. É uma escavação que 

recebe excretas ou esgoto, desprovida 

de revestimento interno 

impermeabilizante, cujo fundo atinge 

ou fica a menos de 1,5m acima do 

lençol freático, em condições de poluir 

a água utilizada para consumo 

doméstico, oriunda de poços artesanais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escherichia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Citrobacter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enterobacter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Klebsiella
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3bia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anaer%C3%B3bia
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Portanto, é uma solução condenável 

para o destino dos excretas. 

Fossa Seca. A fossa seca é, na verdade, 

uma solução para o saneamento rural e 

consiste basicamente numa escavação 

no solo com forma cilíndrica ou de 

seção quadrada na qual as fezes e o 

material de asseio são depositados. Há 

uma casinha para proteção e abrigo 

para o usuário da privada e, 

normalmente, o buraco escavado é 

revestido por tijolo maciço. 

Fossa Séptica. A fossa séptica é uma 

alternativa para casas localizadas em 

locais que não têm sistema público de 

coleta e tratamento de esgotos. São 

tanques enterrados, que recebem o 

esgoto doméstico, retêm a parte sólida 

e iniciam o processo biológico de 

purificação da parte líquida. Para que o 

processo biológico de purificação esteja 

completo e os riscos de contaminação 

eliminados, é preciso que esses líquidos 

sejam infiltrados no solo. 

Geomorfologia. É um ramo da Geografia 

que estuda as formas da 

superfícieterrestre. Para isso, tende a 

identificar, descrever e analisar tais 

formas, entendidas aqui como relevos, 

assim como todos seus aspectos 

genéticos, cronológicos, morfológicos, 

morfométricos e dinâmicos, tanto 

pretéritos como atuais e naturais ou 

antropogênico. O termo vem do grego: 

Γηος, geos (Terra), μορφή, morfé 

(forma) e λόγος, logos (estudo, 

conhecimento). 

Hidrômetro ou contador de água. É um 

instrumento de medição volumétrica de 

água. É utilizado em larga escala pelas 

autarquias (SAAE) de saneamento 

básico para medir o consumo dos seus 

clientes, permitindo a emissão das 

contas de acordo com o volume 

consumido por cada um. Além disso, 

ajuda a estimar as perdas entre a 

produção e a distribuição de água. O 

hidrômetro e a posterior emissão de 

conta conforme o que foi consumido 

também ajuda a conscientizar os 

consumidores sobre a importância da 

utilização racional da água e de se evitar 

vazamentos e desperdícios. 

Inundações. No período de enchente, as 

vazões atingem tal magnitude que 

podem superar a capacidade de 

descarga da calha do curso d’água e 

extravasar para áreas marginais 

habitualmente não ocupadas pelas 

águas. Este extravasamento caracteriza 

uma inundação. 

ITERPA. Instituto de Terras do Estado do 

Pará. 

Meio-fio. Também chamado de guia, 

constitui-se numa série de blocos, 

geralmente feitos de concreto ou 

paralelepípedos, dispostos um após 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Relevo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Relevo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento_b%C3%A1sico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento_b%C3%A1sico


Plano Municipal de Saneamento Básico– Rondon do Pará                                                  20 

 

outro, definindo os limites entre as 

calçadas e a rua/rodovia. Neles se 

encontram as sarjetas. Em Portugal, o 

termo utilizado é "lancil". 

Planícies de Inundações. As áreas 

relativamente planas e baixas que de 

tempos em tempos recebem os 

excessos de água que extravasam do 

seu canal de drenagem. Tecnicamente, 

o canal de drenagem que confina um 

curso d’água denomina-se leito menor e 

a planície de inundação representa o 

leito maior do rio. Emprega-se o termo 

várzea para identificar a planície de 

inundação de um canal natural de 

drenagem. 

Solapamentos. Os solapamentos são 

processos que podem afetar áreas 

adjacentes aos cursos d’água (rios e 

córregos). Estão associados à erosão 

das margens ou do talude de um canal 

fluvial, comumente acarretando a 

instabilização da margem do curso 

d’água. Com a evolução do processo 

erosivo pode ocorrer o 

desbarrancamento, ou seja, a queda de 

uma porção do talude do canal da 

drenagem. Quando a ocupação se 

instala nas faixas laterais às margens de 

córregos e, em muitos casos, até no 

próprio leito dos cursos surgem áreas 

de risco, ou seja, quando acontecem 

chuvas mais intensas, as moradias são 

ameaçadas pela possibilidade de 

ocorrência de solapamentos das 

margens das drenagens ou pela própria 

ação direta da água sobre as 

edificações. 

SWOT.Advêm das palavras em inglês 

Strengths, Weaknesses, Opportunities e 

Threats; as quais significam, 

respectivamente, forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças. Por sua vez, 

a sigla FOFA - também utilizada para 

descrever a metodologia -, originou-se 

das mesmas palavras, porém em língua 

portuguesa. 

Talvegue.Talvegue (do alemão Talweg, 

que significa "caminho do vale") é a 

linha variável ao longo do tempo que se 

encontra no meio da parte mais 

profunda de um rio. Muitas vezes faz-se 

referência a talvegues quando se trata 

de fixar a linha de fronteira sobre um 

curso de água ou quando se deseja 

saber num encontro de rios qual é o 

afluente, sendo o rio que obtiver o 

talvegue mais profundo será 

considerado o rio "mãe", enquanto os 

outros serão considerados os seus 

afluentes. 

Vazadouro. Disposição final do lixo a 

céu aberto, sem o emprego de qualquer 

tipo de técnica. Geralmente ficam em 

locais improvisados e podem 

contaminar o solo, o ar e fontes 

subterrâneas de água, além da infecção 

de doenças transmitidas por animais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%A7ada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rua
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1. Introdução 

Este relatório consubstanciou o texto final e integral do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, PMSB/PGIRS e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, PGIRS  do 

Município de Rondon do Pará, Estado do Pará.PMSB/PGIRS 

Na Minuta de Lei que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento e sobre o 

PMSB/PGIRS e PGIRS, , em seu artigo 23, tem-se que o primeiro  PMSB/PGIRS e PGIRS de Rondon 

do Pará, com vigência entre 2013 e 2032, é aquele constante no Anexo 1 da presente Minuta de 

Lei.  

Portanto, este PMSB/PGIRS/PGIRS será parte integrante e indissociável da Política 

Municipal de Saneamento do Município de Rondon do Pará. O PMSB/PGIRS foi elaborado pela 

Interação Urbana, cuja contratação deu-se por intermédio do convênio de cooperação firmado 

entre o Instituto Votorantim e o BNDES. 

Os trabalhos PMSB/PGIRSiniciaram no dia 09 de abril de 2013 e terminaram no dia 21 de 

novembro de 2013 – excluindo o prazo para aprovação na Câmara Municipal – data em que foi 

realizada Conferência Municipal e na qual os presentes referendaram a aprovação dos planos, 

sugerindo ao Chefe do Executivo, elaborar exposição de motivos e encaminhá-lo para análise e 

aprovação. 

O PMSB/PGIRS/PGIRS foi desenvolvido a partir do Termo de Referência da Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA), no intuito de garantir a inserção de todos os ditames estabelecidos 

pela Lei Federal 11.445/2007, que dispõe sobre a Politica Nacional de Saneamento. 

Especificamente em relação à Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos, um dos 

eixos do saneamento conforme a Lei 11.445/2007, a elaboração dos Planos Municipais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, PGIRS, assim como o PMSB/PGIRS, são condições para que os 

municípios tenham acesso aos recursos da União. O conteúdo mínimo para o PGIRS encontra-se 

no art. 19 da Lei 12.305/2010 e no Decreto 7.404/2010, que a regulamentou. 

O PGIRS pode estar inserido no Plano de Saneamento Básico integrando-se com os planos 

de água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos, previstos na Lei nº 11.445, de 2007. Neste 

caso, deve ser respeitado o conteúdo mínimo definido em ambos os documentos legaisPor 

solicitação do Comitê Executivo foi providenciada a inserção PGIRS no âmbito do PMSB/PGIRS de 

Rondon do Pará. 
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Durante os trabalhos de realização do PMSB/PGIRS foram realizadas 02 (duas) audiências 

e 01 (uma) Conferência com a comunidade, além de várias reuniões técnicas, no intuito de 

estimular e garantir a participação da população nesses trabalhos. 

Com a aprovação do PMSB/PGIRS pela Câmara Municipal o Município possuirá um 

importante instrumento de planejamento, gestão e controle social para as questões do 

saneamento, mas, fundamentalmente, uma agenda de atividades devidamente organizadas para 

concorrer e acessar, desde já, os recursos do Governo Federal e Estadual, para financiamento de 

todos as ações previstas no plano. 

 

2. O planejamento do processo 

O planejamento teve como subsídio os serviços de campo realizados no período de 16 a 

21 de junho de 2013, período em que a equipe da Interação Urbana esteve presente no Município 

de Rondon do Pará para levantamento de informações primárias. Neste período a Administração 

Municipal destacou equipe de técnicos para fornecimento, acompanhamento e sistematização 

das informações relacionadas ao saneamento. 

O ponto de partida deste relatório de planejamento foi o Plano Diretor do Município, 

vigente desde outubro de 2006, que em seu Capítulo VII, Saneamento, da Lei do Plano Diretor, 

destacou as seguintes diretrizes: 

Art.120, § Único. O poder executivo terá como meta buscar parcerias 

estadual, federal e com a iniciativa privada para a implantação de programa de 

saneamento básico, prevendo o atendimento de pelo menos 50% das unidades 

residenciais e não residenciais, durante os próximos 10 (dez) anos. 

Seção I. Da Drenagem. Art. 122. Para o desenvolvimento da Política de 

Saneamento Básico, no que se refere à drenagem de águas pluviais deverão ser 

seguidas as diretrizes: 

 Elaborar no período de 01(um) ano o plano de manejo de águas pluviais da 

sede do município; 

 Desenvolver estudos em parceria com a iniciativa pública e/ou privada para 

a elaboração do projeto implantação de drenagem de águas pluviais, de 

microdrenagem ou rede primária urbana para garantir a drenagem 

superficial que incide nas vias públicas e/ou macro drenagem para atenuar 
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os problemas erosões, assoreamentos e enxurradas ao longo dos principais 

talvegues (fundo de vale) para reduzir os impactos ambientais decorrentes 

do escoamento final das águas pluviais. 

 

Seção II. Do Abastecimento de Água. Art. 125. Para o desenvolvimento da 

Política de Saneamento Básico, no que se refere ao abastecimento de Água deverão 

ser seguidas tais diretrizes: 

 Universalizar o acesso à água potável e de qualidade do sistema municipal; 

 Assegurar à população oferta domiciliar de água para consumo residencial 

e outros usos em quantidade suficiente para atender as necessidades 

básicas e de qualidade compatível com os padrões de potabilidade; 

 Ampliar a estrutura de rede de abastecimento de água como forma de 

minimizar a incidência de doenças causadas por ingestão de água não 

adequada para o consumo humano sem prévio tratamento; 

 Criar mecanismos para proteção e recuperação dos mananciais, observando 

as diretrizes e ações estratégicas descritas no Título II, Capítulo I, Seção III, 

desta Lei, que trata do meio ambiente; 

 Desenvolver de forma articulada com o setor público e iniciativa privada, os 

estudos das águas subterrâneas do município, incluindo cadastramento e 

aferição da qualidade das águas e poços; 

 Melhoria e ampliação do sistema de abastecimento de água na zona 

urbana e aglomerados urbanos na zona rural; 

 Recuperar e ampliar o sistema de reservação de água existente na sede do 

município. 

 Implantar micro sistemas de abastecimento de água na zona rural. 

 Implantar sistema de tratamento de água para consumo humano. 

 Coibir o uso inadequado de água que foi preparada para o consumo 

humano; 

 

Seção III. Do Esgotamento Sanitário. Art. 128.  São ações estratégicas da 

política de saneamento básico: 
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 Elaborar o projeto de esgotamento e tratamento sanitário para identificar 

os custos de sua implantação por etapas, iniciando pelos bairros Centro e 

Gusmão; 

 Captar recursos junto aos órgãos afins para implantar a rede de esgoto e 

tratamento sanitário; 

 Coibir, no curto prazo, a canalização de fossas domésticas, comerciais e 

industriais na rede de drenagem pluvial. 

 Ampliar o sistema de captação de águas pluviais, iniciando pelas áreas de 

risco e coibindo a canalização indevida de esgoto sanitário e a 

contaminação de qualquer espécie dos recursos hídricos. 

 Promover campanhas sócio-educativas orientando a população sobre a 

importância da educação ambiental e sanitária; 

 Recuperar os rios Ararandeua e Surubiju, coibindo a emissão de poluentes e 

a extração mineral que provoque dano ambiental. 

 

Seção IV. Dos Resíduos e Coleta de Lixo. Art. 131. São ações estratégicas do 

sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos e esgotamento sanitário: 

 Realizar estudos de impacto ambiental e de vizinhança para definição da 

localização do aterro sanitário que deverá ser implantado como prioridade 

das metas deste Plano Diretor; 

 Captar recursos junto aos órgãos afins para implantar o aterro sanitário e o 

sistema de limpeza pública prevista no Plano de Manejo dos Resíduos 

Sólidos; 

 Buscar parceria para implantar Usina de Reciclagem de lixo como 

mecanismo para geração de emprego e renda; 

 Executar campanhas de educação ambiental visando envolver a população 

no manejo adequado dos resíduos. 

 Ampliar e melhorar o sistema de coleta de lixo de forma a atender 

satisfatoriamente a população; 

 Promover o manejo adequado e a destinação final dos resíduos sólidos. 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico– Rondon do Pará                                                  25 

 

Decorridos mais de seis anos de vigência do Plano Diretor é de grande importância 

verificar – em relação ao Saneamento – quais os avanços alcançados em relação às metas e 

diretrizes estabelecidas no Plano Diretor. 

As atividades de campo (03 a 07 de junho), ainda que de forma preliminar permitiram 

uma leitura conjunta das diretrizes acima mencionadas, ocasião em que foi possível detectar que 

grande parte das diretrizes estabelecidas no Plano Diretor ainda estão por fazer e que serão 

abordadas com maior profundidade no Relatório do Diagnóstico. 

Por outro lado, a partir de 2006, foi aprovado o marco regulatório para o setor de 

saneamento brasileiro (Lei Federal 11.445/2007), tornando obrigatória a execução do Plano 

Municipal de Saneamento por parte dos Municípios. 

O Planejamento das Atividades e Plano de Mobilização tem como objetivo apresentar as 

principais definições acerca do processo de mobilização e participação social, sua metodologia, 

bem como a cronologia das etapas subsequentes. 

Objetiva também fornecer insumos para a comunicação social, através da divulgação do 

processo, formas e canais de comunicação, formas de estimular a participação da sociedade no 

processo de planejamento, fiscalização e regulação dos serviços de saneamento básico e 

ambiental junto à sociedade. 

Plano Municipal de Saneamento Básico: Normas Legais 

Relacionadas 

O conteúdo do PMSB/PGIRS insere-se no contexto da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 

2007, que definiu as diretrizes nacionais e estabeleceu a Política Federal de Saneamento Básico; 

no seu Decreto de Regulamentação nº 7.217, de 21 de junho de 2010; da Lei nº 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e de seu Decreto de 

Regulamentação nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010; bem como na Lei nº 10.257, de 10 de 

julho de 2001, que estabeleceu o Estatuto das Cidades. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico e os Prazos 

O art. 26 do Decreto nº 7217/2010 estabeleceu que a partir do exercício financeiro de 

2014, a existência de plano de saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços, será 

condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamentos 
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geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando 

destinados a serviços de saneamento básico. Em decorrência, e conforme o Instituto Votorantim, 

para garantia dos conteúdos legais, estabeleceu-se a utilização do Termo de Referência da 

FUNASA com as Fases, Etapas, Atividades, Produtos e Prazos, conforme sistematizados na Tabela 

1. 

Tabela 1. Cronograma de Execução do PMSB/PGIRS de Rondon do Pará 

FASES E ETAPAS ATIVIDADES PRODUTOS PRAZOS 

FASE 01 
Planejamento do 
Processo 
 
ETAPA 01 
Coordenação, 
Participação e 
Comunicação Social 

Composição do comitê executivo e do 

comitê de coordenação Ato público do 

Poder Executivo (Decreto ou Portaria), 

com os membros dos comitês. 

PRODUTO 01 

Planejamento e 

Plano de Mobilização 

Social, Decreto de 

Instituição dos 

Comitês de 

Coordenação e 

Execução e 

Hospedagem no sítio 

da Prefeitura do 

PMSB/PGIRS 

De 03 a 07 

de junho 

de 2013 
ETAPA 02 
Projeto Básico, 
Termo de 
Referência e 
Assessoramento 

Elaboração do documento de 

planejamento da mobilização social 

prevendo as atividades de participação 

social que serão executadas durante as 

próximas fases do PMSB/PGIRS 

Início das atividades de levantamento das 

informações de campo para produção do 

diagnóstico 

FASE 02 
Elaboração do 
PMSB/PGIRS 
 
ETAPA 03 
Diagnóstico 
Técnico-
Participativo 

Elaboração do diagnóstico do setor de 

saneamento no enfoque técnico, 

paralelamente ao diagnóstico 

participativo com levantamento das 

percepções sociais sobre o setor de 

saneamento 

PRODUTO 02 

Diagnóstico da 

Situação do 

Saneamento Básico 

De 01 a 31 

de julho de 

2013 
Compilação e armazenamento de 

informações levantadas, utilizando o sítio 

da Prefeitura Municipal de Rondon do 

Pará 

ETAPA 04 
Prospectiva e 
Planejamento 
Estratégico 

Elaboração da prospectiva estratégica 

compatível com as aspirações sociais e 

com as características econômico-sociais 

do município 

PRODUTO 03 

Prognósticos, 

Diretrizes, Objetivos 

e Metas De 01 de 

Agosto a 

31 de 

Outubro 

de 2013 

Compilação e armazenamento de 

informações produzidas, utilizando o 

sistema de informações para auxílio à 

tomada de decisão 

ETAPA 05 
Programas, 
Projetos e Ações 
 
ETAPA 06 
Emergência e 
Contingência 

Detalhamento das medidas a serem 

tomadas por meio da estruturação de 

programas, projetos e ações específicas 

para cada componente do setor de 

saneamento hierarquizadas de acordo 

com os anseios da população 

PRODUTO 04 

Programas Projetos 

e Ações 
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Tabela continua... 

 

 

... continuação da tabela. 

 

Elaboração da programação de 

implantação dos programas, projetos e 

ações em horizontes de curto, médio e 

longo prazo estimando e identificando 

osrecursos financeiros necessários à 

execução do PMSB/PGIRS 

 

 

ETAPA 07 
Procedimentos 
para avaliação e 
controle da 
execução do 
PMSB/PGIRS 

Definição da metodologia, sistemas, 

procedimentos e indicadores para 

avaliação da execução do PMSB/PGIRS e 

de seus resultados 

PRODUTO 05 

Monitoramento, 

Avaliação e Controle 

Social 
Inclusão de procedimentos automatizados 

para avaliação dos indicadores no sistema 

de informações, para auxílio à tomada de 

decisão 

ETAPA 08 
Sistema de 
Informações sobre 
Saneamento 
Municipal 

Compilação e armazenamento de 

informações produzidas, utilizando o 

sistema de informações para auxílio à 

tomada de decisão 

PRODUTO 06 

Sistema Municipal de 

Informações sobre 

Saneamento Básico 

FASE 03  
Aprovação do 
PMSB/PGIRS 
 
ETAPA 09 
Lei da Política 
Municipal de 
Saneamento 

Aprovação do Projeto de Lei que Implanta 

a Política Municipal de Saneamento e o 

PMSB/PGIRS de Rondon do Pará 

PRODUTO 07 

Relatório final do 

PMSB/PGIRS. Minuta 

de projeto de Lei do 

PMSB/PGIRS 

De 01 a 21 

de 

novembro 

de 2013. 

Fonte. Interação Urbana 

Conforme se observa os Planos foram realizados em aproximadamente 06 (seis) meses, 

excluindo-se os prazos de aprovação pela Câmara. 

Planejamento do Processo 

Com o objetivo de apresentar à equipe de governo as atividades relacionadas à execução 

do PMSB/PGIRS (etapas, fases e produtos), como por exemplo, a mobilização social durante sua 

execução, no período de 03 a 07 de junho de 2013 foram realizadas reuniões com a equipe para 

definições conjuntas e necessárias ao andamento do processo, entre elas, conforme abordado 

mais adiante, a instituição dos Comitês de Coordenação e Executivo. Apresenta-se, a seguir, a 

metodologia para elaboração do PMSB/PGIRS  
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Metodologia e Cronograma para Elaboração dos Trabalhos 

A Figura 1 apresenta a metodologia de elaboração do PMSB/PGIRS, traduzida num 

fluxograma constituído de fases (em número de 3), etapas (8) e produtos (7) e que foram seguidas 

passo a passo durante o prazo e execução do PMSB/PGIRS. 

 

Figura 1. Metolologia para Elaboração dos PMSB/PGIRS 

Fonte: MCidades 

Plano de Mobilização Social 

A metodologia adotada para o desenvolvimento do PMSB/PGIRS apoiou-se em processo 

democrático e participativo, na tomada de decisões coletivas e na sistematização contínua dos 

resultados dos processos. Conforme preconizado nos Art.6º e Art. 14 da Lei 12.305/2010. 

Art. 6º - X - o direito da sociedade à informação e ao controle social; 

Art. 14 - Parágrafo único.  É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos 

planos de resíduos sólidos, bem como controle social em sua formulação, 
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implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei no 10.650/2003, e 

no art. 47 da Lei nº 11.445/2007.  

Para garantir o envolvimento da comunidade nos trabalhos de realização (fases, etapas e 

produtos) do PMSB/PGIRS e Tabela 1, estão previstas as seguintes atividades de mobilização 

conforme Figura 1. 

 

Composição do Comitê Executivo e do Comitê de Coordenação 

Conforme apresentado na Figura 2. Composição dos CMDUS e núcleo gestor. 

 

Fonte: FUNASA (adaptado) 

, na Fase 01 está prevista a Composição do Comitê Executivo e do Comitê de 

Coordenação, por intermédio de ato Poder Executivo (Decreto ou Portaria). Para efeito da 

composição dos Comitês, apresentam-se na Figura 2. Composição dos CMDUS e núcleo gestor. 

CMDUS 

Representantes do poder público 
municipal, estadual e federal 
ligadas ao setor saneamento 

Representantes dos prestadores de 
serviços, secretarias municipais e 

de estado 

Representantes de organizações da 
sociedade civil (entidades 

profissionais, movimentos sociais, 
ONGs, etc.) 

Representante do Ministério 
Público, Câmara de Vereadores, 

Votorantim 

Núcleo Gestor 

Equipe multidisciplinar de técnicos 
dos órgãos e entidades municipais da 

área de saneamento 

Secretarias de Serviços Públicos, 
Obras e Urbanismo, de Saúde, de 
Planejamento, Desenvolvimento 
Econômico, Meio Ambiente e de 

Educação da Prefeitura Municipal. 

Coordenador 

Assistente Social 

Secretária 

Interação Urbana 

Profissionais contratados ou cedidos 
por instituições parceiras 
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Fonte: FUNASA (adaptado) 

 as representações que devem ser garantidas em cada um desses Comitês. 

 

Figura 2. Composição dos CMDUS e núcleo gestor. 

CMDUS 

Representantes do poder público 
municipal, estadual e federal 
ligadas ao setor saneamento 

Representantes dos prestadores de 
serviços, secretarias municipais e 

de estado 

Representantes de organizações da 
sociedade civil (entidades 

profissionais, movimentos sociais, 
ONGs, etc.) 

Representante do Ministério 
Público, Câmara de Vereadores, 

Votorantim 

Núcleo Gestor 

Equipe multidisciplinar de técnicos 
dos órgãos e entidades municipais da 

área de saneamento 

Secretarias de Serviços Públicos, 
Obras e Urbanismo, de Saúde, de 
Planejamento, Desenvolvimento 
Econômico, Meio Ambiente e de 

Educação da Prefeitura Municipal. 

Coordenador 

Assistente Social 

Secretária 

Interação Urbana 

Profissionais contratados ou cedidos 
por instituições parceiras 
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Fonte: FUNASA (adaptado) 

 

 

Um dos resultados práticos das atividades de campo (3 a 7 de junho), bem como das 

definições conjuntas, foi a instituição desses comitês por intermédio do Decreto n° 159/2013. 

Conforme parágrafo único do art. 1°, “o Núcleo Gestor será o responsável pela operacionalização 

do processo de elaboração dos Planos, executando todas as atividades previstas, apreciando as 

atividades de cada fase de sua elaboração e de cada produto a ser entregue, submetendo-se a 

avaliação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável, que terá o papel de 

Comitê de Coordenação. O Núcleo Gestor terá o papel de Comitê Executivo e ficará responsável 

por observar os prazos indicados no cronograma de execução para finalização dos Relatórios”. 

Assim instituído, ficaram garantidas as prerrogativas da Lei 11.445/2007 e seu Decreto de 

Regulamentação 7217/ 2010 em relação à instituição dos comitês. 

O Decreto 159/2013 criou o núcleo gestor para a elaboração da revisão do plano diretor 

participativo do município de Rondon do Pará – PA, da revisão do plano local de habitação social – 

PLHIS, plano de mobilidade – PLANMOB e do PMSB/PGIRS. 

CMDUS 

Representantes do poder público 
municipal, estadual e federal 
ligadas ao setor saneamento 

Representantes dos prestadores de 
serviços, secretarias municipais e 

de estado 

Representantes de organizações da 
sociedade civil (entidades 

profissionais, movimentos sociais, 
ONGs, etc.) 

Representante do Ministério 
Público, Câmara de Vereadores, 

Votorantim 

Núcleo Gestor 

Equipe multidisciplinar de técnicos 
dos órgãos e entidades municipais da 

área de saneamento 

Secretarias de Serviços Públicos, 
Obras e Urbanismo, de Saúde, de 
Planejamento, Desenvolvimento 
Econômico, Meio Ambiente e de 

Educação da Prefeitura Municipal. 

Coordenador 

Assistente Social 

Secretária 

Interação Urbana 

Profissionais contratados ou cedidos 
por instituições parceiras 
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Setores e Eventos de Mobilização Setorial 

Para maior participação da comunidade, dividiu-se o município em 2 setores: o Setor de 

Mobilização da Zona Urbana e o Setor de Mobilização da Zona Rural e cada um destes, em 4 e 9 

outros setores (subsetores) respectivamente, para a realização de reuniões. A Erro! Fonte de 

referência não encontrada. apresenta a divisão do município em setores de mobilização. 

 

Escolha de Delegados 

Outra definição conjunta foi o estabelecimento do número de delegados, 45 ao todo. A 

Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta a definição do número de 

delegados. 

 

 

 

 

Tabela 2. Setores de Mobilização e Delegados 

 
Zona Urbana Zona Rural 

Se
to

re
s 

1. Centro 1. Vila Gavião 

2. Recanto Azul, Jaderlândia, Novo 
Horizonte, Reserva do Bosque 

2. Progresso 

3. Miranda 3. Mantenha 

4. Gusmão 4. Santa Lúcia 

 5. Campo Dourado 

6. 70 

7. 69 

8. 56 (região da BR) 

9. Água Branca 

Delegados 
09 delegados por Setor 01 Delegado por Setor 

Total de Delegados: 36 Total de Delegados: 09 

Fonte. Interação Urbana 
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Audiências Públicas 

Foram estabelecidas a realização de 3 audiências públicas: 1. De lançamento (leitura 

técnica e comunitária); 2. Da Minuta de Lei (programas, projetos e ações) e; 3. Delegados 

(monitoramento, avaliação, controle social). 

 

Reuniões Temáticas 

Nas reuniões temáticas comunitárias (três na zona urbana e uma na zona rural) poderá 

haver uma única apresentação, após a qual, divisão em grupos para debates. Para a massificação 

do diagnóstico, após capacitação dos membros do núcleo gestor, as reuniões ocorreriam no 

Centro e Santa Lúcia - 

 

Técnicas de Paricipação da Comunidade 

Foi recomendado que um grupo de moradores do bairro (ou de alunos) fotografaria os 

problemas dos bairros, para apresentação nas reuniões como mecanismo de participação  

 

Estratégias de Chamamento 

Ficam recomendadas as seguintes estratégias de chamamento para as reuniões setoriais, 

bem como, das audiências públicas: 

 Matérias em Jornal 

 Divulgação em Rádio Convida 

 Motocicleta de Som 

 Cartazes 

 Divulgação nas escolas, igrejas, PSF 

 Portal da Internet 

 Registro fotográfico das reuniões 

 Faixas de Rua 
 

O chamamento para os eventos (reuniões setoriais e audiências) deverá se utilizar das 

estratégias recomendadas e ainda, o responsável pelo chamamento, além da mobilização, deverá 

gerenciar as atividades apresentadas na Figura 3. 
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Figura 3. Preparação dos eventos 

Fonte. Interação Urbana 

 

Segmentos 

Além do chamamento em caráter geral, foi estabelecido que alguns segmentos serão 

diretamente convidados pela administração municipal, entre eles: 1. Comércio, Indústria; 2. 

Agropecuária e, 3. Transporte. 

 

Metodologia e Dinâmicas Utilizadas nos Eventos Setoriais 

No intuito de estimular a participação comunitária (nas reuniões setoriais) foram 

utilizadas as seguintes técnicas e dinâmicas: 

Na apresentação geral do Diagnóstico Técnico 

Foram utilizados instrumentos didáticos com linguagem apropriada abordando os 

conteúdos sobre os serviços de saneamento básico, tais como exposição em data show, vídeos, 

fotos realizadas pela equipe técnica e pela comunidade. 

Na participação da comunidade (Técnica de Cartelas e Mapa Falante) 

As reuniões com a comunidade tiveram caráter expositivo e participativo. A partir 

apresentação geral, os participantes foram divididos em grupos (água, esgoto, lixo e drenagem) 

onde discutiram os problemas apresentados. As sugestões de cada participante ficaram 

registradas em cartelas. Ao final, um representante de cada grupo fez uma exposição dos 

argumentos utilizados pelo grupo em plenário.  

Entrega de Carilhas 

Foi utilizada a cartilha editada pelo Ministério das Cidades. 
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As memórias dos eventos realizados foram organizadas, catalogadas, sumariadas e 

subsidiaram todo o processo de mobilização em todas as etapas. Essa memória foi apresentada 

em forma de relatórios, bem com, inserida no site da Prefeitura. 

Vídeos 

Foi produzido vídeo com um médico da rede pública, informando a população a respeito 

da ligação entre falta de saneamento e aumento de internações. 

Massificação do Diagnóstico 

Após capacitação dos membros dos comitês, estes, reproduziram a apresentação do 

diagnóstico (conteúdo e método) em todos os setores organizados da cidade, como por exemplo. 

 Associações de Bairro 

 Escolas da Rede de Ensino Municipais, Estaduais, Privada 

 Sindicatos Patronais e de Empregados 

 Conselhos Municipais 

 APAE 

 Associação Comercial e Industrial 
 

Essa apresentação consistiu de palestra utilizada nas reuniões setoriais, acrescidas de 

informações julgadas pertinentes pela população e Comitês. 

O levantamento dos setores para massificação do diagnóstico, a definição de 

responsáveis, bem como, a definição de calendários de reuniões, foram estabelecidos pelo 

Comitê Executivo e Comitê de Coordenação, conforme Figura 4. 

 

 
Figura 4. Ilustração 

Fonte. Ministério das Cidades, adaptado 

 

Pesquisa de Opinião Pública 

Para fundamentar a realização do diagnóstico e do prognóstico foram executados 

levantamentos primários apoiados por pesquisas e entrevistas com a comunidade, líderes 

comunitários, representantes da sociedade civil, e atores sociais envolvidos com a questão do 

saneamento básico municipal. 
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As pesquisas e entrevistas buscaram retificar e/ou ratificar os dados secundários 

levantados e um retrato mais alinhado à realidade da ambiência e prospectivas do município. Os 

questionários foram aplicados e tabulados pela equipa da Interação Urbana. 

 

Divulgação na Internet 

Todos os Produtos desenvolvidos foram disponibilizados na internet, pela equipe da 

Interação Urbana. 

 

Atividades Programadas 

Para garantia do levantamento das informações necessárias foi elaborado roteiro para 

cada um dos componentes do saneamento: 1. Sistema de Águas Pluviais; 2. Sistema de 

Esgotamento Sanitário. 3. Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos e, 4. Drenagem Urbana e 

Manejo das Águas Pluviais. A aplicação deste roteiro está articulada com as atividades 

apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Atividades Programadas na Semana de 03 a 07 de junho de 2013. 

PROGRAMAÇÃO 
PREVISTA 

ATIVIDADES EQUIPE PREFEITURA EQUIPE IU 

03/06/2013 
Manhã 

Reunião de apresentação da 
equipe à Prefeita 

Prefeita Cristina 

Marco Aurélio Myrrha 
(Coordenador Geral), 

Mauro Ferreira 
(Coordenador Técnico 

Planejamento 
Territorial), Wilson Luis 

Italiano (RT 
PMSB/PGIRS), 

Normando Machado 
(RT PDP), Tatiana Borin 

(Planejamento 
Territorial), Walquíria 

(RT PlanMob) 

Reunião de apresentação das 
ações de elaboração do 

Plano Diretor Participativo, 
Plano Municipal de 

Saneamento Básico, Plano de 
Habitação de Interesse Social 

e Plano de Mobilidade 

Prefeita Cristina e 
Secretariado 

03/06/2013 
Tarde 

Reuniões específicas das 
equipes Plano Diretor 

Participativo, Plano 
Municipal de Saneamento 
Básico, Plano de Habitação 
de Interesse Social e Plano 

de Mobilidade com 
secretários envolvidos 

Plano Diretor 
Participativo: Secretário 
de Planejamento; Plano 

Municipal de 
Saneamento Básico: 
Secretário de Meio 
Ambiente; Plano de 

Habitação de Interesse 
Social: Secretária de 

Assistência Social; Plano 
de Mobilidade: 

Secretário a definir com 
a Prefeita 

04/jun Visitas a campo 
Secretários/profissionais 

designados para 
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acompanhar 

05/jun Visitas a campo 
Secretários/profissionais 

designados para 
acompanhar 

06/jun Visitas a campo 
Secretários/profissionais 

designados para 
acompanhar 

07/jun 
Atividades finais e 

encerramento 

Prefeita Cristina e 
Secretários/profissionais 

designados para 
acompanhar 

Fonte. Interação Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

Calendário e Demandas 

Diante dos aspectos até aqui abordados, apresenta-se na Erro! Fonte de referência 

não encontrada. a programação das reuniões setoriais, das audiências, do calendário e 

fundamentalmente das demandas geradas em virtude dessa programação. 

Tabela 4. Eventos de mobilização, assunto, calendário e necessidades e responsáveis 

ITEM EVENTO ASSUNTO CALENDÁRIO DEMANDAS E RESPONSÁVEIS 

1 

Reunião com 

equipe técnica da 

Prefeitura  

Apresentação: O que é 

Plano Municipal de 

Saneamento. 

Planejamento dos 

Trabalhos. Mobilização 

03 a 

07.06.2013 

1. Produzir Mapas 
2. Preparar e apresentar 

palestra 

2 

Reunião com os 

Membros dos 

Comitês 

Apresentação: O que é 

Plano Municipal de 

Saneamento. 

Planejamento dos 

Trabalhos. Mobilização 

03 a 

07.06.2013 

3. Definir a Composição dos 
Comitês (NG); 

4. Instituir os Comitês 
mediante Portaria ou 
Decreto (NG) 

5. Preparar e apresentar 
palestra (Interação 
Urbana) 

3 

Audiência Pública 

de Lançamento 

dos Trabalhos de 

Execução do 

Plano Municipal 

Apresentação: O que é 

Plano Municipal de 

Saneamento. 

Planejamento dos 

Trabalhos. Mobilização 

12.08.2013 

6. Definir responsável pelo 
Chamamento (NG)  

7. Disponibilizar cartilhas 
(300 unidades) (NG) 

8. Preparar e apresentar 
palestra (Interação 
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de Saneamento 

Básico de Rondon 

do Pará 

Urbana) 

4 
Pesquisa de 

Opinião Pública 
Aplicação de questionário 

De 12 a 16 de 

agosto de 

2013 

9. Definir responsável pela 
organização, aplicação e 
tabulação dos 
questionários (NG) 

5 

Reunião com o 

Setor de 

Mobilização 

Urbana 

Diagnóstico e Leitura 

Comunitária 
12.08.2013 

10. Definir responsável pelo 
Chamamento (NG) 

11. Implantar Sistema de 
Informações (Interação 
Urbana) 

12. Produzir Mapas 
(Interação Urbana) 

13. Preparar e apresentar 
palestra (NG) 

6 

Reunião com o 

Setor de 

Mobilização e 

Rural 

Diagnóstico e Leitura 

Comunitária 
13.08.2013 

14. Realizar chamamento 
15. Preparar e apresentar 

palestra (Interação 
Urbana) 

16. Entregar Relatório do 
Diagnóstico (Interação 
Urbana) 

Tabela continua ... 

... continuação da tabela. 

ITEM EVENTO ASSUNTO CALENDÁRIO DEMANDAS E RESPONSÁVEIS 

7 

Reunião com os 

setores 

organizados 

conforme item 

6.3 (a) a (f) 

Massificação do 

Diagnóstico 

19.08.2013 a 

14.11.2013 

17. O Comitê Executivo 
deverá nesse período 
definir calendário e 
realizar a massificação do 
Diagnóstico (NG)  

8 

Reunião com o 

Setor de 

Mobilização 

Urbana 

Prognóstico 14.08.2013 

18. Realizar chamamento 
19. Produzir Mapas 

(Interação Urbana) 
20. Preparar e apresentar 

Palestra (Interação 
Urbana) 

9 

Reunião com o 

Setor de 

Mobilização e 

Rural 

Prognóstico 15.08.2013 

21. Realizar chamamento 
(NG) 

22. Preparar e Apresentar 
Palestra (Interação 
Urbana) 

23. Entregar Relatório do 
Prognóstico (Interação 
Urbana) 

10 

Reunião com o 

Setor de 

Mobilização 

Urbana 

Programas, Projetos e 

Ações 
18.11.2013 

24. Realizar chamamento 
25. Produzir Mapas 
26. Preparar e Apresentar 

Palestra (Interação 
Urbana) 



Plano Municipal de Saneamento Básico– Rondon do Pará                                                  39 

 

11 

Reunião com o 

Setor de 

Mobilização e 

Rural 

Programas, Projetos e 

Ações 
19.11.2013 

27. Realizar chamamento 
28. Produzir Mapas 

(Interação Urbana) 
29. Preparar Palestra (RT) 
30. Entregar Relatório do PPA 

(Interação Urbana) 

12 

Audiência Pública 

de Aprovação do 

PMSB/PGIRS de 

Rondon do Pará 

 21.11.2013 

31. Realizar chamamento 
32. Preparar e Apresentar 

Palestra (RT) 
33. Entregar Relatório do 

PMSB/PGIRS RP (RT) 

Fonte. Interação Urbana 
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3. Diagnóstico: considerações iniciais 

Na realização do diagnóstico foram abordadas as seguintes áreas: 

1. Caracterização da Área de Estudo: Meio Físico, Biótico, Territorial, Econômico, Social e 

Demográfico;  

2. Diagnóstico Institucional;  

3. Finanças Públicas;  

4. Abastecimento de Água;  

5. Esgotamento Sanitário;  

6. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos;  

7. Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais;  

8. Disponibilidade Hídrica e  

9. Diagnóstico Técnico e Participativo: Leitura Técnica e Comunitária. 

 

Salienta-se que elaboração PMSB/PGIRS é condição necessária para o Distrito Federal e os 

municípios terem acesso aos recursos da União, destinados à limpeza urbana e ao manejo de 

resíduos sólidos. 

Conforme § 1º do art. 19, da Lei 12.305/2010, o plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos pode estar inserido no plano de saneamento básico previsto no art. 19 da Lei nº 

11.445, de 2007, respeitado o conteúdo mínimo previsto nos incisos do caput. 

O conteúdo mínimo para elaboração de PGIRS encontra-se disciplinado no art. 19 da Lei 

12.305/2010, incisos I a XIX. Para municípios com populações menores do que 20.000 mil 

habitantes, o conteúdo mínimo do PGIRS está disciplinado nos incisos I a XIV, do § 1º, do art. 51 

do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que htregulamentou a Lei no 12.305, de 2 de 

agosto de 2010. Esta lei instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, criou o Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a 

Implantação dos Sistemas de Logística Reversa. 

A Lei 12.305/2010, em seu Artigo 3º, inciso XI, define gestão integrada de resíduos 

sólidos, como sendo o “conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos 

sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com 

controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável”. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.404-2010?OpenDocument
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O PGIRS de Rondon do Pará estará inserido no PMSBAs informações, bem como os planos 

e projetos existentes, foram avaliados. Os resultados foram organizados em mapas temáticos e 

tabelas, no intuito de auxiliar a compreensão do funcionamento desses sistemas, suas 

metodologias utilizadas e fundamentalmente, os principais problemas. 

Assim, a partir da finalização do Diagnóstico sobre Sistema de Abastecimento de Água, 

sobre o Sistema de Esgotamento Sanitário, sobre a Limpeza Urbana e do Manejo de Resíduos 

Sólidos e sobre os Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, a consultoria Interação 

Urbana pôde prosseguir nos estudos, propor alternativas técnicas e analisar a viabilidade das 

propostas estabelecidas, como solução e mitigação dos problemas levantados. 

Para a implementação do PMSB/PGIRS, privilegiou-se a realização de um diagnóstico 

social que objetivou, acima de tudo, promover uma reflexão coletiva sobre os recursos e 

carências do município, que permitisse desencadear ações concretas e pudesse melhorar a 

qualidade de vida da população. 

Este diagnóstico consistiu em identificar e caracterizar os diversos problemas dos 

sintomas observados, procurando caso a caso, identificar as causas. O conhecimento destes 

problemas, bem como, sua gravidade, permitiu sua hierarquização, para definição de 

intervenções nas fases seqüenciais.  

A metodologia envolveu a definição do caminho a ser percorrido na elaboração do 

diagnóstico. Neste trabalho, buscou-se contemplar tanto o olhar do técnico quanto dos agentes 

sociais, através da participação dos diversos segmentos da sociedade. 

A participação nos processos de planejamento e consequentemente, da elaboração de 

planos e diagnósticos, está explicitada na Lei 11.445, art. 2º, V e art. 19, § 5º. 

Dessa forma este trabalho contemplou tanto a racionalidade técnica (objetiva), como a 

visão social (subjetiva), tendo sido promovido o diálogo entre essas duas abordagens. 

Objetivos 

O diagnóstico teve como objetivo identificar os principais problemas e potencialidades 

relacionados aos quatro componentes do saneamento e que permitirão sua hierarquização, para 

que nas fases sequenciais sejam definidas as intervenções (projetos, programas e ações) a serem 

implantadas. 
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Metodologia Utilizada na Realização do Diagnóstico 

A metodologia preparada e utilizada para a realização do diagnóstico contou com os 

seguintes recursos metodológicos. 

Trabalhos de Campo 

Na semana de 03 a 09 de junho de 2013 e de 12 a 16 de agosto de 2013 foram realizados 

trabalhos de campo para levantamentos de informações necessárias à elaboração do diagnóstico. 

Para esse levantamento foi organizado um roteiro dos assuntos e/ou informações a serem 

levantados. 

Entrevistas 

A partir do roteiro para levantamento de informações foram realizadas entrevistas 

específicas para cada um dos componentes do saneamento (água, esgoto, lixo e drenagem) com 

servidores e/ou assessores responsáveis por esses componentes. A Tabela 5 relaciona os órgãos e 

entidades, bem como os profissionais entrevistados. 

 

Tabela 5. Relação dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, Servidores e Assessores 
Entrevistados. 

ÓRGÃOS, ENTIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

E INDIRETA, OUTRAS 
INSTITUIÇÕES 

SERVIDORES, ASSESSORES, EMPRESÁRIOS FUNÇÃO 

Departamento de 
Vigilância Sanitária 

 Márcia dos Anjos Lacerda,. Médica Veterinária.  
 Herlene Silva dos Santos. Agente de VISA 
 Maria Otacília Lima. Agente de VISA 
 Marta Soraia Souza Góes. Agente Administrativo 
 Cláudia Regina Justino. Operadora de Computador 

Diretora do 
Departamento de 

VISA 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

Leandro Estevam dos Santos Secretário 

SAAE 

Maria de Lourdes Almeida Chaves 
Diretora 

Presidente 

Roselia Gomes Lopes 
Diretora 

Administrativa e 
Contadora 

Manoel Lobato de J. Brito Operador 

Waldomiro Souza dos Santos Operador 
José Ribeiro da Costa ASG 

Luis da Conceição Silva ASG 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

Secretaria de Obras Walber de Castro Risuenho Engenheiro Civil 

Secretaria de 
Planejamento 

Marco Perilo 
Roberto Risuenho 

Advogado 
Economista 

Cartório de Registro de 
Imóveis 

Proprietários  

Secretaria da Saúde Nádia Alves  

Fonte. Interação Urbana 

 

A Foto 1 ilustram as atividades de levantamento de informações junto ao Núcleo Gestor 

(Comitês Executivo e de Coordenação), bem como, junto à equipe de governo. 

 

Foto 1. Reunião de Levantamento de Informações. 

 

Registros Fotográficos 

As entrevistas com os servidores e assessores acima mencionados foram 

complementadas por visitas localizadas em cada um dos locais abordados. O registro fotográfico 

foi sistematizado ao longo deste Diagnóstico. 
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Pesquisas de Dados Secundários 

Após os trabalhos de campo e sua sistematização, foram levantadas informações 

disponíveis sobre Rondon do Pará em bancos de dados do IBGE, do Sistema Nacional de 

Indicadores de (SNIS) no Ministério das Cidades, da Agência Nacional de Águas, Perfil IDESP e EIA-

RIMA Votorantim Metais. Com base nestas informações, foram realizadas análises sobre a 

realidade setorial encontrada, dispostas ao longo deste Relatório. 

 

Pesquisa com a População Residente 

Outro mecanismo adotado pela equipe foi a realização de uma pesquisa amostral com a 

população residente. Ainda que sem o rigor estatístico, a inferência teve por objetivo mensurar as 

impressões da população em relação à prestação dos serviços de saneamento básico. Foi 

desenvolvido um questionário para aplicação nas reuniões setoriais, bem como, na página do site 

www.planejandorondon.com.br 

A seguir, nas Tabelas 6, 7 e 8, apresentam-se as tabulações dos resultados da aplicação 

dos quesitionário em 3 ocasiões: Na audiência pública do disgnóstico, em duas reuniões com 

escolares do ensino médio e na reunião temática com representantes do comércio e indústria. 

 

Tabela 6. Questionários Aplicados na Audiência Pública de 13.08.2013 

 QUESTIONÁRIOS  50 

 Bairro onde mora:    
 

 Miranda    14 

 Jaderlândia    2 

 Novo Horizonte    3 

 Recanto Azul    3 

 Bela Vista    1 

 Centro    5 

 Parque Elite    15 

 Guanabara    3 

 Gusmão    1 

 Não Informou    3 

 
 

Sim Não Às vezes 
Não 

Informou 

1 Há falta d’água em sua casa? 12 18 20 
 

2 
Na sua opinião a tarifa cobrada na conta de água é 
cara? 

19 30  1 

3 No local onde você mora tem rede de esgoto? 11 39  
 

Tabela continua... 

 

http://www.planejandorondon.com.br/
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... continuação da tabela. 

4 No local onde você mora tem rede fossa séptica? 31 17  2 

5 
Quando chove, ocorre enchente e/ou deslizamento 
em seu bairro ou próximo de onde reside? 

16 33  1 

  Local onde ocorre enchente e/ou deslizamento:     

6 Em sua casa você separa o lixo para algum catador? 4 34 9 
 

7 
Há locais onde pessoas jogam o lixo próximo à sua 
residência sem ser o local onde passa o caminhão 
de lixo recolhendo? 

26 24 
 

1 

8 
Como avalia a situação dos itens abaixo em Rondon 
do Pará? 

Está 
Bom 

Melhorar 
Muito 
Ruim 

Não 
Informou 

a Sistema de Abastecimento de Água 10 27 11 2 

b Sistema de Esgotamento Sanitário 1 17 27 5 

c Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 5 28 12 5 

d Manutenção em Estradas Rurais 3 15 27 5 

Fonte. Interação Urbana 
 
 

Tabela 7. Questionários Aplicados na Escola Dom Pedro: 14.08.2013 

 Questionários  92 

 Bairro onde mora:    
 

 Centro    21 

 Recanto Azul    9 

 Bela Vista    1 

 Novo Horizonte    4 

 Jaderlândia    38 

 Gusmão    1 

 Vila da Paz    1 

 Parque Elite    2 

 Não Informou    15 

  Sim Não 
Às 

vezes 
Não 

Informou 

1 Há falta d’água em sua casa? 20 20 52 
 

2 
Na sua opinião a tarifa cobrada na conta de água é 
cara? 

55 35  2 

3 No local onde você mora tem rede de esgoto? 28 64  
 

4 No local onde você mora tem rede fossa séptica? 18 68  6 

5 
Quando chove, ocorre enchente e/ou deslizamento 
em seu bairro ou próximo de onde reside? 

26 65  1 

 Local onde ocorre enchente e/ou deslizamento:  
    

6 Em sua casa você separa o lixo para algum catador? 17 53 22 
 

7 
Há locais onde pessoas jogam o lixo próximo à sua 
residência sem ser o local onde passa o caminhão de 
lixo recolhendo? 

55 36 
 

1 

8 
Como avalia a situação dos itens abaixo em Rondon 
do Pará? 

Está 
Bom 

Melhorar 
Muito 
Ruim 

Não 
Informou 

a Sistema de Abastecimento de Água 17 44 23 8 

b Sistema de Esgotamento Sanitário 5 22 53 12 

c Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 12 35 36 9 

d Manutenção em Estradas Rurais 7 31 40 14 

Fonte: Interação Urbana 
 



Plano Municipal de Saneamento Básico– Rondon do Pará                                                  46 

 

Tabela 8. Questionários Aplicados: Comércio e Indústria 15.08.2013 

 Questionários Aplicados:  11 

 Bairro onde mora:    
 

 Centro    21 

 Recanto Azul    9 

 Bela Vista    1 

 Novo Horizonte    4 

 Jaderlândia    38 

 Gusmão    1 

 Vila da Paz    1 

 Parque Elite    2 

 Não Informou    15 

  Sim Não 
Às 

vezes 
Não 

Informou 

1 Há falta d’água em sua casa? 1 5 5  

2 
Em sua opinião a tarifa cobrada na conta de água é 
cara? 

2 9   

3 No local onde você mora tem rede de esgoto? 2 9   

4 No local onde você mora tem rede fossa séptica? 6 5   

5 
Quando chove, ocorre enchente e/ou deslizamento 
em seu bairro ou próximo de onde reside? 

1 10   

 Local onde ocorre enchente e/ou deslizamento:      

6 Em sua casa você separa o lixo para algum catador? 1 8 2  

7 
Há locais onde pessoas jogam o lixo próximo à sua 
residência sem ser o local onde passa o caminhão de 
lixo recolhendo? 

3 8   

8 
Como avalia a situação dos itens abaixo em Rondon 
do Pará? 

Está 
Bom 

Melhorar 
Muito 
Ruim 

Não 
Informou 

a Sistema de Abastecimento de Água 3 5 3 
 

b Sistema de Esgotamento Sanitário 0 2 9 
 

c Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 1 8 2 
 

d Manutenção em Estradas Rurais 0 4 7 
 

Fonte: Interação Urbana 
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Totalização dos Dados 

No Gráfico 1 é apresentada a totalização dos questionários aplicados durante as reuniões 

de apresentação do diagnóstico. Chama-se atenção para o desafio a ser enfrentado pelo Governo 

Municipal de reverter esse quadro de avaliação. Observa-se que 80% dos que responderam os 

questionários entendem que os serviços de saneamento (água, esgoto, lixo e drenagem) devem 

melhorar. Há uma expectativa muito grande em relação ao governo e a sua capacidade de 

implantar as mudanças que a população deseja. 

 

Gráfico 1. Avaliação da Prestação dos Serviços de Saneamento (Água, Esgoto, Lixo e Drenagem). 

 

Fonte: Interação Urbana 

 

Mapas 

As informações e visitas nos diferentes locais possibilitaram a elaboração de mapas em 

formato CAD que retratam fisicamente a disposição dos sistemas mencionados neste 

PMSB/PGIRS. 

Mobilização Técnica e Social para o Diagnóstico 

Além dos recursos metotodógicos acima mencionados foram realizadas reuniões para a 

leitura da realidade local, visando o diagnóstico do saneamento em seus quatro componentes, 

água, esgoto, lixo e drenagem, a partir do olhar da população local. 
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Estas reuniões de trabalho tiveram por finalidade compartilhar  com os demais segmentos 

que compõem a sociedade, a visão sobre a realidade do município, de modo a possibilitar a 

obtenção de informações mais próximas dessa realidade. 

Além disso, foram utilizadas as estruturas de participação já existentes, como das 

entidades comunitárias representativas da sociedade local. A divulgação das atividades pelos 

Comitês deu-se através de convites para participação, em outdoors localizados estrategicamente, 

convites pela internet, convites individuais para autoridades e pela imprensa local, além da 

publicação do edital convocatório no Diário Oficial de Rondon do Pará. 

 

Leitura Técnica e Comunitária 

A audiência de lançamento e primeiras discussões sobre a elaboração do Plano Municipal 

de Saneamento foi realizada no dia 13 de agosto de 2013, no Ginásio Polivalente (centro), às 19 

horas. 

Na abertura, a prefeita apresentou um panorama geral dos trabalhos de planejamento 

físico, territorial e do saneamento da cidade, sendo seguida por explanação didática da equipe 

técnica da Interação Urbana. Após a apresentação e em salas anexas da Escola Municipal, foram 

debatidos os diversos temas levantados no diagnóstico técnico. Os participantes puderam 

debater livremente os problemas urbanos ede saneamento vividos na cidade e formular 

propostas para sua solução. 
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Foto 2. Audiência Pública de 13.08.2013 

 

 
Foto 3. Audiência Pública de 13.08.2013. Abertura pela Prefeita Municipal 
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Prioridades e Escolha de Delegados 

Como mecanismo de sistematização das contribuições da população foi utilizada a técnica 

em cartelas, conforme apresentado na  Figura 5, Figura 6, Figura 7 e Figura 8 a seguir ilustram 

essa metodologia  sistematizar essa prioridades, em número de 3, para cada um dos 

componentes dos serviços de saneamento. 

No debate, entre as principais questões detectadas pela comunidade ficou clara a 

necessidade de coleta e tratamento dos esgotos, o combate a enchentes e erosões, novas 

alternativas de captação de água, tratamento do lixo, implantação de programas de educação 

ambiental. 

  
Figura 5. Prioridades SAA Figura 6. Prioridades SES 
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Figura 7. Prioridades SRS Figura 8. Prioridades DU 

A Tabela 9 a seguir sistematizou as prioridades levantadas pela comunidade na audiência 

de 13 de agosto. Foram indicados pelos participantes os delegados para a Conferência prevista ao 

final do processo. 

Tabela 9. Prioridades Estabelecidas pela População na Audiência de 13.08.2013 

Prioridade SAA SEE SRS SDU 

P01 

Outros meios de 

obter água 

potável (exemplo 

rio Ararandeua) 

Fiscalização para 

desligar fossas 

da rede de 

galerias 

Fiscalização mais 

intensa (multas) 

Necessidade de 

drenagem em 

alguns pontos da 

cidade 

P02 

Perfurar mais 

poços e construir 

mais 

reservatórios 

Coleta e 

tratamento 

Reciclagem e 

Eliminar os 

depósitos 

inadequados 

Bairro Gusmão, 

Guanabara, Rua 

Bahia, Varanda 

da Paz, Rua das 

Mangueiras 

P03 
Cobrar pelo 

consumo medido 

Resolver a 

proliferação de 

vetores, 

erosões, de 

maus odores 

causados pela 

destinação 

inadequada de 

esgotos 

Conscientização e 

Educação 

Ambiental, Aterro 

Sanitário 

Av Moreira 

Fonte: Interação Urbana 
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Foto 4.Discussão sobre saneamento na temática específica da Audiência Pública de 13 

de agosto de 2013. 

 

A convocatória e lista de presença da audiência pública encontram-se no Anexo 2. Na 

zona rural, foi realizada reunião na Vila Santa Lúcia. A Foto 5 ilustra esse encontro. 

 
Foto 5. Audiência na Vila Santa Lúcia no dia 15 de agosto. 

 

Posteriormente, a equipe da Interação Urbana promoveu a capacitação dos integrantes 

do Núcleo Gestor, no intuito de continuidade das reuniões de massificação do diagnóstico. 
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Continuidade do Processo de Participação 

Todos os recursos metodológicos mencionados neste item foram utilizados para estimular 

a participação da sociedade. Conforme já mencionado no planejamento do plano, no Núcleo 

Gestor e seus comitês, realizou-se a massificação do diagnóstico, significa dizer, reproduziu-se a 

palestra proferida na audiência do dia 13 de agosto de 2013 em todos os segmentos organizados 

da cidade, nas escolas, igrejas e outros canais já consolidados pelo governo municipal. 

 

4. Caracterização do município 

Informações Gerais e Aspectos Geográficos 

O Município de Rondon do Pará – PA localiza-se na Mesorregião sudeste paraense, 

microrregião de Paragominas. A área do município é de 8.246,634 Km2. A sede do Município 

possui as seguintes coordenadas geográficas: 04º46’34” de latitude sul e 48º04’02” de longitude 

oeste. O município de Rondon do Pará foi criado através da Lei nº 5.027 de 13 de maio de 1982, 

com área desmembrada do município de São Domingos do Capim, cuja instalação aconteceu no 

dia 2 de fevereiro de 1983. Em 1991, Rondon do Pará teve parte de suas terras desmembradas 

para constituir, juntamente com áreas desmembradas dos municípios de Jacundá, Moju e 

Tucuruí, o município de Goianésia do Pará. Rondon do Pará é formalmente constituído apenas no 

distrito – sede, embora existam diversas aglomerações de caráter urbano distribuídas pelo 

território municipal. Sua área atual é de 8.246,43 km2. 

O Município de Rondon do Pará – PA limita-se ao norte: com os municípios de Goianésia 

do Pará e Dom Eliseu; ao sul: com os municípios de Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins e 

Marabá; a Leste com Marabá e Jacundá; a Oeste, com o estado do Maranhão. Distância da 

Capital: O Município de Rondon do Pará – PA dista 370 km, por via aérea e 532 km, por via 

terrestre, da capital do Estado do Pará, Belém. 

Os índios foram os primeiros habitantes da região. Com a abertura da rodovia PA 70 (hoje 

Rodovia BR 222) interligando os Municípios de Dom Eliseu a Marabá, em 1968, começaram a 

chegar ao local os imigrantes da região sul e sudeste. Com isso os indígenas não estavam 

aceitando a presença de homens brancos na área. Com o apoio de um índio aculturado (sem 

identificação de nome), o extinto Departamento de Estradas e Rodagem – DER, responsável pelas 

obras da rodovia, conseguiu manter contato com as tribos que acabaram aceitando mudar para 
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outra região próxima a Marabá, onde atualmente fica a reserva indígena de Mãe Maria no 

Município de Bom jesus do Tocantins-PA. 

Inicialmente, o pequeno povoado foi denominado de "Candangolândia," numa alusão aos 

pioneiros que construíram a cidade de Brasília, chamada de candangos. Em 1969, o médico 

Camilo Viana, coordenador de um grupo de estudantes, chegou ao local para realizar 

atendimento na área de saúde e educação. O médico e sua equipe faziam parte do projeto 

denominado de Projeto Rondon, o qual tinha como objetivo, levar profissionais e estudantes 

universitários para o interior do país. Daí surgiu o nome de Vila Rondon. A população aumentou 

com a chegada de pessoas de outros estados, principalmente dos estados do Espírito Santo, Bahia 

e Minas Gerais, que encontraram na região condições apropriadas para a implantação de projetos 

agropecuários e para a exploração do extrativismo vegetal.O mapa 01 apresenta a localização 

geral do município de Rondon do Pará. 
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Meio Físico 

Clima 

O município de Rondon do Pará localiza-se no Sudeste do Estado da Pará, sob os domínios 

da Floresta Amazônica. O município pertence ao grupo climático Aw de Köppen, que representa 

um clima tropical chuvoso, megatérmico, sendo o mês mais frio com temperatura média superior 

a18°C e o mês mais seco, durante o inverno, com precipitação inferior a 60 mm. No Gráfico 2 a 

seguir, as barras em azul e vermelho representam o volume de chuva nos meses das estações 

chuvosa e seca, respectivamente. As barras em preto fazem referência aos limites naturais da 

variabilidade climática em cada mês. 

Gráfico 2. Climatologia da Precipitação. Rondon do Pará. PA. Período 1981 – 2010. 

 
Fonte: EIA/RIMA Votorantim. 

Durante o período de inverno, o volume de precipitação é extremamente baixo em 

condições normais, assim como a umidade relativa do ar, enquanto a insolação e evaporação são 

elevadas e a amplitude térmica também é dilatada. Esta condição climática adversa leva a um 

deficit hídrico que, por consequência, conduz ao estresse da vegetação por falta de água e torna o 

ambiente vulnerável à ocorrência de queimadas, tanto as que ocorrem de forma 

intencionalmente provocadas, quanto de ordem natural. Adicionalmente a esta condição, a 

estabilidade atmosférica e o grande número de dias consecutivos sem chuva no período de junho 

a setembro, podem representar dificuldade para a dispersão de poluentes atmosféricos oriunda 

de atividades agrícolas (queima) e industriais. Convém destacar que o município de Rondon do 

Pará está situado na região conhecida como “Arco de Fogo”, assim chamada em razão do grande 

número de focos de queimada detectados na estação seca de todos os anos. 
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Geologia 

O quadro geológico regional está inserido no contexto tectônico da Província Parnaíba. A 

área desta Província é coincidente com a da Província Sedimentar do Meio – Norte. Esta 

designação foi proposta por Góes (1995), que comprovou a dificuldade de compreensão do 

quadro tectono-sedimentar no contexto de uma bacia única. A designação é pertinente, uma vez 

que sua evolução deu-se de maneira policíclica, compartimentada em bacias com gêneses, estilos 

tectônicos, preenchimento sedimentar e idades distintas (Silva et al., 2003).A Província Parnaíba, 

coforme  

 

, é limitada a norte pelo Arco Ferrer (Arco São Vicente Ferrer–Urbano Santos–Guamá); a 

leste pela Falha de Tauá; a sudeste pelo Lineamento Senador Pompeu; a oeste pelo Lineamento 

Tocantins–Araguaia; e, a noroeste, pelo Arco Tocantins (Góes, 1995; Silva et al., 2003) 

 

Figura 9.Caracterização Geológica. 

 
Fonte: EIA/RIMA Votorantim. 
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Foram identificadas as seguintes unidades litoestratigráficas: Grupo Itapecuru, cobertura 

laterítica e Argila Belterra e Sedimentos Quaternários. Elas foram espacializadas Mapa 2. 
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Geomorfologia 

O município de Rondon do Pará está situado dentro da unidade morfo-estrutural 

denominada de Planalto Dissecado do Gurupi – Grajaú, ocorrendo ainda planícies fluviais (IBGE, 

2006). Esta unidade morfo-estrutural compreende um conjunto de relevos tabulares a topos 

agudos e arredondados composto pelas formações Ipixuna e Barreiras e Grupo Itapecuru, com 

altitudes média de 250 m e máxima de 346 m, recortados por uma densa rede de drenagem onde 

se encontram as planícies fluviais. O Planalto Dissecado do Gurupi – Grajaú localiza-se na porção 

sudeste do Estado do Pará envolvendo uma extensa área que reúne vários municípios desse 

estado e alguns do Estado do Maranhão. No mapeamento do Projeto RADAM, Barbosa e Pinto 

(1974) referiram-se à ação de uma pediplanação pós – Barreiras, atuando no topo dessa unidade 

e que estava vinculada ao que eles denominaram de Planalto Setentrional Pará – Maranhão. 

Ao longo dos principais rios que recortam o município ocorrem planícies e terraços fluviais 

que correspondem à estreita faixa de cordões arenosos desenvolvidos pela sedimentação dos rios 

Santa Lúcia, Ararandeua e Surubiju, entre outros.O mapa 02 apresenta a geomorfologia do 

Município. 
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Pedologia 

De acordo com o Mapa Geológico do Estado do Pará, elaborado pela CPRM (2008), os 

solos estão associados às características geológicas da região, representadas por rochas 

sedimentares do Grupo Itapecuru pertencente à Bacia Marajó-Grajaú e por cobertura laterítica 

matura, sendo: 

 

Grupo Itapecuru 

De idade cretácica, corresponde aos arenitos arcoseanos estratificados, grossos a 

conglomerático, com níveis pelíticos. Ambiente de shoreface, lagunar, canal fluvial e de maré 

(CPRM, 2008). 

 

Cobertura Laterítica Matura Cenozóica 

São coberturas superficiais residuais e concrecionárias do tipo aluminosa, bauxítica, 

caulinítica, fosfática, argilosa e ferruginosa (CPRM, 2008), frequentemente recobertas por uma 

camada de argila Belterra. A argila Belterra sobrepõe ou representa o horizonte superior da 

cobertura laterítica matura, dependendo das interpretações a respeito de sua gênese. 

Assim, ocorrem os seguintes tipos de solos associados ao relevo e a geologia 

locais:latossolos amarelos de textura argilosa a muito argilosa associados à argila Belterra (topo 

dos platôs), latossolo amarelo distrófico de textura média (relevo dissecado no entorno dos 

platôs, onde predominam sedimentos do Grupo Itapecuru ou coberturas detríticas associadas à 

erosão remontante dos platôs) e neossolos associados aos agentes gravitacionais e hídricos, 

comuns nas planícies fluviais (planície de inundação e terraços). 

Os latossolos amarelos são solos profundos, de coloração amarelada, perfis muito 

homogêneos, com boa drenagem e baixa fertilidade natural em sua maioria. Os Latossolos 

Amarelos, além da baixa fertilidade e da alta saturação por alumínio, apresentam problemas 

físicos com limitações quanto à permeabilidade restrita (elevada coesão dos agregados, pois o 

solo é extremamente duro quando seco) e lenta a infiltração de água. Os de textura mais argilosa 

têm certa tendência ao selamento superficial, condicionado pela ação das chuvas torrenciais 

próprias dos climas equatoriais e tropicais. Os solos, utilizados para lavouras ou pastagens, 

apresentam alta erodibilidade à proporção que permanecem desnudos, especialmente em 

terrenos com maior declividade  (EMBRAPA, 2007). 
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Os latossolos amarelos são caracterizados pela presença de horizonte A moderado, com 

transição gradual para horizonte B latossólico de coloração amarela e a presença de baixos teores 

de óxidos de ferro, são geralmente ácidos e pobres em nutrientes. 

Uma de suas características mais marcantes, conforme verificado em campo é a coesão – 

pois quando secos, apresentam-se duros ou muito duros. Em função da força de coesão entre as 

partículas, este tipo de material (latossolo argiloso amarelo) é mais resistente aos processos 

erosivos. Em contrapartida, são altamente susceptíveis à compactação. Os resultados das análises 

granulométricas indicaram um material inconsolidado de textura muito argilosa. São latossolos 

argilosos amarelos, com porcentagens de argila variando entre 83 e 90%, de silte variando entre 

8,5 e 16,0%, e de areia variando entre 1,1 e 2,0%. 

Solos muito argilosos possuem baixa permeabilidade, alta capacidade de retenção de 

água e apresentam maior força de coesão entre as partículas. Em função dessa característica, no 

período chuvoso é comum formar áreas empoçadas, dificultando sobremaneira as condições de 

acesso. Esta situação é mais comprometida nas áreas com maior declividade, pois a falta de atrito 

e aderência desses solos quando umedecidos, favorecem o deslizamento dos veículos, 

configurando áreas de risco de acidentes. Já durante o período seco, quando há falta de umidade 

nesses solos, há a formação de nuvens de poeiras densas com o tráfego. 

Quanto à cobertura laterítica matura, podem ser observados em algumas áreas das 

unidades superiores e em áreas de reentrâncias de relevo, solos capeados por uma camada 

laterizada, como consequência do processo de intemperismo atuando sobre a superfície. A 

cobertura laterítica matura é um material altamente intemperizado, rico em óxidos secundários 

de ferro e alumínio, ou ambos, pobre em bases e silicatos primários, podendo conter quantidades 

consideráveis de quartzo e caulinita. Esta unidade ocorre nos platôs peneplanizados, 

correspondente às lateritas bauxíticas, caracterizadas por um comportamento estratiforme. As 

coberturas lateríticas muito raramente são expostas em afloramentos naturais. A identificação 

dessa unidade pode ocorrer ao longo da borda escarpada dos platôs. No entorno dos platôs, os 

materiais inconsolidados correspondem aos solos residuais e solos transportados, associados ao 

Grupo Itapecuru. 

Quanto aos solos residuais, são latossolos amarelos que variam ao longo da encosta, 

sendo mais rasos nas cotas mais elevadas, quando ocorre o favorecimento do escoamento 

superficial e mais espesso nas cotas mais baixas, quando há maior infiltração. São latossolos 

amarelos distróficos de textura média, com porcentagens de areia variando de 50,8 a 64%; de 

argila entre 20 e 38%; e de silte variando entre 11,2 e 16% e de consistência/coerência média. 
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Quanto aos solos transportados, estes ocorrem quase sempre ao longo das unidades 

inferiores de relevo, no entorno dos platôs e fundo de vales, perfazendo uma zona de colúvio que 

não apresenta níveis de alteração diferenciáveis. Esses materiais coluvionares no entorno dos 

platôs são caracterizados por serem heterogêneos envolvendo materiais conglomeráticos e 

blocos laterizados. 

Os materiais inconsolidados em ambiente de planície fluvial correspondem ao solo 

hidromórfico, associado ao Latossolo Amarelo, que em condições naturais se encontra saturado 

por água, permanentemente ou em determinado período do ano. Este solo pode ser classificado 

como Neossolo Flúvico, cuja ocorrência é próxima aos cursos de drenagens, no relevo plano. 

Nesse ambiente de planície fluvial, também ocorrem solos transportados, de textura e 

composição bastante heterogênea, condicionados a partir da deposição recente de sedimentos 

pela rede de drenagem local. Basicamente esses materiais estão condicionados à topografia, 

dinâmica hídrica e característica das margens (presença ou não da mata ciliar e tipo de solo). 

Foram identificadas diferentes características, geralmente, compostas por materiais de 

textura areia, média a grossa e seixos. Em alguns pontos, onde há maior interferência antrópica, e 

a mata ciliar é quase inexistente, o carreamento de partículas de solos ocorre de forma mais 

intensa. O Mapa 4 apresenta a pedologia do Município. 
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Hidrologia e Recursos Hídricos 

O rio Ararandeua é afluente do rio Capim e pertence à microbacia 7129 (base de dados da 

ANA), com uma área de aproximadamente 10.746,51 km2, equivalente a 28,84% da bacia do rio 

Capim. Caracteriza-se por um padrão de drenagem dentrítica e subdentrítica, de densidade alta, 

sinuosidade mista, angularidade baixa a alta, tropia multidirecional ordenada, no geral com 

assimetria fraca, mas vale destacar a forte assimetria do igarapé Garrafão e do córrego Piau. 

As formas anômalas são bem evidentes em vários trechos das drenagens. As formas em 

arco são observadas, por exemplo, nos seguintes cursos d’água: córrego das Pebas, Igarapé 

Garrafa, Tade, rio Água Azul, Pitinga, Dourado, Santa Lúcia e do Ouro, além do próprio 

Ararandeua. 

As formas do tipo meandros isolados são verificadas em alguns trechos da microbacia, por 

exemplo: córrego Inajá, igarapé Garrafão, Catitú, Água Branca e o rio Ararandeua. As formas em 

cotovelo são também comuns na microbacia do rio Ararandeua, sendo importante destacar as 

dos seguintes cursos d’água: córrego das Pebas, Valeu, Traquá, rio do Ouro, Santa Lúcia, Dourado 

e Ararandeua. Esse padrão de drenagem está intimamente associado à estruturação geológica 

existente na região. 

O rio Surubiju também é afluente do rio Capim e pertence a microbacia 7128 (base de 

dados da ANA), com uma área de aproximadamente 8.631,81 km2, o que corresponde a 23,16% 

da bacia do rio Capim. Caracteriza-se por um padrão de drenagem subdentrítica, de densidade 

média a alta, sinuosidade mista, angularidade baixa a alta, tropia multidirecional ordenada. 

Possui, assim como o Ararandeua, uma fraca assimetria. As formas em arco são observadas quase 

em toda a extensão da bacia, merecendo destacar nos cursos d’água: rio dos Patos, das Pedras e 

Mutum. As formas do tipo meandros isolados são verificados principalmente ao longo do rio 

Mutum. As formas em cotovelo ocorrem nos seguintes cursos d’água: rio Marajoara, Bonito, dos 

Patos, das Pedras, Mutum e igarapé Artur. Assim como a bacia do rio Ararandeua, esse padrão de 

drenagem está intimamente associado à estruturação geológica existente na região. 

O comportamento sazonal médio de precipitação na região indica um período bastante 

úmido compreendido entre janeiro e abril, com índices máximos observados geralmente no mês 

de março, com alturas de precipitação superando os 400 mm. O período mais seco do ano 

abrange de junho a outubro, com mínimas observadas no mês de agosto e com índices próximos 

de 14 mm. O total anual de precipitação contabiliza 1.970 mm. O uso da água está diretamente 

associado às características hídricas da bacia e à evolução do processo de uso e ocupação do solo. 
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Por isso, as considerações são apresentadas em escala regional, envolvendo a Região Hidrográfica 

Tocantins Araguaia e a Bacia Hidrográfica do Capim. 

A localização, a abundância e o potencial de utilização dos recursos naturais, 

especialmente da água, conferem à Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia um relevante 

papel no desenvolvimento do país (ANA, 2010). 

O processo de ocupação da Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia está diretamente 

ligado à evolução da malha rodoviária regional, de forma extensiva, favorecendo a expansão da 

fronteira agropecuária, em direção ao Tocantins, Pará e Maranhão (MMA, 2006). Ao longo do 

tempo, alguns municípios foram se consolidando como importantes pólos regionais. No Pará, os 

principais pólos e sub-regionais são: Belém, Marabá, Abaetetuba, Barcarena, Cametá, Conceição 

do Araguaia, Parauapebas, Redenção, Tucuruí e Xinguara. 

A região já é palco de um dinâmico processo de desenvolvimento socioeconômico, que 

deverá se intensificar nas próximas décadas e que tem nos recursos hídricos um dos seus eixos 

(ANA, 2010). 

De acordo com o levantamento realizado pela ANA (2010) na Região Hidrográfica 

Tocantins Araguaia, a demanda (vazão de retirada) de água é de 95,1 m3/s, sendo os principais 

usos: irrigação (57 m3/s), dessendetação animal (16 m3/s), abastecimento humano (13 m3/s) e, 

por fim, uso industrial. A predominância dos usos para irrigação e pecuária reflete o perfil 

econômico da região. 

Vale destacar neste estudo as atividades de mineração associadas às grandes reservas 

nacionais, por exemplo, nas sub-regiões Tocantins (níquel e amianto no Alto Tocantins e ferro, 

níquel, cobre e ouro no Itacaiúnas) e Acará-Guamá (caulim e bauxita). Essa potencialidade mineral 

se configura como um dos fatores estratégicos da região hidrográfica (MMA, 2006). 

Estima-se que em 2025, a Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia deverá atingir uma 

demanda de 221 m3/s e a irrigação e pecuária continuarão como os principais usos, seguidos do 

abastecimento humano e do uso industrial (ANA, 2010). 

O uso local da água está associado ao tipo de atividade econômica existente na região de 

Rondon do Pará, uma região caracterizada pelo extrativismo vegetal. 

Nas áreas de fazenda, no geral é utilizada água subterrânea através de poço tubular 

profundo para diversos fins de uso (atividades agropecuárias) e consumo (doméstico). Em 

algumas propriedades foi identificada a captação de água superficial por roda d’água. 



Plano Municipal de Saneamento Básico– Rondon do Pará                                                  68 

 

Quanto às comunidades existentes, a água é captada de mananciais superficiais ou de 

poços tubulares profundos, ou ainda através de sistema de coleta de água da chuva para uso 

doméstico. A captação de água pluvial ocorre em função da dificuldade do acesso à água. O mapa 

05 apresenta a hidrografia do Município. 
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Hidrologia 

O ambiente geológico regional é formado pelo Grupo Itapecuru, representativa de um 

ambiente continental flúvio/marinho do Terciário Superior, na qual se tem a ocorrência de 

sedimentos avermelhados sob a forma de arenitos, argilitos, siltitos a conglomerados. 

A constituição predominantemente arenosa, grande espessura (a espessura na seção-tipo 

é de 270 m), área de abrangência e profundidades acessíveis à captação, dão a essa unidade 

geológica a condição de um dos mais importantes sistemas hidrogeológicos da região 

norte/nordeste do Estado do Pará. 

O aquífero Itapecuru, como unidade integral da Bacia Sedimentar do Parnaíba, é do tipo 

poroso e livre, com área de recarga de cerca de 205.000 km², espessura média de 100 m e 

disponibilidade hídrica de 214,8m³/s. Com relação aos dados de produtividade de poços tubulares 

implantados nesse sistema aquífero tem-se: profundidade média de 91 m; vazão média de 

12,3m³/h e capacidade específica de 1,862m³/h/m (ANA, 2005). 

Para caracterizar o comportamento de alguns dos parâmetros hidrogeológicos associados 

a essa unidade foram analisados os poços na região. Nessa área foram identificados 146 poços 

tubulares, obtidos a partir do banco de dados do SIAGAS (Sistema de Informações de Águas 

Subterrâneas) da CPRM (Serviço Geológico do Brasil)  

O contexto hidrogeológico local, em consonância com a compartimentação 

geomorfológica, o Grupo Itapecuru encontra-se recoberto por litologias com características 

particulares e distintas. Nos platôs, esta formação ocorre como substrato de um perfil maturo de 

lateritização e bauxitização, que ainda é sobreposto por uma pacote de sedimentos argilosos, 

denominados Argila Belterra. 

No entorno dos platôs, em relevo em processo de dissecação sustentado pelas litologias 

do Grupo Itapecuru, ocorrem sedimentos quaternários que se comportam como aquíferos livres. 

Associados às planícies fluviais dos principais rios que drenam a área, a saber, os rios Ararandeua 

e Surubiju, têm-se sedimentos quaternários inconsolidados silto-argilosos a arenosos, que 

também são caracterizados como aquíferos livres. 
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Recursos Hídricos 

“O Estado do Pará, segundo maior estado da Federação com uma área de mais de 

1.247.695,5 km2, foi subdividido em 03 Regiões Hidrográficas: Amazônica, Tocantins – Araguaia e 

Costa Atlântica Nordeste Ocidental conforme as Resoluções do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos – CNRH nº 30 (11 de dezembro de 2002) e nº 32 (15 de outubro de 2003). Estas são 

muito abrangentes para o cumprimento das metas de gestão estaduais, por isto optou-se em 

trabalhar nesta escala com 07 Macro Regiões Hidrográficas (MRH): Costa Atlântica – Nordeste, 

Tocantins – Araguaia, Xingu, Tapajós, Baixo Amazonas, Calha Norte e Portel – Marajó”. RBRH — 

Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 69-83. Essas divisões podem 

ser observadas na Figura 11. 

 

Figura 10. Regiões hidrográficas nacionais e o Estado do Pará. Macro – Regiões Hidrográficas (MRH) do 
Estado do Pará. Fonte. RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 69 – 83. 

 

Conforme divisão hidrográfica do Estado do Pará, (política de recursos hídricos do Estado 

do Pará, editada pela Lei Estadual n°6.381/2001), o Estado do Pará divide-se em 7 regiões 

hidrográficas, conforme pode ser observado na Figura 12. 

A Região Hidrográfica Costa Atlântica – Nordeste ocupa 10,1% da área do Estado do Pará. 

A Tocantins – Araguaia ocupa 10,4% da área do estado do Pará. 

As duas regiões hidrográficas de interesse são a Atlântica – Nordeste e Tocantins – 

Araguaia, por ser nessas duas que está inserido o território do Município de Rondon do Pará, 

especificamente as sub-regiões hidrográficas 20 (na Atlântica) e 21 (na Tocantins). 
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Figura 11. Região Hidrográfica Costa Atlântica – Nordeste. Fonte SEMA 

 

Por sua vez, a Região Hidrográfica Costa Atlântica – Nordeste divide-se em 3 sub-regiões 

hidrográficas e são elas elas: 

 Sub-Região Hidrográfica: Guamá – Mojú 

 Sub-Região Hidrográfica: Gurupí 

 Sub-Região Hidrográfica: Costa Atlântica 

Por sua vez, a região hidrográfica Tocantins – Araguaia divide-se em 3 sub – regiões 

hidrográficas e são elas: 

 Sub-Região Hidrográfica: Araguaia 

 Sub-Região Hidrográfica: Itacaiunas 

 Sub-Região Hidrográfica: Tocantins 

A Figura 13 apresenta as Sub – Divisões Hidrográficas da Região Hidrográfica Região 

Hidrográfica Costa Atlântica – Nordeste. 
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Figura 12. Sub Região Hidrográfica Guamá Moju da Região Hidrográfica Costa Atlântica – Nordeste. 

Fonte: SEMA/PA 

 

É na Sub Região Hidrográfica Guamá Moju, que está localizado parte do Município de 

Rondon do Pará. A outra está localizada na Região Hidrográfica Tocantins – Araguaia. A 

precipitação média é da ordem de 1.869 mm/ano, com a máxima de 2.565 mm no litoral do Pará, 

e a evapotranspiração real média de 1.371 mm/ano (ANA, 2006). 

Outra subdivisão encontra-se na Gestão da Oferta Hídrica no Estado do Pará e seus 

Aspectos Condicionantes. “Definição das Unidades Hidrográficas de Planejamento (UHPLAN) do 

estado do Pará: as UHPLANs apresentariam homogeneidade em termos  socioeconômicos e de 

histórico de ocupação; e onúmero de municípios pertencentes a uma mesma UHPLAN buscaria 

minimizar os conflitos de uso em um processo de gestão por meio de Comitês de Bacia 

Hidrográfica”. (RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 69-

83). Na Figura 14 apresenta-se essa subdivisão. Parte do Município de Rondon do Pará está 

localizada na Bacia Hidrográfica do Rio Capim. Com base nessa classificação, o município está 

inserido na sub – bacia do Guamá, uma área de 49.637 km2, com uma vazão média de 817,09 

m3/s. De acordo com as divisões da ANA, essa região está inserida na unidade Hidrográfica do 

Marajó (ANA, 2005) e na Ecorregião Estuário Amazônico (ANA, 2006), que apresenta uma 
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excelente relação demanda/disponibilidade inferior a 5%. Por outro lado, a Figura 15 apresenta as 

áreas de maior deficiência hídrica no estado do Pará. 

 

Figura 13. Unidades Hidrográficas de Planejamento (UHPLAN)/Pará. Fonte. RBRH — Revista Brasileira de 
Recursos Hídricos Volume 15 n.3 Jul/Set 2010, 69-83 

 

Figura 14. Áreas de maior deficiência hídrica no Estado do Pará. Fonte SEMA 
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 A Foto 6 mostra o rio Ararandeua, que poderá, a partir de estudos mais refinados, 
constituir-se em alternativa de manancial para captação de água para abastecimento público. 

 

Foto 6. Rio Ararandeua. 

Meio Biótico 

Flora 

Segundo Veloso (1992 apud EIA/Alumina 2012) o uso do solo e a cobertura vegetal de 

Rodon do Pará, estão classificados em Floresta Ombrófila Densa Submontana (Floresta 

Amazônica), Terras Baixas e usos diversos. A Floresta Ombrófila Densa é caracterizada por 

apresentar clima ombrotérmico sem período biologicamente seco durante o ano, com 

pluviosidade anual maior de 2.300 mm e temperaturas médias oscilando entre 22° e 25° C. 

A subformação montana refere-se a áreas nas quais as cotas altimétricas estão entre 100 

e 600 m, geralmente em correspondência com terrenos mais antigos ou cristalinos. Suas árvores 

raramente ultrapassam os 30m de altura, formando uma cobertura vegetal mais ou menos 

uniforme, vez por outra interrompida pelas emergentes de maior altura. As coberturas com maior 

número de emergentes são geralmente encontradas em áreas de relevos ondulados a suave 

ondulados, com Argissolos Vermelhos, cascalhentos (Veloso 1992 apud EIA/Alumina 2012). 
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Os fragmentos remanescentes de vegetação menos perturbados são geralmente 

encontrados em áreas de Reserva Legal de propriedades particulares. São comuns no 

componente arbóreo as espécies: louros (Ocotea spp), fava-atanã (Parkia sp), abioranas (Pouteria 

spp), breus (Protium spp, Trattinickia sp) sapucaia (Lecythis paraensis), quaruba-cedro (Vochysia 

sp) ucuubas (Virola spp), ipês amarelo e roxo (Tabebeuia spp). Mais raramente são encontrados 

mognos (Swietenia macrophylla) e castanheiras (Bertholletia excelsa) (Veloso 1992). Dentre a 

fauna de grande porte (Mastofauna), as Ordens mais diversificadas são: Rodentia, Chiroptera, 

Didelphimorphia e Primates, sendo as três primeiras com a taxonomia ainda mal definida (Reis et 

al. 2006 apud EIA/Alumina 2012). 

Em áreas previamente destituídas de sua vegetação original pela ação antrópica e 

posteriormente abandonadas, desenvolve-se a floresta secundária, em estado de regeneração, 

regionalmente conhecida com juquira (Rayol et al. 2008 apud EIA/Alumina 2012). Na Foto 7 é 

apresentada a vegetação típica do rio Ararandeua. 

  
Rio Ararandeua: Açaizal remanescente Rio Ararandeua: Vegetação aquática 

  

Vegetação ciliar do Rio Ararandeua Vegetação ciliar do Rio Ararandeua 

Foto 7. Vegetação Típica do Rio Ararandeua 

 

Unidades de Conservação 

O Mapa 6 apresenta as Unidades de Conservação para o território do Município de 

Rondon do Pará. 
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Economia 

Setor Primário 

Em Rondon do Pará, quanto à produção animal, destaca-se a leiteira integrada à indústria 

de lacticínios, que beneficia e comercializa seus produtos no âmbito estadual e regional. Isso é 

importante para diversificação e distribuição de renda, já que grande parte dos fornecedores é 

constituída de pequenos produtores rurais. Há também uma unidade fabril que é relevante face à 

presença de uma pequena bacia leiteira no eixo de Marabá e Curionópolis, o que é mais um fator 

de incentivo à expansão da produção de Rondon do Pará. 

Na produção pecuária destaca-se o rebanho bovino, de aproximadamente 400 mil 

cabeças (dados de 2009). O rebanho de Rondon do Pará é comercializado, em parte, in natura 

para demais regiões (nordeste e sudeste do estado), com também, abastece a rede de frigoríficos 

(por exemplo, grupo Bertin S/A) situados no eixo de Marabá cujo mercado é o centro-sul do 

Brasil. 

No setor agrícola observa-se uma transição ao plantio de novas culturas de caráter 

industrial, bem como a profissionalização da gestão da propriedade rural, o que determina o uso 

intenso da terra com a recuperação de área degradada. Em que pese a presença de terras 

agricultáveis e áreas degradadas, é fato que a especialização de Rondon do Pará é a pecuária, 

sendo a produção agrícola tímida ante o seu potencial. Assim, na agricultura temporária o maior 

destaque em valor é a mandioca, uma cultura tradicional e de cultivo extensivo. 

A introdução do agronegócio em Rondon do Pará é um processo em andamento e que 

ainda não se consolidou, pois a colheita de milho mantém-se estável no período de 2007 a 2009 e 

a de soja é incipiente e com reduzida representatividade econômica. 

O quadro observado em Rondon do Pará no âmbito da agricultura permanente apenas 

reforça que a vocação do município, até o presente momento, é a pecuária. Apesar da 

diversificação da lavoura apenas dois produtos destacam-se pela sua importância econômica, que 

é a pimenta-do-reino e a banana que respondem, respectivamente, por 27% e 59% da receita 

agrícola permanente no ano de 2009. 

 

Setor Secundário 

Em relação a Rondon do Pará, observa-se um movimento de ampliação de 

representatividade, porém num ritmo menor. Em 1999 a taxa de participação estadual era de 
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0,13% passando para 0,15%, em 2008, um incremento de 15% no período. Na economia 

municipal o setor ascendeu de 6%, em 1999, para 13%, em 2008, em sua participação. Todavia, os 

dados da série histórica apontam para a estabilidade do indicador. 

A participação da atividade secundária no emprego formal em Rondon do Pará é de 29%, 

sendo que a indústria de transformação responde por 24% da contração de mão-de-obra do 

setor. 

A maior empregabilidade de Rondon do Pará advém da diversidade das unidades fabris e 

do tempo de operação destas. 

O dinamismo industrial em Rondon do Pará perpassa não somente por estímulos 

mercadológicos (preço, mercado, localização, custo, taxa cambial, etc) como também a inserção 

de práticas sustentáveis para obtenção de matéria-prima e apropriação de novas ferramentas de 

tecnologia social e produtiva. 

É fato que ao longo da primeira década dos anos 2000, o setor secundário ligado a 

produção de madeira nativa, atravessa uma crise estrutural por causa do esgotamento ambiental 

e das pressões regulatória, o que tem reflexos negativos no curto prazo em termos de emprego, 

mas tem aspectos positivos no sentido de pressionar pela profissionalização e pela 

sustentabilidade dos empreendimentos desse setor que já está migrando para praticas de manejo 

e de reflorestamento. 

Rondon do Pará registrava 51 estabelecimentos, em 2003, passando para 116, em 2005, e 

terminando 2008 com apenas 63 fábricas. Em relação ao emprego constatou-se, neste período, 

recuo de 1.664 para 1.188 funcionários, uma queda de 29%. Desse modo, o setor secundário é 

constituído por dois grupos distintos de empreendimentos, sendo que o primeiro é focado no 

atendimento da demanda local e o segundo grupo voltado para o mercado estadual/regional e 

exportador. O primeiro grupo de empreendimentos industriais é formado por pequenas 

panificadoras, movelarias, pequenas gráficas e similares, cujas vendas são centradas no mercado 

local. 

Por outro lado, há indústrias cujo raio de atuação é regional, notadamente nos municípios 

no entorno, por exemplo, Abel Figueiredo, e buscam a complementariedade nas suas operações 

baseada no aproveitamento de insumo da região. Nesta linha, verificam-se diversos 

empreendimentos, tais como: indústria de torrefação, de beneficiamento de café e de arroz e 

unidade processadora de leite, cujo foco é a integração com o setor agropecuário, visando 

redução de custo e espaço mercadológico. 
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Adicionalmente, há o ramo da indústria madeireira que atua tanto para atender o 

mercado estadual e regional quanto para atender o comércio exterior, cujo porte é bem maior 

proporcionalmente aos demais empreendimentos instalados no município. Os empreendimentos 

exportadores são aqueles que industrializam madeira, sendo que, ao longo da década verifica-se 

uma gradativa mudança quanto à origem da matéria-prima, que deixou, em parte, de ser extraída 

ilegalmente para ser oriunda de madeira reflorestada ou extraída a partir das práticas de manejo 

florestal. 

 

Setor Terciário 

Numa região de fronteira que ainda não se consolidou demográfica e socialmente, o 

desenvolvimento de atividades produtivas é orientado para a busca de oportunidades e, neste 

caso, o setor terciário em Rondon do Pará é focado para ofertar bens e serviços em acordo com a 

necessidade da demanda local. 

No espaço estadual constata-se que o setor terciário tem reduzida representatividade 

econômica e que a participação do mesmo na economia paraense é declinante. 

Em Rondon do Pará o setor terciário é também a principal expressão econômica, em 

termos de participação no PIB municipal (69,38 %), muito embora a atividade venha 

apresentando leve redução na sua participação econômica, durante o período observado. Tal 

declínio pode estar relacionado à expansão das demais atividades na economia municipal, em 

particular, a agropecuária e a indústria, o que é positivo, pois da um indício de diversificação 

produtiva e do surgimento de novas oportunidades de investimento que geram emprego à 

sociedade local. 

No que se refere à geração de emprego, a importância social do setor terciário é 

expressiva (52%), o que reforça a hipótese de que esta economia está se diversificando. 

Em Rondon do Pará aproximadamente 70% da PEA são de empregados e apenas 25% são 

formais (trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos), o que significa que 44% são de 

mão-de-obra que não tem carteira assinada. O setor agropecuário emprega 34% do total da 

população economicamente ativa e o setor industrial com 16% e, com aproximadamente 16% a 

área comercial (atacadista e varejista) e de reparação de veículos que, juntas, totalizam cerca de 

66% da PEA.” (VOTORANTIM METAIS, CNEC, WORLEY PARSONS:34) 
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Cad Único 

No município de Rondon do Pará, o total de famílias inscritas no Cadastro Único do 

Ministério do Desenvolvimento Social em maio de 2013 era de 7.182 dentre as quais: 

 3.469 com renda per capita familiar de até R$70,00; 

 5.731 com renda per capita familiar de até R$ 140,00; 

 6.936 com renda per capita até meio salário mínimo. 

 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de renda 

que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O PBF 

beneficiou, no mês de jul de 2013, 4.572 famílias, representando uma cobertura de 73,3 % da 

estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem benefícios com valor médio de 

R$ 145,45 e o valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas 

alcançou R$ 664.994 no mês. 

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base no 

bimestre de maio de 2013, atingiu o percentual de 74,07%, para crianças e adolescentes entre 6 e 

15 anos, o que equivale a 3.977 alunos acompanhados em relação ao público no perfil 

equivalente a 5.369. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 54,14%, 

resultando em 490 jovens acompanhados de um total de 905. 

Rede Urbana 

Hierarquia Funcional 

Rondon do Pará é um Centro Local. Apesar de ser a mais baixa escala na hierarquia entre 

as cidades, segundo os dados do estudo de influência de cidades do IBGE (2007), polariza os 

municípios de: 

 Abel Figueiredo no comércio/serviço, lazer, educação e saúde, todos em escala 

mediana;  

 Bom Jesus do Tocantins em comércio/serviço, lazer, educação e saúde, todos em 

baixa escala; 

 Dom Eliseu, com média e alta influência na busca por instituição de ensino; 
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Rondon do Pará também recebe influência de outras cidades, ou seja, seus moradores 

buscam alguns produtos e serviços essenciais em outros centros maiores, sendo seus 

polarizadores: 

 Belém, capital do Pará, com média e alta magnitude de influência em comércio, 

serviço, educação e saúde; 

 Marabá, com influência baixa, mas, essencial em transporte aéreo, comércio e 

serviço, educação, lazer e saúde; 

 Imperatriz, único município de outro estado (Maranhão) que exerce influência 

significativa em Rondon do Pará, polarizando o município em escala média e alta no 

comércio, serviço, lazer, educação e saúde. 

 

Rondon do Pará polariza três cidades: Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins e Dom 

Eliseu. Com Abel Figueiredo e Bom Jesus do Tocantins a polarização que exerce é forte, 

oferecendo a seus munícipes atendimento à demanda em educação, saúde, lazer e compras. A 

ligação com Dom Eliseu é muito fraca, oferecendo atendimento à demanda em educação. 

Com a capital do Estado, Belém, apesar de possuir uma grande infraestrutura e ser 

enquadrada na categoria de Metrópole, a ligação com Rondon do Pará é de tipo médio, devido à 

grande distância, ofertando principalmente, serviços em saúde, compras e educação. Com 

Marabá, devido a sua proximidade geográfica, a relação é muito forte, e supre grande parte das 

necessidades essenciais dos munícipes de Rondon do Pará, como comércio, saúde, educação, 

lazer e transportes. Já com Imperatriz, apesar de ser um município que pertence ao estado 

vizinho de Maranhão, a ligação é forte devido também a sua proximidade geográfica, ofertando 

principalmente serviços em educação, lazer, saúde e comércio. O mapa 7 apresenta a polarização 

de Rondon do Pará. 

Tabela 10. Relação da Polarização de Rondon do Pará com os Municípios do entorno. 

MUNICÍPIOS POLARIZADORES 
MUNICÍPIO DA ÁREA DE 

INFLUÊNCIA 
MUNICÍPIOS POLARIZADOS 

Belém 

Rondon do Pará 

Abel Figeueiredo 

Marabá Bom Jesus do Tocantins 

Imperatriz Dom Eliseu 

Fonte: Interação Urbana
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Demografia 

No Censo de 2010 do IBGE, a população de Rondon do Pará atingiu 46.964 habitantes, 

sendo 34.696 na zona urbana e 12.268 na zona rural. Seu crescimento populacional foi 

inicialmente caracterizado pelo extravasamento natural de seu núcleo primitivo, ao longo da BR-

222, nos anos 60. As atividades prestadoras de serviços e comércio, bem como grandes 

instalações madeireiras foram ocupando os espaços ao longo da rodovia e a partir dos anos 90, foi 

ocorrendo progressivamente a ocupação das áreas situadas ao sul, na direção da divisa com o 

Maranhão, com a criação de novos bairros limítrofes ao núcleo inicial, onde o custo da terra era 

mais acessível e também por que a ocupação ao norte era restringida pela proximidade do rio 

Ararandeua. O Gráfico 3 apresenta as taxas de crescimento populacional do município em 

comparação com o Estado e com a União, conforme os últimos censos e contagens. 

Gráfico 3. Taxa de Crescimento Populacional do Município, Estado e União Populacional. 

 

Fonte: IBGE 2010. 

A partir da década de 1990, consolidou-se o modelo de ocupação da periferia extensiva 

marcada pela exclusão social, pela precariedade da infraestrutura de saneamento e pela baixa 

densidade demográfica. São moradias precárias inicialmente construídas em madeira, 

substituídas em parte ao longo dos anos pela alvenaria de tijolos. O índice de urbanização do 

município atingiu 73,88%, segundo o Censo do IBGE 2010. 
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A Tabela 11 apresenta a evolução da população total, urbana e rural, para os censos de 

1991, 2000 e 2010, bem como as taxas geométricas de crescimento anual. 

Tabela 11. População por Situação de Domicílio, 1991, 2000 e 2010. 

 1991 2000 2010 
TGCA 

1991-2000 
TGCA 

2000-2010 

População Total 27.146 39.870 46.964 4,36% 1,65% 

Urbana 12.592 30.061 34.696 10,15% 1,44% 

Rural 14.554 9.809 12.268 -4,29% 2,26% 

Taxa de Urbanização 46,39% 75,40% 73,88% - - 

Fonte: IBGE 2010 

A população rural tem crescido, mas distribuídas pelo território municipal existem 

diversos aglomerados com características urbanas. Em Rondon do Pará, são doze os 

assentamentos agrários (oficiais) e assentamentos não oficiais (acampamentos, como os 

moradores autodenominam). Há também aglomerados rurais, denominados de: Vila Palestina 

(km 70), Vila da Paz (km 56, ambos na BR-222), Vila Santa Lúcia (Jacu), Vila Santa Helena, Agrovila 

do Pitinga e Vila Progresso. De acordo com dados do último Censo Demográfico (2010), nesses 

aglomerados existem 599 domicílios (4,8% do total), com uma média de 4,28 pessoas por 

domicílio, totalizando 2,5 mil moradores permanentes. 

Tabela 12. Características territoriais de Rondon do Pará 

Área 8.246,439 km² 

População 46.964 habitantes (Censo 2010) 

Densidade demográfica 5,70 habitantes/km² 

Distribuição demográfica Urbana: 73,88%. Rural: 26,12 % 

Localização Região sudeste do estado do Pará. 

Hora local G.M.T. menos 3 (três) horas 

Fonte IBGE 

A zona urbana do município de Rondon do Pará, conforme dados do IBGE, possui uma 

população total de 46.964 habitantes, dos quais, 34.696 residem na zona urbana e 12.268 

habitantes na zona rural.  

A Tabela 13 apresenta a densidade populacional do município. Destaca-se a extensão 

territorial do município, o que torna Rondon do Pará um dos maiores municípios do Brasil. 

Tabela 13. Densidade Populacional 

Município 

População 

Residente 

2000 

População 

Residente 

2010 

Urbana 

Urbana na 

Sede 

Municipal 

Rural 
Área 

Total 

Densidade 

Demográfica 

hab/km2 

Rondon do 

Pará 
39.870 46.964 34.696 34.696 12.268 8.246,4 5,70 

Fonte: IBGE 2010 
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O Censo do IBGE indica ainda que 13,84% dos responsáveis pelo domicílio estavam na 

faixa etária de 30 a 34 anos. Entre 2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que, 

em termos anuais, cresceu 4,3% em média. Em 2000, este grupo representava 5,2% da população, 

já em 2010 detinha 6,8% do total da população municipal. O segmento etário de 0 a 14 anos 

registrou crescimento negativo entre 2000 e 2010 (-0,2% ao ano). Crianças e jovens detinham 

35,4% do contingente populacional em 2000, o que correspondia a 14.124 habitantes. Em 2010, a 

participação deste grupo foi reduzida para 29,4% da população, totalizando 13.805 habitantes. O 

Gráfico 4 apresenta a estratificação da população por faixa etária. 

 

Gráfico 4. Estratificação da população por faixa etária 

 

Fonte: IBGE 2010 

Quanto ao número de componentes das famílias, os números mostram que 60,70% eram 

compostas por 2 a 4 pessoas. Compostos por 1 pessoa eram 1.299 domicílios (10,36%), 2 pessoas, 

2.150 (17,15%), 3 pessoas, 2.707 (21,60%), 4 pessoas 2.752 (21,95%), 5 pessoas, 1.769 (14,11%), 6 

pessoas e mais totalizaram 1.858 (14,82%). 

Nas projeções para 20 anos, as principais tendências são de que o percentual de chefes de 

domicílios jovens deverá cair vindo a crescer significativamente aqueles com idades variando 

entre 55 e 64 anos, e também do grupo etário acima de 65 anos. O Gráfico 5 apresenta a 

estratificação da população pelo número de moradores por domicílios para o Município de 

Rondon do Pará. 
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Gráfico 5. Estratificação da População por Número de Moradores por Domicílios. 

 

Fonte: IBGE 2010 

Quanto ao sexo dos responsáveis pelo domicílio tinha-se que 8.340 eram homens 

(66,37%) e 4.225 (33,63%) eram mulheres. Essa quantificação é apresentada no  

Gráfico 6. 

 

Gráfico 6. Sexo dos Responsáveis por Domicílios 

 

Fonte: IBGE 2010. 
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Saúde e Saneamento 

Os indicadores de saúde são muito importantes para o conhecimento, o monitoramento e 

avaliação da situação de saúde da população. Estudos epidemiológicos relacionados às condições 

de saneamento apontam a ‘morbidade por enfermidades diarréicas’ e ‘mortalidade por 

enfermidades diarréicas’ os indicadores mais aplicados para analisar o impacto das ações de 

saneamento sobre a saúde coletiva. 

As doenças de transmissão feco – oral, especialmente as diarréias, representam em média 

mais de 80% das doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (DRSAI) no Brasil 

(IBGE, 2012). 

A Tabela 14 a seguir, demonstra as principais causas de internação da população de 

Rondon do Pará e outros municípios do Estado, no período de 2008 a 2012. O total de causas de 

internação chega a 369 e 34.216 AIH (Autorização de Internação Hospitalar). Neste trabalho, 

optou-se listar as principais delas. 

Tabela 14. Principais causas de internação da população de Rondon do Para e demais municípios do 
Estado do Pará. 

PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAÇÃO EM RONDON 
DO PARÁ. 

2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Tratamento de doenças infecciosas e intestinais 1596 1484 1965 1701 1419 8165 

Tratamento de pneumonias ou influenza (gripe) 893 974 524 537 396 3324 

Tratamento de outras doenças do aparelho 
respiratório 

340 821 851 673 391 3076 

Parto normal 568 585 587 495 516 2751 

Tratamento das doenças crônicas das vias aéreas 
inferiores 

404 449 482 416 465 2216 

Tratamento de outras doenças do aparelho urinário 15 244 391 452 447 1549 

Tratamento de crise hipertensiva 73 208 216 268 377 1142 

Tratamento de outras doenças das vias aéreas 
superiores 

89 171 193 228 271 952 

Tratamento de doenças do esôfago estômago e 
duodeno 

61 111 150 232 295 849 

Tratamento de estreptococcias 85 154 194 171 198 802 

Tratamento da pielonefrite 159 154 165 140 146 764 

Tratamento de doenças renais túbulo – 
intersticiais 

370 211 18 35 63 697 

Tratamento de calculose renal 58 79 107 138 123 505 

Parto cesariano 143 88 65 83 106 485 

Hernioplastia inguinal / crural (unilateral) 91 80 113 106 57 447 

Tratamento de dengue clássica 180 54 47 91 64 436 

Fonte:. DATASUS TABWIN 
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Observa-se, por exemplo, entre outras comparações, que as internações por Dengue 

Clássica (436) são bem menores do que as Doenças Infecciosas e Intestinais (8165). Salienta-se 

que estas últimas, em número são mais que o dobro da segunda causa, pneumonias e gripe. De 

acordo com a Organização Mundial da Saúde, 2009, 88% das mortes por diarréias no mundo são 

causadas pelo saneamento inadequado e aproximadamente 84% são crianças. Segundo ainda a 

UNICEF, 2009, a diarreia é a segunda maior causa de mortes em crianças menores de 5 anos de 

idade.Estima-se que 1,5 milhões de crianças nesta idade morram anualmente, vítimas de doenças 

diarreicas, sobretudo em países em desenvolvimento.Observa-se no Erro! Fonte de 

referência não encontrada., para o Município de Rondon do Pará e no gráfico abaixo, que 

o número de mortes concentra-se nas faixas etárias menores que de 1 ano (20) e entre 1 a 4 anos 

(12). 

 

Gráfico 7. Período 2000 – 2013: Óbitos por faixa etária causa. Doenças Infecciosas Intestinais. 

 

 

Fonte: SESPA – DATASUS 

 

A Tabela 15 a seguir apresenta a população do Município de Rondon do Pará por faixa 

etária. Observa-se que em 2012, o número de crianças menores que 1 ano era de 850. No mesmo 

ano, o número de crianças entre 1 e 4 anos era de 3.450. 
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Tabela 15. População do município de Rondon do Pará período 2008 a 
2012 por faixa etária. 

Faixa Etária 2008 2009 2010 2011 2012 

Menor 1 ano 848 832 753 841 850 

1 ano 875 854 807 841 850 

2 anos 909 883 827 846 855 

3 anos 944 917 897 856 865 

4 anos 980 953 921 870 880 

5 anos 1016 990 922 887 897 

6 anos 1051 1026 911 906 915 

7 anos 1084 1061 871 926 937 

8 anos 991 1094 960 949 959 

9 anos 996 1001 918 968 979 

10 anos 999 1004 1049 989 1000 

11 anos 1001 1007 932 1010 1021 

12 anos 1004 1009 1047 1024 1036 

13 anos 1007 1012 965 1028 1040 

14 anos 1009 1015 1025 1025 1035 

15 anos 1007 1011 1116 1021 1032 

16 anos 1005 1008 1016 1016 1027 

17 anos 1004 1007 976 1007 1019 

18 anos 1004 1005 966 996 1007 

19 anos 1004 1006 889 980 991 

20 a 24 anos 5080 5016 4644 4698 4750 

25 a 29 anos 4740 4899 4526 4578 4630 

30 a 34 anos 3651 3845 3950 3996 4040 

35 a 39 anos 2903 2948 3181 3218 3254 

40 a 44 anos 2567 2625 2902 2936 2968 

45 a 49 anos 2137 2197 2449 2477 2505 

50 a 54 anos 1705 1777 1853 1875 1895 

55 a 59 anos 1359 1409 1497 1514 1531 

60 a 64 anos 1089 1148 1082 1095 1107 

65 a 69 anos 809 837 837 847 856 

70 a 74 anos 598 632 549 555 562 

75 a 79 anos 360 389 365 369 374 

80 anos e mais 338 359 361 365 369 

Total 47074 47776 46964 47509 48036 

Fonte: DATASUS TABWIN. 

 

A Tabela 16 apresenta o número de internações por doenças infecciosas e intestinais, 

também no período de 2008 a 2012, porém, por faixa etária da população rondoniense. 
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Tabela 16. Internações por doenças infecciosas e intestinais no período de 2008 a 2012 
em Rondon do Pará, por faixa etária. 

Faixa etária 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

<1ª 198 154 173 107 67 699 

1-4ª 397 338 549 347 264 1895 

5-14ª 236 226 291 272 223 1248 

15-24ª 229 186 240 216 191 1062 

25-34ª 177 143 225 203 208 956 

35-44ª 123 134 166 185 152 760 

45-54ª 99 112 116 129 105 561 

55-64ª 61 93 86 108 86 434 

65e+a 76 98 119 134 123 550 

Total 1596 1484 1965 1701 1419 8165 

Fonte DATASUS TABWIN. 

 

Destaca-se finalmente na Tabela 17 o número de internações para tratamento de doenças 

infecciosas e intestinais, no período de 2008 a 2012, para a faixa etária de 0 a 5 anos. 

 

Tabela 17. Internação para tratamento de doenças infecciosas e intestinais de 
2008 a 2012. Idade 0 a 5 anos. 

Idade 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

< 1 ano 198 154 173 107 67 699 

1 ano 192 151 227 128 110 808 

2 anos 93 86 137 89 48 453 

3 anos 73 61 101 74 64 373 

4 anos 39 40 84 56 42 261 

5 anos 38 37 53 41 35 204 

Total Ano 633 529 775 495 366 2798 

Fonte DATASUS TABWIN 

 

Observa-se no ano de 2012 que 2798 crianças entre 0 e 5 anos foram internadas para 

tratamento de doenças infecciosas e intestinais. 
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Taxa de Internação de Crianças Menores de 5 anos por Doenças Diarreicas 

 

Cálculo: 

Nº de internações por DDA em crianças 

residentes < 5 anos de idade, em determinado 

local e período X 1000 

Total de crianças menores de 5 anos de idade, 

no mesmo local e período 

 

 

A Tabela 18 apresenta a taxa de internação hospitalar por diarréia da população, no 

período compreendido entre de 2008-2012, de crianças menores 5 anos, do Município de Rondon 

do Pará. 

 

Tabela 18. Taxa de internação hospitalar por diarréia população de 2008-2012 de crianças menores 5 
anos 

2008 2009 2010 2011 2012 

114 97 151 96 70 

Fonte DATASUS TABWIN 

 

A meta proposta pelo Ministério da Saúde é de 8/1000 crianças menores de 5 anos de 

idade internadas por doenças diarréicas, estabelecendo ações para atingir este indicador, entre 

elas: 

 Ampliar a rede de Saneamento Básico; 

 Estimulo do aleitamento materno nas UBS, sala de parto e alojamento conjunto 

após a alta da maternidade; 

 Práticas Adequadas de Desmame; 

 Imunização; 

 Situações de Vulnerabilidade para o agravamento da diarréia: crianças 

convalescentes de outras infecções, bebês que nascem com baixo peso, crianças 

desnutridas, com AIDS ou que não foram vacinadas. 

 

As tabelas 19 e 20 apresentam a evolução dos gastos com internações no período 2008 a 2012. 



Plano Municipal de Saneamento Básico– Rondon do Pará                                                  93 

 

 

Tabela 19. Gastos (em R$) com Internações por faixa etária para tratamento de doenças infecciosas e 
intestinais no período de 2008 a 2012 no município de Rondon do Pará. 

FAIXA 

ETÁRIA 
2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

<1a 62.251,16 52.594,60 59.079,70 36.732,30 22.912,30 233.570,06 

1-4a 125.483,20 115.536,20 187.842,10 118.684,30 90.477,60 638.023,40 

5-14a 73.317,30 76.851,40 98.945,90 92.636,80 76.156,70 417.908,10 

15-24a 68.370,40 60.743,40 78.528,00 70.362,40 62.895,90 340.900,10 

25-34a 52.839,98 46.684,70 73.534,50 66.114,70 68.499,20 307.673,08 

35-44a 36.565,60 ‘ 54.197,40 60.298,50 49.968,80 244.646,90 

45-54a 29.417,88 36.468,80 37.800,40 42.104,10 34.586,50 180.377,68 

55-64a 18.121,58 30.295,70 28.165,40 35.185,20 28.325,40 140.093,28 

65e+a 22.680,60 31.952,20 38.783,10 43.696,60 40.754,70 177.867,20 

Total 489.047,70 494.743,60 656.876,50 565.814,90 474.577,10 2.681.059,80 

Fonte DATASUS TABWIN 

 

Tabela 20. Gastos (em R$) com Internações de crianças menores de 5 anos para tratamento de doenças 
infecciosas e intestinais no período de 2008 a 2012 no município de Rondon do Pará. 

FAIXA ETÁRIA 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

< 1 ano 62.251,16 52.594,60 59.079,70 36.732,30 22.912,30 233.570,06 

1 ano 60.349,16 51.539,90 77.704,30 43.771,20 37.643,00 271.007,56 

2 anos 29.179,88 29.429,40 46.735,30 30.436,10 16.483,20 152.263,88 

3 anos 22.722,52 20.938,90 34.662,90 25.234,60 21.953,60 125.512,52 

4 anos 13.231,64 13.628,00 28.739,60 19.242,40 14.397,80 89.239,44 

5 anos 11.802,76 12.533,30 18.155,70 14.056,90 12.035,50 68.584,16 

TOTAL 199.537,12 180.664,10 265.077,50 169.473,50 125.425,40 940.177,62 

Fonte DATASUS TABWIN 

 

Essas informações demostraram que há uma relação entre abrangência do serviço de 

esgotamento sanitário e número de internações por diarréia, embora outros fatores, como a 

disponibilidade de água potável, intoxicação alimentar, higiene inadequada, escolaridade da mãe 

também sejam importantes na ocorrência dos casos de diarréia. Geralmente quanto maior a 

abrangência dos serviços, menor a ocorrência de internações por diarréias. Algumas cidades 

fogem a esta tendência. Isto pode ser decorrência, entre outras razões, da qualidade da 

informação e da existência de outros fatores, anteriormente mencionados, que também 

controlam as taxas de internação ou de mortalidade por diarréias. 

A Tabela 1414 apresenta como a principal causa de internação da população do município 

de Rondon do Pará (23,8%) o Tratamento de Doenças Infecciosas e Intestinais. Nas tabelas 19e 20 
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viu-se que estas internações custaram R$ 2.681.059,80 no período de 2008 a 2012, dos quais  

35%, para atendimento das crianças até 5 anos. 

No período de 2008 a 2011 o município de Rondon do Pará recebeu para pagamentos das 

34.216 AIHs (Autorização de Internação Hospitalar) R$ 14.248.207,01(Fonte DATASUS TABWIN) 

sendo que 18,82% deste valor foi utilizado para custear as internações para o Tratamento de 

Doenças Infecciosas e Intestinais. Outro fato relevante é Taxa de internação hospitalar por 

diarréia da população no período de 2008-2012 das crianças menores 5 anos – Quadro 5 mostra 

que o numero que estão muito além das internações estipuladas pelo Ministério da Saúde nos 

indicadores do Pacto pela Saúde. Outro ponto importante é a análise dos óbitos por faixa etária 

tendo como causa as Doenças Infecciosas Intestinai. 

Especialistas da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) estimam que a cada R$ 1 investido 

por governos em saneamento básico economiza R$ 4 em custos no sistema de saúde e uma das 

melhores ações preventivas de saúde é um ambiente saudável, com o esgotamento sanitário e a 

coleta de resíduos. Isso traz economia para os serviços de atendimento médico, reduz a fila dos 

serviços de saúde e reduz os casos de doenças infecciosas e parasitárias. Com a desvinculação, 

perdem-se recursos de repasse obrigatório, que poderiam ser empregados nas ações preventivas.  

Organização Intitucional 

A estrutura administrativa do Município encontra-se representada na Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Organograma da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará 
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Observa-se que o tratamento das questões físico-territoriais está distribuido por várias 

secretarias, porém não há integração nas ações, além disso, não há técnicos legalmente 

habilitados na área de planejamento urbano e edificações no quadro de servidores efetivos, bem 

como, para o planejamento dos serviços de saneamento, o que dificulta a institucionalização do 

processo de planejamento urbano, de implantação do Plano Diretor e do Plano Municipal de 

Saneamento. 

O organograma do SAAE está estabelecido na Lei Municipal 22 de 05 de dezembro de 

1984 que criou o SAAE. 

Na Tabela 21 apresenta-se um elenco das principais matérias legislativas municipais. em 

complementação ao elenco  apresentado mais adiante no âmbito federal e estadual. 

Tabela 21. Resumo das Principais Legislações Muncipais pertinentes aos Serviços de Saneamento 

Tabela continua... 

LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL 

POSSUI 
OBSERVAÇÕES 

SIM NÃO 

Código Tributário 
Municipal 

X 
 

A cobrança do ISS é lançada pelos servidores lotados no setor. 
Já está em fase de adequação o sistema de emissão de NFE(s) e 
escrituração eletrônica para que a emissão das guias seja feita 
pela web no caso do ISSQN, dívida ativa e segunda via do IPTU. 

Esses serviços podem ser entedendidods às contas de água. 

Lei sobre Planta 
Genérica de Valores  

X 

Os valores existentes foram fixados quando da edição do 
Código Tributário do Município em 1990 e somente vem sendo 
atualizados anualmente via Decreto pelos índices inflacionários. 
Os valores dos imóveis estão defasados em relação ao mercado 

imobiliário e há necessidade de sua revisão. 

Outras leis em vigência 
que tratam de assuntos 

tributários 
  

A progressividade do IPTU está prevista no CTM em seus 
anexos e também no PD 2006 (art), mas não foi regulamentada. 

Código de Postura X 
 

Necessita adequações. Lei Municipal 359/98. 

Código de Obras X 
 

Necessita de ser revisto conjuntamente com o novo Plano 
Diretor. 

Lei de Parcelamento do 
Solo 

 X Não possui 

Código de Vigilância 
Sanitária ou Saúde 

X 
 

Atende as demandas atuais do Departamento de Fiscalização. 
Lei Municipal 352/98 

 

Código Ambiental X 
 

Possui lei específica – Lei 421/02. 

Legislação sobre 
isenções e remissões de 

débitos 
X 

 

O município operacionaliza questões de isenções no tocante ao 
IPTU a aposentados e de imóveis cujo valor venal é muito 

baixo, porém, não tem regulamento específico, a base legal é o 
CTM. Operacionalizam ainda a emissão de Declarações de 

prescrições, uma vez que, não executam ainda os valores não 
pagos dos tributos municipais. Verificar isenções e remissões 

para as tarifas de água. 
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... continuação da tabela. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará 

 

Finanças Públicas 

A Tabela 22 apresenta a evolução da Receita Municipal de Rondon do Pará no período 

compreendido entre 2000 e 2011. 

 

Tabela 22. Receitas e Despesas de Rondon do Pará (Valores a Preços Constantes de 2011) 

RONDON DO PARÁ VARIAÇÃO 
PERCENTUAL 
ANUALIZADA ITEM 2000* 2011 

Receita Orçamentária Total 34.562.857,12 56.495.208,80 4,57 

Per capita 866,89 1.189,15 2,92 

Receita Corrente 30.419.897,53 58.169.869,58 6,07 

Transferências Correntes 27.872.304,10 49.579.988,02 5,38 

Cota ICMS 3.047.594,03 4.861.414,53 4,34 

Cota FPM 8.865.093,41 15.965.351,40 5,49 

Cota ICMS/Receita Orçamentária Total 8,82% 8,61% - 

Plano Diretor X  Em processo de revisão. 

Lei de Zoneamento  X Em processo de revisão, compõe o PD. 

Lei de Uso e Ocupação 
do Solo 

 X Em processo de revisão, compõe o PD. 

Legislação sobre 
serviços ao cidadão via 

web 
 X 

A legislação que regula a matéria é a mesma da NFE (s) – Lei 
Municipal 658/13. 

Lei de incentivo à 
produtividade fiscal 

 X Não existe legislação. 

Plano Plurianual X  Está sendo construído no momento 

Política Tarifária para a 
Prestação dos Serviços 

de Água e Esgoto 
X  

Necessita de revisão, adotando a tarifação a partir do consumo 
medido e não pelo número de torneiras. 

Plano de Cargos e 
Salário do SAAE 

X  Necessidade de Revisão 

Regimento do SAAE X  Necessidade de Revisão 
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Tabela continua... 

... continuação da tabela. 

Receita Tributária 450.421,81 2.265.032,81 15,82 

Receita Tributária /Receita Orçamentária T. 1,30% 4,01% - 

Receita de Capital/ Receita Orçamentária T. 11,99% 4,56% - 

Despesa Orçamentária Total 36.231.081,47 55.196.772,45 3,90 

Gastos com Pessoal 16.663.999,83 29.734.768,38 5,41 

Gastos Com Pessoal/ Despesa Total 45,99% 53,87% - 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará 

 

Condicionantes Legais e Normativos 

A seguir está apresentada a legislação pertinente ao saneamento, nos âmbitos federal, 

estadual e municipal. 

Federal 

No âmbito federal o principal agente no que se refere ao saneamento ambiental e sua 

regulamentação é o Ministério das Cidades, articulado institucionalmente com o Ministério do 

Meio Ambiente, por intermédio da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano e 

Departamento de Ambiente Urbano (SRHU/DAU) e da Agência Nacional de Águas (ANA). 

A legislação federal pertinente à elaboração e desenvolvimento de Planos Municipais de 

Saneamento encontra-se apresentada a seguir: 

 Lei Federal nº. 11.445, de 5 de janeiro de 2007: Estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 

8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras 

providências. 

 

 Decreto Federal nº. 7.217 de 21 de junho de 2010: Regulamenta a Lei no 11.445, 

de 5 de janeiro de 2007, que 84 estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, e dá outras providências. 

 Lei Federal nº. 11.107, de 6 de abril de 2005: Dispõe sobre normas gerais de 

contratação de consórcios públicos e dá outras providências. 

 

 Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, Regulamenta a Lei nº. 11.107, de 6 de 

abril de 2005: que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios 

públicos; 
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 Resolução Recomendada Ministério das Cidades – Conselho das Cidades nº 75, de 

02 de julho de 2009: Estabelece orientações relativas à Política de Saneamento 

Básico e ao conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico. 

 

 Resolução Recomendada Ministério das Cidades – Conselho das Cidades nº 32, de 

1º de março de 2007: Recomendar a realização de uma Campanha Nacional de 

sensibilização e mobilização, visando à elaboração e implementação dos Planos 

de Saneamento Básico; 

 

 Resolução Recomendada Ministério das Cidades – Conselho das Cidades nº 33, de 

1º de março de 2007: Recomendar prazos para a elaboração dos Planos de 

Saneamento Básico e instituição de Grupo de Trabalho para formular proposta de 

planejamento para a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico. 

 

 Decreto Federal nº 6.942, de 18 de agosto de 2009: Institui o Biênio Brasileiro do 

Saneamento - 2009-2010 e institui o Grupo de Trabalho Interinstitucional para 

coordenar a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico, e dá outras 

providências; 

 

 Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010: Institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 

providências. 

 

 Decreto Federal nº. 5.440, de 4 de maio de 2005: Estabelece definições e 

procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de 

abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de 

informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano. 

 

 Resolução CONAMA nº. 357, de 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 dá outras 

providências. 

 

 Portaria nº. 518/MS, de 25 de março de 2004: Estabelece os procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. 

 

 Lei Federal nº. 10.257, de 10 de julho de 2001: Estatuto das Cidades - 

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal estabelece diretrizes 

gerais da política urbana e dá outras providências. 

 

 Lei Federal nº. 9.984, de 17 de julho de 2000: Dispõe sobre a criação da Agência 

Nacional de Águas - ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, e dá outras providências. 
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 Lei Federal nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997: 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, e altera o 

art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 

28 de dezembro de 1989. 

 

 Lei Federal nº. 9.074, de 7 de julho de 1995: Estabelece normas para outorga e 

prorrogações das concessões epermissões de serviços públicos e dá outras 

providências. 

 

 Lei Federal nº. 8.987, de 13 de julho de 1995: Dispõe sobre o regime de concessão 

e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da 

Constituição Federal, e dá outras providências. 

 

 Lei Federal nº. 6.938, de 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. 

 
 

Estadual 

 Lei Federal nº. 11.445, de 5 de janeiro de 2007: Estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 

8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras 

providências; 

 

 

Municipal 

 Lei Municipal 22 de 05 de dezembro de 1984 que criou o SAAE. 

A política urbana no Município de Rondon do Pará, no que diz respeito às questões 

ambientais, é também de aplicação bastante recente, que envolve inclusive o licenciamento 

ambiental pelo Município de edificações através de convênio firmado com o governo do Estado 

do Pará, que repassou esta responsabilidade, municipalizando o licenciamento de menor porte. 

Visando a preservação, manutenção e recuperação ambiental, a legislação vigente acaba sendo, 

na maioria dos casos, bastante restritiva num ambiente que era de grande permissividade, 

gerando conflitos. A aplicação dos mecanismos de licenciamento ambiental municipalizado 

iniciou-se em fevereiro de 2013 e, face seu grande impacto inicial, ainda estão sofrendo ajustes 

pelo órgão responsável, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
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5. Diagnóstico dos serviços de saneamento: 

os quatro componentes 

A Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rondon do Pará, entidade autáquica municipal, 

foi criado pela Lei Municipal n° 22 de 05 de dezembro de 1984, é o responsável pela prestação 

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Conforme art. 2° o exercício da ação do SAAE se dá em todo o território municipal (urbano 

e rural) com as seguintes competências, entre outras: 

“Art. 2°. O SAAE exercerá a sua ação em todo o Município de 

Rondon do Pará, competindo-lhe com exclusiveidade: 

Esse importante dispositivo coaduna-se com a Lei Federal 11.445/2007 que entende que 

o planejamento deve acontecer tanto na zona rural como urbana. Entretanto, em algumas 

comunidades rurais, é a Prefeitura que vem prestando os serviços de abastecimento de água, 

como por exemplo, a Vila Santa Lúcia. 

É importante que o SAAE, paulatinamente assuma as atribuições de prestação desses 

serviços também zona rural. Não que ele não o faça, pois em diversar comunidades rurais é eque 

que está presente, mas, que ele estenda se campo de ação a todas elas. 

a. Estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com a 

Fundação de Saúde Pública (Fundação SESP) atual FUNASA, as obras 

relativas á construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públcos 

de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários. 

Nota-se que os serviços de esgotamento sanitário também figuram nas competências do 

SAAE. Embora o município ainda não disponha de tais serviços, nada impede ao SAAE de pensar 

sobre como vencer o desafio de coletar, afastar e tratar os efluentes domésticos. 

b. Operar, manter, conservar e explorar, diretamente, os serviços de água 

potável e de esgotos sanitários. 
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c. Lançar, fiscalizar e arrecadar tarifas dos serviços de água e esgoto e as 

taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos beneficiados com 

tais serviços. 

Nota-se também a atribuição fiscalizatória do SAAE que deve ir além das questões 

relacionadas ao abastecimento de água. Percebe-se em Rondon do Pará que a rede de drenagem 

pluvial é utilizada como rede de esgotos domésticos. O SAAE deve exercer sua função 

fiscalizatória, ordenando esses conflitos. 

d. Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas 

públicos de abastecimento de água e esgotos, compatíveis com as leis 

gerais e especiais. 

Pode-se inferir então que o SAAE possui competências para exercer atividades 

relacionadas com a Lei Federal 11.445/2007 e 12.305/2010, em especial as funções de gestão 

estalecidas pela 11.445/2007 planejamento, prestação dos serviços, regulação e fiscalização e 

controle social. Em 30 de dezembro de 1984 foi editado o Decreto Municipal 004/84 que aprovou 

o regulamento interno do SAAE. Salienta-se que o Decreto foi editado há quase 30 anos, sendo 

pertinente sua revisão. 

 

O Corpo Técnico do SAAE 

O SAAE dispõe atualmente de 40 funcionários conforme Tabela 23 

Tabela 23. Quadro de Funcionários da Autarquia 

SUB UNIDADE NÚMERO 

Administração 2 

Operação e Manutenção 17 

Operação e Manutenção 5 

Contratos Temporários Administração 2 

Contratos Temporários Operação 14 

Total de Servidores e /ou Contratados
1
 40 

Fonte. SAAE de Rondon do Pará 

 

                                            
1
Baixo índice de produtividade de pessoal, expresso pelo número de empregados por mil ligações de água, 

equivalente a 4,57 - chegando a superar seis se incluídos os serviços terceirizados – contra padrões 
internacionais recomendados de dois a três empregados por mil ligações. Terezinha Moreira. A Hora e a Vez 
do Saneamento. 
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A lei Municipal n° 468 de 29 de junho de 2005 instituiu o Plano de Carreira, Cargos e 

Vencimentos e Quadro de Pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, de Rondon do 

Pará. Entretanto, não foram criados cargos técnicos como engenheiro civil ou sanitarista. Rondon 

do Pará possui quase 40 mil habitantes e complexidade suficiente para assimilar em seus quadros, 

um técnico habilitado para auxiliar nas questôes operacionais, técnicas e administrativas da 

Autarquia. Dessa forma é importante rever a legisção do plano de carreira, cargos e vencimentos 

do SAAE. 

 

Política Tarifária 

O SAAE possui cadastrados 8.930 usuários conforme estratificação por bairro apresentada 

na Tabela 24. A sistemática de cobrança (tarifa) vigente para as categorias residencial, comercial e 

industrial, ao contrário da tarifação proporcional ao consumo (micromedição ou hidrômetro), é 

baseada no número de pontos de utilização (torneiras). Embora existentes, os hidrômetros são 

exceções. 

A Tabela 24 estratifica o valor da tarifa por número de pontos de utilização (torneiras) e 

por hidrômetros. 

Tabela 24. Cadastro de Usuários do SAAE 

CÓDIGO DESCRIÇÃO USUÁRIOS CALCULADOS 

1 Centro 4.475 3.772 

2 Jaderlândia 1.964 1.619 

3 Recanto Azul 894 743 

4 Miranda 1.134 977 

5 Guanabara 259 202 

6 Jardim Bela Vista 329 290 

7 Parque Elite 486 415 

8 Gusmão 387 321 

9 Parque São José 92 76 

10 V. Santa Helena 110 78 

11 KM 56 303 235 

12 KM 68 16 10 

13 KM 69 116 86 

14 KM 70 112 85 

15 Novo Horizonte 22 21 

Total 10.699 8.930 

Fonte.SAAE de Rondon do Pará 
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A Tabela 25 estratifica o valor da tarifa por número de pontos de utilização (torneiras) e 

por hidrômetros. 

Tabela 25. Tabela de Tarifas e Outros Valores. 

CATEGORIA CÓDIGO QTD INICIAL QTD FINAL VALOR (R$) 

HIDRÔMETRO 

Residencial 

14 0 15 16,72 

15 16 30 1,25 

16 31 1000000 1,5 

18 0 30 35,42 

19 31 60 1,5 

20 61 1000000 2,25 

Industrial 

    
21 0 60 78,88 

22 61 120 2,25 

23 121 1000000 3,26 

Torneiras 

Residencial 

1 0 1 16,72 

2 2 4 19,48 

3 5 7 23,72 

4 8 10 29,96 

24 11 11 40,45 

25 12 12 52 

26 13 13 61,55 

27 14 14 72,16 

28 15 15 82,67 

29 16 16 92,82 

30 17 17 103,29 

31 18 18 113,76 

32 19 19 124,26 

33 20 1000000 134,74 

Comercial 

5 0 2 35,42 

6 3 4 38,7 

7 5 1000000 45,43 

Industrial 8 0 1000000 78,88 

Fonte. SAAE de Rondon do Pará 
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Arrecadação e Despesa 

As receitas e despesas do SAAE, no período compreendido entre janeiro a maio de 2013 

foi sistematizada na Tabela 26. 

 

Tabela 26. Evolução Mensal da Receita e da Despesa do SAAE (janeiro a maio de 2013). 

MÊS 
RECEITA DESPESA 

PREVISTA ARRECADADA PAGA EMPENHADA TOTAL 

Janeiro 209.565,80 222.542,76 204.023,85 45.517,46 249.541,31 

Fevereiro 209.011,63 190.499,59 137.475,92 113.118,10 250.594,02 

Março 207.557,89 206.162,60 283.515,37 29.313,46 312.828,83 

Abril 207.463,78 217.865,52 203.126,39 32.214,80 235.341,19 

Maio 207.208,90 199.363,23 - - 
 

Fonte SAAE de Rondon do Pará 

Importante salientar a participação da energia elétrica na arrecadação da autarquia. Na 

Tabela 27 foram organizados os valores (em reais) do consumo mensal de energia elétrica no 

período de junho de 2012 a junho de 2013. 

Esses mesmos dados foram também organizados no Fonte SAAE Rondon do Pará 

Gráfico 8. 
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Tabela 27. Gastos com Energia Elétrica no período de junho de 2012 a junho de 2013 (em R$) 

ZONA URBANA JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

Rua Bahia 12.011,27 10.681,41 12.377,11 18.827,62 19.979,92 16.462,18 15.720,49 12.976,10 11.720,15 10.111,92 9.385,43 10.275,07 9.297,97 

Cai N'Água 13.121,53 11.839,93 13.139,88 20.218,93 19.658,22 21.157,82 16.952,22 15.337,29 13.739,14 11.136,93 10.881,56 11.417,60 11.322,98 

Alto Recalque 8.893,18 8.547,13 8.008,09 12.521,76 14.426,12 12.509,81 11.473,65 10.018,52 8.416,90 7.497,02 7.932,77 8.871,60 7.783,61 

Baixo Recalque 9.715,78 8.915,18 8.770,75 13.678,16 16.602,90 13.758,63 12.595,18 11.611,51 9.772,60 11.148,81 11.235,70 12.776,36 9.539,24 

Curtume 16.037,76 16.413,06 15.557,14 22.391,56 24.370,96 22.137,01 20.089,09 19.387,90 17.810,86 13.882,19 14.770,37 15.541,90 13.825,85 

Rádio Rondon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 59.779,52 56.396,71 57.852,97 87.638,03 95.038,12 86.025,45 76.830,63 69.331,32 61.459,65 43.664,95 54.205,83 58.882,53 51.769,65 

Zona Rural - - - - - - - - 21.847,63 30.882,60 21.135,41 20.045,69 20.671,30 

Total Geral - - - - - - - - 83.307,28 74.547,55 75.341,24 78.928,22 72.440,95 

Fonte SAAE Rondon do Pará 

Gráfico 8. Gastos com Energia Elétrica no período de junho de 2012 a junho de 2013. 

 

Fonte SAAE Rondon do Pará
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Zona Rural 

As definições das aglomerações rurais no território de Rondon do Pará, em virtude do 

grau de legalização e/ou regularização da posse da terra ou da formação espontânea dessas 

aglomerações, possuem nomenclaturas características, entre elas: 

1. Acampamentos: são invasões que não iniciaram o processo de legalização junto ao INCRA 

e ITERPA. 

2. Projetos de Assentamentos. Já receberam visita do INCRA ou ITERPA e estão em processo 

de divisão e titulação. 

3. Assentamentos. Regulares, tem o título. 

4. Vila e Agrovilas. Formação espontânea e a propriedade é do cidadão. 

 

Em relação aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de 

lixo, um dos problemas iniciais identificados foi a ausência de cadastramento dessas 

aglomerações em relação à: 

1. Número de habitantes dessas aglomerações; 

2. Se há alguma forma de prestação desses serviços (água, esgoto e lixo) nessas 

aglomerações; 

3. Se nas aglomerações esses serviços são operados pelo poder público (SAAE e/ou 

Prefeitura) ou pela comunidade local. 

 

Na Tabela 28 a seguir as infomações relacionadas aos questionamentos acima 

mencionados, para cada uma das aglomerações existentes, foram paulatinamente sistematizadas 

a partir de depoimentos dos servidores que realizam algum tipo de trabalho nessas comunidades, 

como servidores da educação, saúde e do próprio SAAE. 

Além desses problemas, já foi verificado que o Departamento de Vigilância Sanitária não 

tem o cadastramento de todos os poços situados na zona rural, bem como, não realiza a coleta de 

amostras de água para análise em laboratório. 

É importante, ao longo da elaboração deste PMSB/PGIRS e de sua implantação, que essas 

informações sejam providenciadas, como condição de se realizar algum tipo de planejamento, 
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bem como, de organização de informações necessárias à solicitação de recursos e por fim, obras 

de infra-estrutura no campo do saneamento. 

No mapa 08 apresentam-se os dados oficiais do IBGE em relação às comunidades rurais. 
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Tabela 28. Relatório das áreas rurais – Abastecimento de Água. 

LOCALIDADE POP 
EXISTÊNCIA 

DE POÇO 
OPERAÇÃO DO 

SAA 
QUALIDADE 

DA ÁGUA 
VILA OBSERVAÇÕES 

BR 222 

Vila Palestina KM 70 - SIM SAAE SIM SIM O lixo é coletado uma vez por semana 

Vila da Paz KM 56 - SIM SAAE SIM SIM O lixo é coletado uma vez por semana 

Vila Santa Helena - SIM SAAE - SIM 
Originou-se do projeto casulo do Incra. Ao redor da Vila há uma 
área de assentamento (PA CASULO) 

Estrada do 
Jacú 

PA Vila Bonfim - SIM COMUNIDADE - SIM Sem informações 

Vila Santa Lúcia 688 SIM PREFEITURA - SIM Produção do poço = 60 m3/dia. 

PA Vila Água Branca 250 NÃO - - SIM Captação em córrego 

Estrada do rio 
Ararandeua 

PA Unidos Para Vencer - NÃO - - NÃO Sem informação a respeito do SAA 

Área do 
Gavião 

Vila Gavião 645 SIM PREFEITURA - SIM 
Originou-se com uma invasão, mas foi a área foi cedida para a 
Vila. Nas áreas circunvizinhas há loteamento.  (População da Vila 
e Região) 

PA NSª Aparecida - - - - NÃO Sem informações 

Assentamento Rainha da Paz 144 - - - NÃO Faz parte da contagem da Vila Gavião 

Pintinga 

Vila Mantenha 363 SIM PREFEITURA - SIM População da Vila e vizinhança 

Vila Progresso 261 SIM PREFEITURA - NÃO População da região 

Agrovila do Pitinga 94 SIM - - NÃO Sem informações 

Diacuí 243 NÃO - - NÃO Sem informações 

PA Irmã Doroth 0 NÃO - - NÃO Sem informações 

Garrafão KM 
113 

PA Vila Nova Vitória 118 SIM PREFEITURA - SIM População da Vila e vizinhança 
PA Vila José Dutra 87 SIM PREFEITURA - SIM População da Vila e vizinhança 

PA Campo Dourado 0 - - - NÃO Sem informação a respeito do SAA 

Acampamento Deus é Fiel 0 - - - NÃO Sem informações 

Acampamento Raio de Luz 77 - - - NÃO Sem informações 

Divisa com 
Goianésia e 

Jacundá 

PA Chamego do Norte 

516 

- - - NÃO Sem informações 

PA Bom Jesus - - - NÃO Sem informações 

PA Urutum - - - NÃO Sem informações 

PA Castelo dos Sonhos - - - - NÃO Sem informações 

Nova Jacundá - - - - NÃO Sem informações 

Acampamento Voz do Senhor - - - - NÃO Sem informações 

TOTAL  3486      

 

Fonte. Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e SAAE de Rondo do Pará. 
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Sistema de Abastecimento de Água – SAA 

A Tabela 29 apresenta o número absoluto e percentual dos domicílios particulares e sua 

forma de acesso a água. Ao contrário da década de 90, na última década, 3.647 domicílios, 30 % 

do total tiveram acesso à água, por uma das formas apresentadas. 

Tabela 29. Domicíios Particulares Permanentes, por Forma de Abastecimento de Água: 1991, 2000, 2010. 

Forma de Abastecimento de Água 

Ano Total Rede Geral de Distribuição 
Poço ou Nascente na 

Propriedade 
Outra 

  Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

1991 8.197 3.003 36,64 3.689 45,00 1.505 18,36 

2000 8.888 6.228 75,98 2.013 24,56 647 7,89 

2010 12.535 9.556 116,58 1.029 12,55 1.950 23,79 

Fonte IBGE, Censo Demográfico. Elaboração IDESP/SEPOF 

A zona urbana do município de Rondon do Pará possui 34.696 habitantes e a zona rural e 

12.268. A prestação dos serviços de abastecimento de água é de responsabilidade do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará. 

A abordagem em relação a este componente refere-se às instalações físicas do SAAE de 

Rondon do Pará, necessárias à prestação dos serviços de abastecimento de água. Durante os 

trabalhos de campo verificou-se que, embora existentes, as informações relacionadas não 

estavam sistematizadas. 

Assim, os dados obtidos sobre as unidades de Captação, Tratamento, Adução, Reservação 

e Distribuição de Água foram sistematizadas na Tabela 30 a seguir, a qual reúne importantes 

informações em relação às instalações físicas do SAA de RP, entre elas. 

Captação 

O sistema de captação de água da zona urbana de Rondon do Pará é integralmente 

calcado na captação subterrânea (poços e baterias de poços). Há 27 poços e duas baterias de 

poços (poços menores funcionando em conjunto). Considerando-se o tempo de funcionamento 

médio de cada poço e a vazão estimada de cada um deles o sistema produz diariamente 8.763 m3 

de água. 

Tratamento 

Em cada uma das captações há dosadores de cloro. 
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Adução 

As captações são inteligadas por adutoras em Dfofo de 100 a 150 mm, o que permite 

operações de manejo e racionamento. Não há cadastro dessas adutoras. 

Reservação 

Em cada uma das captações (poços) há um reservatório apoiado em concreto armado, 

RAC. Exceção para o poço auxilair da Captação 06. O primeiro recalque (edução) ocorre dos poços 

(conjunto moto bomba) para os reservatórios. O segundo recalque ocorre dos reservatórios, por 

intermédio das estações elevatórias para as redes (distribuição em marcha) ou para outros 

reservatórios. Inicialmente observam-se dois recalques, ou seja, (edução + distribuição em 

marcha e/ou recalque para outro reservatório). 

Distribuição de Água 

Em linhas gerais a água é captada pelos poços (primeiro recalque) e armazenada em 

reservatórios. Destes, por intermédio de um segundo recalque a água ou é distribuída em marcha 

(diretamente nas redes) ou recalcada para outros reservatórios para posterior distribuição. 

Não há cadastramento das redes de distribuição incluindo principais adutoras, materiais, 

diâmetros, extensões, bem como, de singularidades como válvulas, registros, entre outros. 

1. Há 11 unidades de captação; 

2. Há 27 poços. Dos 27, dois deles, oriundos de convênio com a FUNASA.. 

3. Dos 27 poços, 1 deles, também oriundo de convênio com a FUNASA, ainda não fora 

perfurado. Ocorreram problemas de desbarrancamento e o lugar de perfuração, 

inicialmente previsto na Captação do Curtume, poderá ser perfurado na Captação Alto 

Recalque. 

4. Os 24 poços em operação produzem diariamente cerca de 8.763 m3 de água. Esse valor é 

estimado, pois não há macro medidores na saída dos poços e os valores foram 

informados a partir da experiência dos operadores. Considerando-se a população urbana 

no patamar de 34.696 o consumo médio em Rondon do Pará é de 234 litros por pessoa 

por dia. 

5. Com os dados da tabela estima-se que a demanda por água tratatada é de 94,13 l/s. 

6. Há 12 reservatórios, cujo somatório é  2.166 m3. Entretanto o reservatório da Prefeitura 

por questões operacionais não está sendo utilizado para o sistema (100 m3) e o 

reservatório da FUNASA (500 m) ainda não está acabado. Comparando os volumes de 

produção e reserva, esta última é de 26% (se considerados os reservatórios da Prefeitura 

e da FUNASA), caso contrário, 19%. Recomenda-se que o percentual de reserva seja igual 
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ou superior a 33% do consumo diário. As abreviações R01AC e R08EC referem-se 

respectivamente à Reservatório Número 01 Apoiado em Concreto e Reservatório Número 

08 Elevado em Concreto. 

7. O sistema dispõe de 6 Estações Elevatórias de Água Tratada. 

8. A numeração utilizada para os setores de abastecimento, captações, poços, reservatórios 

e elevatórios foi sugestiva, podendo o SAAE, a qualquer momento, alterá-la. 

9. Os setores de abastecimento não necessariamente correspondem a setorização em zonas 

de pressão. 

Na Tabela 30, apresenta-se a relação dos poços com suas vazões estimadas e em seguida 

o mapa com o sistema de distribuição. Após é apresentado o registro fotográfico das unidades de 

captação, desinfecção, adução, reserva e distribuição. 
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Tabela 30. Unidades de Captação, Tratamento, Adução, Reservação e Distribuição de Água 

SETOR DE 
ABASTECIMENTO 

  CAPTAÇÃO   POÇO Q (M3/S) 
PERÍODO 

(H) 
QXP RESERVATÓRIO VOLUME (M3) EEE 

1. Centro 

1 Cai Nágua 

1 Stanislaw 01 Antigo (1) 36 15 540    

2 Stanislaw 02 50 15 750 
R01AC 200 EEE 01 

3 Poço do Ratinho 100 15 1500 

2 Rua Bahia 

4 Baiano 01 20 15 300 

R02AC 200 EEE 02 

5 Baiano 02 (Buracão) 30 15 450 

6 Baiano 03 (Pioneiro) 50 15 750 

7 Poço FUNASA 1 80 0 0 

8 Bateria (4 poços) 10 15 150 

2. Bela Vista, PQ 
Elite, Recanto Azul, 

Novo Horizonte 

3 

EL
IF

A
S 

Alto Recalque 
9 Auxiliar 28 18 504 

R03AC 300 EEE 03 
10 Poço FUNASA 3 (a perfurar) 0 0 0 

4 Baixo Recalque 

11 Paulista 01 40 15 600 

R04AC 227 EEE 04 

12 Paulista 02 15 15 225 

13 Stanislaw 03 20 15 300 

14 Poço FUNASA 2 0 80 0 

15 Bateria (7 poços) 40 15 600 

4. Miranda, PQ São 
José , Jaderlândia 

5 Curtume 

16 Stanislaw 04 40 15 600 

R05AC 227 

EEE 05 17 Paulista 01 10 15 150 
18 Paulista 02 10 15 150 

19 Paulista 03 10 15 150 

EEE 06 20 Paulista 04 10 15 150 

21 Bateria (4 poços) 40 15 600 

6 Rádio Rondon 22 Auxiliar 
28 18 504 

R06EC 100  

R07EC 75  

5. Gusmão, Jardim 
Guanabara, Miranda 

7 Guanabara 23 Guanabara 5 18 90    

8 Gusmão 24 Gusmão 5 18 90    

9 Igreja Católica 01 25 Igreja Católica 01 5 18 90 R11EC 5  

10 Igreja Católica 02 26 Igreja Católica 02 5 18 90    

11 PSF 27 PSF 5 18 90    

Os setores de abastecimento, as unidades de 
captação, adução e reserva, poderão ser 

observadas no registro fotorgráfico a seguir, bem 
como no Mapa 10 

 Reservatórios Isolados       

 Novo Horizonte    R08EC 500  

 Novo Horizonte    R09EC 227  

 Prefeitura    R10EC 100  

 Escola    R12EC 5  

Fonte: Interação Urbana
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Registro Fotográfico das Unidades de Captação, Desinfecção, Adução, Reservação e 

Distribuição. 

 
Foto 8. SAA: Centro / Sub Unidade: Poço 01 / Unidade: Cai N’Água 

 

 
Foto 9. AA: Centro / Sub Unidade: Poço 02 / Unidade: Cai N’Água 
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Foto 10. SAA: Centro / Sub Unidade: Poço 03 / Unidade: Cai N’Água / Observação: Ratinho 

 
 
 

 
Foto 11. SAA: Centro / Sub Unidade: R01 / Unidade: Cai N’Água 
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Foto 12. SAA: Centro / Sub Unidade: Desinfecção / Unidade: Cai N’Água 

 
 
 

 
Foto 13. SAA: Centro / Sub Unidade: EEAT 01 / Unidade: Cai N’Água 
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Foto 14. SAA: Centro / Sub Unidade: Painel Elétrico / Unidade: Cai N’Água / Observação: EEAT 

 
 

 

 
Foto 15. SAA: Centro / Sub Unidade: Painel Elétrico / Unidade: Cai N’Água / Observação: P01 e P02 
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Foto 16. SAA: Centro / Sub Unidade: Painel Elétrico / Unidade: Cai N’Água / Observação: Ratinho 

 
 
 

 
Foto 17. SAA: Centro / Sub Unidade: Entrada energia 1 / Unidade: Cai N’Água 
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Foto 18. SAA: Centro / Sub Unidade: Entrada energia 1 / Unidade: Cai N’Água 

 

 

 
Foto 19. SAA: Centro / Sub Unidade: Entrada energia 2 / Unidade: Cai N’Água / Observação: Ratinho 
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Foto 20. SAA: Centro / Sub Unidade: P04 / Unidade: Rua Bahia 

 

 
Foto 21. SAA: Centro / Sub Unidade: P05 / Unidade: Rua Bahia 
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Foto 22. SAA: Centro / Sub Unidade: P06 / Unidade: Rua Bahia 

 

 
Foto 23. SAA: Centro / Sub Unidade: P07 / Unidade: Rua Bahia / Observação: CV Funasa 
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Foto 24. SAA: Centro / Sub Unidade: P08 Bateria / Unidade: Rua Bahia / Observação: 04 poços 

 

 
Foto 25. SAA: Centro / Sub Unidade: Reservatório / Unidade: Rua Bahia 
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Foto 26. SAA: Centro / Sub Unidade: Desinfecção / Unidade: Rua Bahia 

 

 

 
Foto 27. SAA: Centro / Sub Unidade: EEAT / Unidade: Rua Bahia 
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Foto 28. SAA: Centro / Sub Unidade: Painel EEAT / Unidade: Rua Bahia 

 
 

 
Foto 29. SAA: Centro / Sub Unidade: Painel / Unidade: Rua Bahia / Observação:  P04 
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Foto 30. SAA: Centro / Sub Unidade: Painel / Unidade: Rua Bahia / Observação:  P05 

 
 

 
Foto 31. SAA: Centro / Sub Unidade: Painel / Unidade: Rua Bahia / Observação:  P06 
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Foto 32. SAA: Centro / Sub Unidade: Painel / Unidade: Rua Bahia / Observação:  P08 Bateria 

 
 
 
 

 
Foto 33. SAA: Centro / Sub Unidade: Painel / Unidade: Rua Bahia / Observação:  P08 Bateria 
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Foto 34. SAA: Centro / Sub Unidade: Painel / Unidade: Rua Bahia / Observação:  P08 Bateria 

 
 
 
 

 
Foto 35. SAA: 02 / Sub Unidade: P09 / Unidade: Alto Recalque 
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Foto 36. SAA: 02 / Sub Unidade: P10 / Unidade: Alto Recalque / Observação: a perfurar 

 
 
 
 

 
Foto 37. SAA: 02 / Sub Unidade: R03 / Unidade: Alto Recalque 
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Foto 38. SAA: 02 / Sub Unidade: Desinfecção / Unidade: Alto Recalque 

 
 
 
 

 
Foto 39. SAA: 02 / Sub Unidade: EEAT / Unidade: Alto Recalque 
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Foto 40. SAA: 02 / Sub Unidade: EEAT / Unidade: Alto Recalque 

 
 
 
 

 
Foto 41. SAA: 02 / Sub Unidade: Painel / Unidade: Alto Recalque 
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Foto 42. SAA: 02 / Sub Unidade: Painel / Unidade: Alto Recalque 

 
 
 
 

 
Foto 43. SAA: 02 / Sub Unidade: Poço 11 / Unidade: Baixo Recalque 
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Foto 44. SAA: 02 / Sub Unidade: Poço 12 / Unidade: Baixo Recalque 

 
 
 
 

 
Foto 45. SAA: 02 / Sub Unidade: Poço 13 / Unidade: Baixo Recalque 
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Foto 46. SAA: 02 / Sub Unidade: Poço 14 / Unidade: Baixo Recalque 

 
 
 
 

 
Foto 47. SAA: 02 / Sub Unidade: Poço 15 / Unidade: Baixo Recalque / Observação: Bateria 07 poços 
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Foto 48. SAA: 02 / Sub Unidade: Desinfecção / Unidade: Baixo Recalque / Observação: 07 poços 

 
 
 
 

 
Foto 49. SAA: 02 / Sub Unidade: Reservatório / Unidade: Baixo Recalque 



Plano Municipal de Saneamento Básico– Rondon do Pará                                                  136 

 

 
Foto 50. SAA: 02 / Sub Unidade: EEAT / Unidade: Baixo Recalque 

 
 
 
 

 
Foto 51. SAA: 02 / Sub Unidade: Painél EEAT / Unidade: Baixo Recalque 
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Foto 52. SAA: 02 / Sub Unidade: Painél P11 / Unidade: Baixo Recalque / Observação: P12 e P 13 

 
 
 
 

 
Foto 53. SAA: 02 / Sub Unidade: Painél P14 e P15 / Unidade: Baixo Recalque 
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Foto 54. SAA: 02 / Sub Unidade: Entrada energia / Unidade: Baixo Recalque 

 

 

 

 

 
Foto 55. SAA: 02 / Sub Unidade: Entrada energia / Unidade: Baixo Recalque 



Plano Municipal de Saneamento Básico– Rondon do Pará                                                  139 

 

 
Foto 56. SAA: 03 / Sub Unidade: Poço 16 / Unidade: Curtume 

 

 

 
Foto 57. SAA: 03 / Sub Unidade: Poço 17 / Unidade: Curtume 
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Foto 58. SAA: 03 / Sub Unidade: P18 / Unidade: Curtume 

 

 

 
Foto 59. SAA: 03 / Sub Unidade: Poço 19 / Unidade: Curtume 
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Foto 60. SAA: 03 / Sub Unidade: P20 / Unidade: Curtume 

 

 

 

 
Foto 61. SAA: 03 / Sub Unidade: P21 / Unidade: Curtume / Observação:  Bateria 4 P 
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Foto 62. SAA: 03 / Sub Unidade: R05 / Unidade: Curtume 

 

 

 
Foto 63. SAA: 03 / Sub Unidade: Desinfecção / Unidade: Curtume 
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Foto 64. SAA: 03 / Sub Unidade: EEAT 01 / Unidade: Curtume / Observação: Casa 

 

 

 
Foto 65. SAA: 03 / Sub Unidade: EEAT 01 / Unidade: Curtume 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico– Rondon do Pará                                                  144 

 

 
Foto 66. SAA: 03 / Sub Unidade: EEAT 02 / Unidade: Curtume / Observação: Casa 

 

 

 

 
Foto 67. SAA: 03 / Sub Unidade: EEAT 01 / Unidade: Curtume 
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Foto 68. SAA: 03 / Sub Unidade: Painél EEAT 02 / Unidade: Curtume / Observação: P16 

 

 

 

 
Foto 69. SAA: 03 / Sub Unidade: Painél P18 / Unidade: Curtume 
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Foto 70. SAA: 03 / Sub Unidade: Painél P19 / Unidade: Curtume 

 

 

 

 
Foto 71. SAA: 03 / Sub Unidade: Painél P20 / Unidade: Curtume / Observação: P20 
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Foto 72. SAA: 03 / Sub Unidade: Entrada Energia / Unidade: Curtume / Observação P20 

 

 

 

 

 
Foto 73. SAA: 03 / Sub Unidade: Entrada Energia / Unidade: Curtume / Observação P20 
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Foto 74. SAA: 04 / Sub Unidade: P22 / Unidade: Rádio Rondon 

 

 

 

 
Foto 75. SAA: 04 / Unidade: Rádio Rondon 
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Foto 76. SAA: 04 / Sub Unidade: Painél / Unidade: Rádio Rondon 

 

 

 

 
Foto 77. SAA: 04 / Sub Unidade: Energia / Unidade: Rádio Rondon 
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Foto 78. SAA: 05 / Sub Unidade: P23 / Unidade: Guanabara 

 

 

 

 

 
Foto 79. SAA: 05 / Sub Unidade: Painél P23 / Unidade: Guanabara 
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Foto 80. SAA: 05 / Sub Unidade: Entrada Energia / Unidade: Guanabara 

 

 

 

 
Foto 81. Sub Unidade: P24 / Unidade: Gusmão 
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Foto 82. SAA: 05 / Sub Unidade: Painel / Unidade: Gusmão 
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Cobertura do Sistema 

Os serviços de abastecimento de água estão na iminência de atender a 100% dos 

domicílios, em virtude do término das obras relacionadas ao Convênio celebrado com a FUNASA. 

Dessa forma, o Bairro Novo Horizonte com 3.500 lotes passará a dispor dos serviços, pois as obras 

de implantação das ligações domiciliares, redes e reservatório estão em curso de conclusão. 

Entretanto é preciso sallientar que a cobertura de 100% dos domicílios não se dá de 

forma ininterrupta. 

O sistema opera com racionamento em todos os bairros, com exceções em algumas ruas 

do centro e dos bairros Gusmão, Guanabara e Miranda. Os demais domicílios, regra geral, 

dispõem de água, dia sim e dia não. 

Importante salientar que a produção, ainda que estimadaem 8.763 m3/dia, gera em 

termos médios em decorrência, também estimado, um consumo per capita de aproximadamente 

234 l/pessoa/dia. Ou seja, há água em produção suficiente para atender à população e os 

problemas de racionamento podem estar relacionados à: 

1. Deficiência nas redes de distribuição; 

2. Estimativas superestimadas de produção; 

3. Perdas: A inexistência de macro micro medidores não permitem ao SAAE mensurar o 

Volume Disponibilizado e o Volume Utilizado (Consumo), bem como, não permitem 

estabelecer mecanismos de combate ao desperdício e ainda, não estabelecer uma política 

tarifária mais justa. O consumo é registrado pelo número de torneiras e não pelo volume 

consumido. 

Se por um lado o SAA dispõe de mais 2 poços já perfurados (ainda que não em operação) 

e um terceiro a perfurar, por outro, integrará ao sistema o maior loteamento da cidade, o Novo 

Horizonte, com 3.500 lotes, integração que poderá ou não acentuar o racionamento já existente. 

Perdas no Sistema de Abastecimento de Água 

Segundo a IWA (Associação Internacionalda Água), definem-se perdas como “toda perda 

real ou aparente de água ou todo o consumo não autorizado que determina aumento do custo de 

funcionamento ou que impeça a realização plena da receita operacional”. 
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Em suma, o indicador de perda pode ser assim representado: O volume de entrada e o 

consumo autorizado são extraídos do Balanço Hídrico da IWA, conforme Figura 17a seguir: 

 
Figura 16. Representação das Perdas de Água. Fonte FUNASA. 

 

Perdas Físicas (Reais) 

São derivadas de vazamentos, extravasamentos, etc, conforme Figura 18. Referem-se à 

água NÃO CONSUMIDA; causas eminentemente técnicas, pouco havendo de participação do 

consumidor. 
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Figura 17. Representação das Perdas Físicas. Fonte FUNASA. 

Perdas Aparentes 

São derivadas de problemas associados à medição ou ausência dela, conforme ilustrado 

na Figura 19. Referem-se à água consumida, porém não medida e não faturada. As causas são 

eminentemente relacionadas com o consumidor ou com deficiências da empresa. 

 
Figura 18. Representação das Perdas Aparentes. Fonte FUNASA 
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Unidade de Perda 

A perda é expressa em litro por ligação por dia, porém com mais ênfase nas VARIÁVEIS 

(Volume Disponibilizado e Volume Utilizado). 

 

Índice de Perdas Conforme SNIS 

A Figura 20 representa a distribuição espacial do índice de perdas de faturamento para o 

conjunto dos prestadores participantes do SNIS em 2010 (IN013) distribuído por faixas 

percentuais segundo os estados brasileiros. 

Conforme já mencionado, em Rondon do Pará não se tem dados sistematizados e mais 

confiáveis da quantidade de água disponibilizada (produzida) e do volume utilizado (consumo). 

A partir desses dados estima-se que em Rondon do Pará as perdas estejam na faixa de 

40% a 50% como é o caso do Estado do Pará, que pode se constituir em uma das causas do 

racionamento. 

 

Figura 19. Representação espacial do índice de perdas de faturamento para o conjunto dos prestadores 
participantes do SNIS em 2010 (IN013) distribuído por faixas percentuais segundo os estados brasileiros. 

Fonte FUNASA. 
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Racionamento na Distribuição 

Os setores de abastecimento estão apresentados no Mapa 10. Seu entendimento em 

relação ao manejo do sistema para o racionamento da distribuição é complementado com as 

seguintes informações. 

Manejo 01 

Os Bairros Jaderlândia e Recanto Azul, hachuras laranja e verde respectivamente, dia sim 

dia não, revezam seu abastecimento com o Bairro do Miranda, hachura amarela. Internamente ao 

Bairro Jaderlândia há um segundo racionamento no dia em que há abastecimento. Até às 10 h 

parte do bairro é atendida e após às 10 h, a outra parte. O Bairro do Miranda, em seu dia de 

racionamento é mais aliviado, pois, conta com os 2 poços da Igreja Católica do PSF. 
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Manejo 02 

A região central é racionada, dia sim e dia não, com o manejo conhecido como “jogo alto” 

e “jogo baixo”. Ou seja, a parte mais baixa da região central, hachura cinza, é atendida em um dia 

e a parte mais alta, em outro. A parte mais baixa da região central, em algumas ruas, não tem 

intermitência em seu abastecimento, embora, as perssões sejam reduzidas. 

Caminhão Pipa 

A Prefeitura Municipal de Rondon do Pará possui caminhão Pipa para auxiliar no 

abastecimento de água, principalmente, no Bairro Novo Horizonte. 

 

Foto 83. Caminhão Pipa da Prefeitura Municipal 

Controle (PDCA) 

Embora não existam, na forma escrita, os procedimentos de operação e controle do 

Sistema de Abastecimento de Água da Autarquia, a equipe do SAAE, disponibiliza água, ainda que 

de forma de racionamento, a toda a população de Rondon do Pará. 
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Embora o SAAE gaste apenas o que arrecada, não há margem para investimentos com 

recursos próprios e de forma continuada no SAA. Porém o equilíbrio entre arrecadação e despesa 

é positivo. 

Verifica-se que há divergências internas (e externas) quanto à adoção de uma política 

tarifária baseada no consumo medido, o que poderá consolidar ainda mais a Autarquia. 

Não é verificada no SAAE a aplicação da metodologia do PDCA (Planejar, Desenvolver, 

Checar e Agir) nos procedimentos admnistrativos, operacionais e técnicos da Autarquia, confome 

observado no fluxograma apresentado na Figura 21 

 

Figura 20. Ciclo do PDCA aplicado aos procedimentos de controle operacional, administrativo e técnico do 
SAAE. Fonte FUNASA. 

Como exemplo de controle operacional menciona-se a ausência de cadastro dos registros 

de manobra, bem como, da sistematização dos procedimentos de manobra desses registros, para 

manejo do sistema. Esses procedimentos são de conhecimento pessoal dos operadores. É preciso 

que a informação saia “das cabeças” das pessoas, vá para o papel e seja conhecida de toda 

equipe, como condição imprescindìvel para início de uma cultura de planejamento do sistema. 

No caso do manejo do sistema, mais de 30 registros são manejados diariamente para se 

garantir o abastecimento. 
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Foto 84. Ausência de Cadastro das Unidades do Sistema (Registros de Manobra). 

 

Controle da Qualidade da Água 

O levantamento das informações relacionadas a este item, contou com a participação, 

mediante entrevista realizada no dia 04.06.2013, dos seguintes servidores. 

 Márcia dos Anjos Lacerda, Diretora do Departamento de VISA. Médica Veterinária. 

marcia-vet-spa@live.com 

 Herlene Silva dos Santos. Agente de VISA 

 Maria Otacília Lima. Agente de VISA 

 Marta Soraia Souza Góes. Agente Administrativo 

 Cláudia Regina Justino. Operador de Computador 

 

Atualmente é o Departamento de Vigilância Sanitária, o responsável operacional pela 

coleta e envio de amostras de água ao Governo do Estado do Pará, em Marabá. O Departamento 

possui em seu quadro de servidores 4 agentes de saúde. 

Por intermédio de Termo de Adesão e Estratégia de Reogranização do Financiamento 

para Aquisição de Insumos de Coleta de Água e Análise Laboratorial, assinado entre as Secretarias 

Municipal e Estadual de Saúde, a Prefeitura Municipal, através do Deparamento Municipal de 

mailto:marcia-vet-spa@live.com
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Vigilância Sanitária, realiza a coleta de amostras de água. Esse Termo de Adesão, mediante 

retenção de R$ 4.020,00 anuais (para o ano de 2012) sobre a contrapartida estadual referente ao 

Piso Fixo de Vigilância e Promoção, garante a aquisição e fornecimento de sacos coletores e KITS 

para a realização das análises físico, químicas e bacteriológicas da água, pelo Governo de Estado 

do Pará. Cabe ao Departamento de Vigilância Sanitária coletar e enviar as amostras para análise. 

Por outro lado, conforme Minuta do Decreto que dispõe sobre as áreas de atuação do 

departamento de vigilância sanitária no âmbito municipal e dá outras providências, as funções de 

vigilância da água não foram explicitadas, bem como, não há referência sobre a participação (e de 

que forma) do SAAE na atuação específica sobre vigilância da qualidade da água.O Departamento 

de VISA é também responsável pela vistoria de todos os estabelecimentos comerciais. 

Entretanto, salienta-se que mesmo o SAAE vindo a se estruturar para operacionalizar a 

coleta e envio das amostras, não exclui as funções de fiscalização e regulação nestes serviços, do 

Departamento de Vigilância Sanitária. 

 

Metas de Amostragem 

Há uma meta fixada em 25, o número de amostras que devem ser enviadas por mês ao 

laboratório polo do Governo de Estado, localizado em Marabá, PA. Conforme mencionado foi 

assinado termo de adesão, com desconto de fundo a fundo. No ano de 2011 não foram realizadas 

coletas, pois não vigorava o Termo de Adesão. 

A partir de outubro de 2012 (com destaque que em dezembro, e janeiro houve recesso e 

os meses de fevereiro e março chovem muito), foram iniciados os trabalhos de coleta e envio das 

amostras. Há apenas um dia na semana no qual se pode coletar e enviar. Caso ocorram chuvas no 

dia anterior à coleta, as amostras podem ser alteradas e em decorrência, não são envidas. 

Problemas de logística (disponibilidade de veículo) também ocorrem, impedindo o envio de 

amostra. No mês de maio de 2013 foi possível realizar campanhas de coleta para as quatro 

semanas do mês, para as quais, em até 8 (oito) dias, são enviados os resultados. 

Esses dados devem ser lançados no SISAGUA (é necessário login e senha da prefeitura).O 

sistema, em algumas ocasiões apresenta problemas. Por esses motivos as metas de amostragem 

não estão sendo atingidas. Além do SISAGUA o Departamento informa os sistemas VIGIAR e o 

VIGISOLO. O Departamento de VISA está em curso de elaboração do Plano de Amostragem. 

Atualmente há 04 setores de coleta, coforme indicado na Tabela 31. 
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Tabela 31. Setores de Coleta 

Setores de Coleta Operação 

SAA Coletivo Operados ou não pelo SAAE 

SAA Individual Não operados pelo SAAEE 

SAA Zona Rural 56, 69, 70 e Santa Helena operados ou não pelo SAAE 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará 

 

Riscos de Contaminação 

Embora a água captada seja de boa qualidade, os despejos de esgotos domésticos nas 

proximidades dos poços é um evento de alto risco em relação ao potabilidade dessa água. Na 

Foto 85 ilustra-se, no âmbito da captação da Rua Bahia, os despejos domésticos na área de 

recarga do Poço. 

 
Foto 85. Despejos de esgotos domésticos nas proximidades do poço (R Bahia) 

 

Outro risco é o número de interferências entre redes de água com unidades de drenagem 

(bocas de lobo), conforme apresentado na Foto 86. Pode-se observar nessa foto uma luva de 

correr, suscetível à contaminação por esgotos. 

As dificuldades operacionais impedem ao SAAE e Prefeitura fiscalizarem essas situações.
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Foto 86.Contato de Rede de Distribuição com Boca de Lobo 

Finalmente, o grande número de fossas pode contribuir para aumentar ainda mais os 

riscos de contaminação da água. Para demonstrar essa hipótese apresenta-se na Tabela 32 o 

resultado de campanha de amostragem da água. 

Os resultados apresentados na Tabela 32são a confirmação de que os efluentes 

domésticos e suas soluções de destinação em fossas, na rede de drenagem, bem como, em 

inúmeras interferências entre redes de água e esses elementos, estão contaminando a água para 

o consumo humano. 

Pode-se observar em várias amostras a presença de coliformes. 

 

.
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Tabela 32. Resultado da Análise da Água 

Data da Coleta 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 15/05/2013 

Local da Coleta Poço 01 Poço 02 Poço 03 Poço 01 Poço 02 Poço 04 Toneira Torneira Torneira Torneira Torneira Torneira Poço 03 

Endereço BR 222 BR 222 BR 222 R Bahia R Bahia R Bahia R Bahia R Leblon R S Paulo R J Miranda R J Miranda R Cametá C Branco 

Bairro - - - Centro Centro Centro Centro Guanabara Gusmão Miranda Miranda Miranda B Recalque 

Número da 
Amostra 

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

Hora da Coleta 07:14 07:24 07:28 - 07:59 08:14 08:21 08:55 09:06 09:20 09:25 07:14 08:13 

Data da Entrada 
no Laboratório 

09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 15/05/2013 

Hora da 
Inoculação 

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 16:00 

Parâmetros 
Físico Químicos 

             

Turbidez 0,93 0,73 0,23 0,05 0,33 0,29 0,77 0,48 1,03 0,17 0,2 0,51 0,55 

PH - - - - - - - - - - - - - 

Cloro Residual 
Livre 

Não Realiza Não Realiza Não Realiza Não Realiza Não Realiza Não Realiza Não Realiza Não Realiza Não Realiza Não Realiza Não Realiza Não Realiza Não Realiza 

Parâmetros 
Microbiológicos 

             

Coliforme Total Ausente Ausente Presente Ausente Presente Presente Ausente Presente Presente Ausente Presente Presente Presente 

ESCHERICHIA 
COLI 

Ausente Ausente Presente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Sistema de 
Captação 

Cai N'Água Cai N'Água Cai N'Água Rua Bahia Rua Bahia Rua Bahia Rua Bahia Guanabara Gusmão I Católica I Católica Miranda B Recalque 

Valores de 
Referência 

             

Turbidez UT até 5,0            

pH 
 

6,0 a 9,5            

Cloro Residual 
Livre 

mg/l 0,2 a 2,0            

Fonte: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará. Departamento de Vigiância Sanitária
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A equipe de VISA possui o cadastro dos poços conforme listado na Tabela 33. É necessário 

atualizar o cadastro e não há mapeamento geográfico desses poços. No entendimento da VISA o 

maior problema do município está relacionado ao saneamento (esgoto). 

Tabela 33. Relação de Poços 

ITEM MANANCIAIS CADASTRADOS TIPO STATUS 

1 Alta Floresta Serviços Construteto Subterrâneo Ativo 

2 Alto Recalque Poço 1 Primeiro de Maio Subterrâneo Ativo 

3 Alto Recalque Poço 2 Primeiro de Maio Subterrâneo Ativo 

4 Alto Recalque Poço 3 Primeiro de Maio Subterrâneo Ativo 

5 Anterino Pereira da Rocha Subterrâneo Ativo 

6 Baixo Recalque Poço 1 Castelo Branco Subterrâneo Ativo 

7 Baixo Recalque Poço 2 Castelo Branco Subterrâneo Ativo 

8 Baixo Recalque Poço 3 Castelo Branco Subterrâneo Ativo 

9 BR 222 KM 105 Manoel Vitorino Lima Subterrâneo Ativo 

10 Escritório da Fazenda Décio Barroso Subterrâneo Ativo 

11 FEMCARP Subterrâneo Ativo 

12 Igreja Batista Batista em Rondon do Pará Subterrâneo Ativo 

13 Igreja Evangélica Assembléia de Deus Subterrâneo Ativo 

14 Juarez Procópio - COM de MADEIRAS DUARTE Subterrâneo Ativo 

15 Lacerda e Duarte Madeiras - LD Madeiras Subterrâneo Ativo 

16 Leudivan Lensi Subterrâneo Ativo 

17 Manoel Amadeu Sacramenta - Conceição A Subterrâneo Ativo 
18 Posto de LavagemB&C Márcio Bandeira Subterrâneo Ativo 

19 Posto e Hotel São Francisco Subterrâneo Ativo 

20 Bairro Gusmão - Rua São Paulo Subterrâneo Ativo 

21 Bairro Miranda Subterrâneo Ativo 

22 Cai N'Água Subterrâneo Ativo 

23 Curtume Subterrâneo Ativo 

24 Córrego dos Martírios Subterrâneo Ativo 

25 Rua Bahia Subterrâneo Ativo 

26 Igreja Católica Subterrâneo Ativo 

27 Bairro Gusmão - Guanabara Subterrâneo Ativo 

28 Bairro Miranda Subterrâneo Ativo 

29 Cai N'Água Subterrâneo Ativo 

30 Curtume Subterrâneo Ativo 

31 Córrego dos Martírios Subterrâneo Ativo 

32 Igreja Católica Subterrâneo Ativo 

33 Rua Bahia Subterrâneo Ativo 

34 Bairro Miranda Subterrâneo Ativo 

35 Cai N'Água Subterrâneo Ativo 
36 Córrego dos Martírios Subterrâneo Ativo 

37 Rua Bahia Subterrâneo Ativo 

38 Rua Bahia Subterrâneo Ativo 

39 Poço da Vila Santa Helena Subterrâneo Ativo 

40 Poço KM 56 Subterrâneo Ativo 

41 Poço KM 59 Subterrâneo Ativo 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

42 Poço KM 70 Subterrâneo Ativo 

43 Serraria Anáppolis Subterrâneo Ativo 

44 Serraria CIMPAL Subterrâneo Ativo 

45 Serraria do Hildefonso Subterrâneo Ativo 

46 Serraria São João Subterrâneo Ativo 

47 Sulpará Madeiras - José Cordeiro Filho Subterrâneo Ativo 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará. Departamento de Vigiância Sanitária 

 

É em relação a esses manancias que foi estabelcida a meta de 25 amostras mensais que 

devem ser coletas e enviadas para análise, a qual não está sendo cumprida. 

Uma segunda sistematização das unidades do SAA de RP pode ser verificada junto à base 

de dados da Agência Nacional de Águas, ANA, conforme as Figuras 22 e 23 a seguir. 

Chama-se atenção para o cenário em 2015 da demanda urbana em 2015 para 93 l/s. 

Observa-se que, embora de foram estimada, o sistema já opera com 94,13 l/s. 

 

 

Figura 21. Demanda Urbana para Utilização de Recursos Hídricos. Fonte ANA 
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Figura 22. Sistema de Abastecimento de Água de Rondon do Pará. Fonte Agência Nacional de Águas.
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Sistema de Esgotamento Sanitário 

Zona Urbana 

A Tabela 34 apresenta o número de domicílios particulares e sua evolução nas décadas de 

1991, 2000 e 2010, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário. 

Tabela 34. Domicílios particulares permanentes, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de 
esgotamento sanitário 1991, 2000 e 2010. 

Ano Total (1) Total (2) 
Rede geral de 

esgoto ou pluvial 
Fossa Séptica Outro Sem Esgotamento 

1991 8.402 5.979 - 1.936 4.043 2.423 

2000 8.888 7.079 137 492 6.450 1.809 

2010 12.535 11.381 344 76 10.961 1.154 

Fonte IBGE, Censo Demográfico 1990, 2000, 2010. Elaboração IDESP SEPOF 
(1) Inclusive os domicílios sem declaração do tipo de esgotamento sanitário 
(2) Inclusive os domicípios sem declaração do tipo de esgotamento sanitáio 

 

Os dados indicam que caiu brutalmente o número de domicílios com fossas sépticas no 

Município e aproximamente 11.000 imóveis possuem outra forma de destinação, no caso, a fossa 

comum ou negra. 

Para melhor caracterizar as formas de esgotamento sanitário no município de Rondon 

doPará, foram utilizados os microdados do Censo Demográfico do IBGE de 2000.De acordo com 

esses dados, percebe-se que a grande maioria dos domicílios de Rondon utiliza um sistema 

deesgotamento sanitário denominado de fossa rudimentar (70 %). Nesse sistema utiliza-se osolo 

do próprio terreno para absorção de água e remoção de sedimentos orgânicos. Essetipo de 

técnica pode provocar riscos à saúde da população, devido à possibilidade decontaminação dos 

lençóis freáticos que abastecem os poços da região. Na média doEstado, as fossas rudimentares 

também lideram, mas em porcentagem menor (41 %) (Dados Extraidos do EIA Volume IV, pg 186, 

IV-184/270). 

Ainda analisando a Tabela 34, percebe-se que em 2010, mais de 1.000 imóvies não 

dispunham de esgotamento. 

Os dados revelados a partir de informações obtidaspelos Microdados do Censo do IBGE 

de 2000 –, para os meios urbano e rural,respectivamente indicam que a forma predominante de 

destino ao esgoto sanitário é a fossarudimentar. 
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No meio rural do município de Rondon do Pará quase não se observapresença de fossas 

sépticas. O que predomina são as fossas rudimentares. É tambémsignificativa a participação da 

categoria “outros” nos setores 27 (Vila Palestina), 32 (onde seencontram as Vilas Mantenha e 

Progresso), 34, 35 e 38. Essa categoria inclui apossibilidade de os domicílios despejarem seus 

esgotos diretamente nos igarapés ou nossolos. 

O município de Rondon do Pará não dispõe de sistema de coleta, afastamento e 

tratamento de esgotos sanitários. 

 
Foto 87. O sistema de micro drenagem, em grande número de casos, funciona como sistema de esgoto. 

Sistema Misturador. 
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Foto 88. Quando não interligado ao sistema de micro drenagem, é lançado no sistema viário (meio fio) 

 

 

 
Foto 89. Outro exemplo de lançamento de efluentes de esgotos no sistema de drenagem. 
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Foto 90. Uma alternativa ao lançamento diremente no sistema de drenagem ou no meio fio, é a coleta por 

intermédio de caminhões limpa fossas. 

 

 

 
Foto 91. Alternativa de coleta de esgotos por intermédio de caminhões limpa fossa. 
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A quase totalidade dos esgotos domésticos de Rondon do Pará é destinada em Fossas 

Negras. As fotos 92 e 93 a mostram a escavação de de uma Fossa Negra. 

 
Foto 92. Escavação de Fossa Negra. 

 

Fossa Negra. É uma escavação que recebe excretas ou esgoto, desprovida de 

revestimento interno impermeabilizante, cujo fundo atinge ou fica a menos de 1,5 m acima do 

lençol freático, em condições de poluir a água utilizada para consumo doméstico, oriunda de 

poços artesanais. Portanto, é uma solução condenável para o destino dos excretas. 

Fossa Seca. A fossa seca é, na verdade, uma solução para o saneamento rural e consiste 

basicamente numa escavação no solo com forma cilíndrica ou de seção quadrada na qual as fezes 

e o material de asseio são depositados. Há uma casinha para proteção e abrigo para o usuário da 

privada e, normalmente, o buraco escavado é revestido por tijolo maciço. 

Fossa Séptica. A fossa séptica é uma alternativa para casas localizadas em locais que não 

têm sistema público de coleta e tratamento de esgotos. São tanques enterrados, que recebem o 

esgoto doméstico, retêm a parte sólida e iniciam o processo biológico de purificação da parte 

líquida. Para que o processo biológico de purificação esteja completo e os riscos de contaminação 

eliminados, é preciso que esses líquidos sejam infiltrados no solo. 
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Foto 93. Escavação de Fossa Negra. 

 

O principal problema de infraestrutura de Rondon do Pará é a ausência de sistema de 

coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Conforme abordado no item saúde e saneamento, 

as doenças de veiculação hídrica são as causas que mais internam as pessoas em decorrência de 

doenças infecciosas. 

Zona Rural 

A situação é análoga à zona urbana. 
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Drenagem Urbana e o Manejo de Águas Pluviais 

A ocorrência de enchentes, inundações e processos erosivos em áreas urbanas é um 

problema comum nas cidades brasileiras, como conseqüência da estrutura de expansão da malha 

urbana, da ocupação desordenada dos fundos de vale, da ocupação das planícies de inundação 

dos cursos de água e da adoção dos métodos tradicionais de drenagem. 

Em regra, os núcleos urbanos se originam nas partes mais altas do relevo. Com o passar 

dos tempos, foram se expandem para as planícies de inundação dos cursos de água adjacentes, 

seja pela falta de áreas mais adequadas ou pela atratividade de se implantarem benfeitorias em 

regiões mais planas. A cidade de Rondon do Pará surgiu de um acampamento do DER e com a 

chegada de fazendeiros, industriais e comerciantes do Nordeste e Centro-sul do país, o vilarejo 

tomou novas dimensões econômicas e políticas tornando-se município. 

A expansão urbana de Rondon do Pará deu-se a partir de uma região de elevações mais 

baixas (região do Cai N’Água), para elevações mais altas (expansão do centro, região do Miranda, 

Recanto Azul, Jaderlândia) e mais recentemente, para localidades com elevações mais baixas, 

como é o caso da implantação do loteamento Novo Horizonte. Essa marcha de expansão, bem 

como da sua localização em relação ás elevações, podem ser observadas na Figura 24 e no Mapa 

11 a seguir. 

 

Figura 23. Expansão Urbana de Rondon do Pará. Fonte PLHIS. 
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Aliado a essa vetorização da zona urbana, conjuga-se a adoção de métodos tradicionais de 

drenagem, baseados no conceito de afastar as águas do escoamento superficial da forma mais 

rápida possível, através de canalizações e galerias implantadas nas ruas e nos talvegues. 

A técnica tradicional de drenagem urbana e o aumento das áreas impermeabilizadas 

aumentam as taxas de escoamento superficial e a concentração mais rápida de vazões nos fundos 

de vale, muitas vezes superando as capacidades de descarga das estruturas construídas. 

Hidrografia Local 

Em relação à Hidrografia, a zona urbana do Município é envolta pelo Rio Ararandeua ao 

Norte e Córrego dos Pebas ao Sul. No perímetro urbano, o Rio Ararandeua possui afluentes à 

margem esquerda. O córrego das Pebas possui afluentes à margem direita. Esses afluentes 

impactam a micro e a macro drenagem urbana. 

Sub Bacias 

O perímetro urbano estende-se a uma área de 11,57 km2. Em relação à Hidrografia, a 

zona urbana do Município é envolta pelo Rio Ararandeua ao Norte e Córrego dos Pebas ao Sul.  

Um divisor de águas que passa pelas imediações do cemitério, Jaderlândia em direção ao 

Miranda e Parque de Exposições, divide a zona urbana em duas sub-bacias. Essa configuração 

pode ser observada no Mapa 12. 

Caracterização do Problema 

No perímetro urbano, o Rio Ararandeua possui afluentes em sua margem esquerda. Esses 

afluentes avançam em relação ao loteamento Reserva do Bosque, ao Centro, bairros Guanabara, 

Gusmão e Miranda, encerrando várias ocupações em APP e em fundos de vale (talvegues). No 

Centro, um desses fundos de vale está densamente ocupado. Esse fundo de vale estende-se 

desde o Rio Ararandeua até as imediações do cemitério, cortanto praticamente toda a zona 

urbana. 

Da mesma forma, ao sul, os afluentes da margem direita do córrego das Pebas e seus 

talvegues avançam em direção à zona urbana nas imediações dos bairros Recanto Azul, 

Jaderlândia, Novo Horizonte e Reserva do Bosque. 

As ocucpações nesses fundos de vale são fortemente atingidas pelas vazões acumuladas 

das contribuições à montante. Os extremos desses fundos de vale são fortemente erodidos. 

Essas áreas de risco podem ser observadas no Mapa 13. 
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Micro Drenagem Urbana 

No componente de esgotamento sanitário foi observado que 0% dos domicílios destinam 

seus efluentes domésticos para as redes de esgoto. 

É preciso salientar o equívoco desse percentual. 

Como já mencionado, a zona urbana de Rondon do Pará não dispõe de redes coletoras de 

esgoto. As redes de drenagem existentes estão “funcionando” como redes coletoras de esgoto, 

juntamente com água de chuva. 

A Prefeitura Municipal não dispõe de um cadastro do sistema de drenagem urbana, com 

informações relacionadas, por exemplo, à: 

 Localização das bocas de lobo, com suas tipologias, dimensões; 

 Diâmetros, profundidades e extensões dos ramais (trechos que ligam as bocas de lobo 

às tubulações de drenagem); 

 Diâmetros, profundidades e extensões das redes de drenagem; 

 Localização dos pontos de lançamento e das estruturas de dissipação de energia 

Macro Drenagem Urbana 

O estudo de cheias na Rondon do Pará, com a quantificação de vazões e seus respectivos 

tempos de retorno, além da precisa identificação dos pontos críticos, é de extrema importância 

para que se estabeleçam diretrizes para a ocupação futura, reforçando as já existentes no atual 

Plano Diretor, de 2006. Além disso, deverão ser propostas soluções conceituais para mitigar os 

problemas das enchentes e inundações, tanto para a situação atual de ocupação urbana, quanto 

para um cenário futuro. 

Registro Fotográfico: Micro e Macro Drenagem 

A seguir apresenta-se o registro fotográfico dos problemas relacionados a drenagem 

urbana e manejo das águas pluviais. A sigla DUMAP utilizada nos quadros a seguir significa 

Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais. 
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Foto 94. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Boca de lobo – baixa declividade 

 

 

 
Foto 95. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Boca de lobo 
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Foto 96. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Boca de lobo 

 

 

 

 
Foto 97. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Boca de lobo 
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Foto 98. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Boca de lobo – Lançamento de Esgoto em Drenagem 

 

 

 

 
Foto 99. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Boca de lobo 
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Foto 100. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Boca de lobo – Lançamento de esgoto e erosões 

 
 
 

 
Foto 101. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Boca de lobo – Galeria 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico– Rondon do Pará                                                  185 

 

 
Foto 102. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Boca de lobo – erosões 

 
 
 
 

 
Foto 103. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Galeria  – erosões 
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Foto 104. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Boca de lobo – erosões 

 

 

 

 
Foto 105. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Galeria  – erosões 
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Foto 106. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Boca de lobo – erosões 
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Foto 107. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Boca de lobo – erosões 

 
 
 
 

 
Foto 108. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Galeria – Ocupação de Fundo de Vale 
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Foto 109. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Boca de Lobo – Ocupação de Fundo de Vale 

 
 
 
 

 
Foto 110. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Galeria - Erosoes 
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Foto 111. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Boca de Lobo – Ocupação de Fundo de Vale 

 
 
 
 

 
Foto 112. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Galeria – Ocupação de Fundo de Vale 
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Foto 113. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Boca de Lobo – Ocupação de Fundo de Vale 

 
 
 

 
Foto 114. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Ocupação de Fundo de Vale 
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Foto 115. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Boca de Lobo – Declividades acentuadas 

 
 
 

 
Foto 116. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Galeria – Edificações em desnível em relação a rua 
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Foto 117. DUMAP: Sub bacia / Micro Drenagem: Fundo de Vale 

 
 

Drenagem na Zona Rural 

Na zona rural, os problemas existentes em relação à drenagem, na quase totalidade dos 

casos, relacionam-se à manutenção do sistema viário rural. Estima-se que existam cerca de 1.000 

km de vias rurais no município. Um dos principais problemas verificados foi a ausência de 

mapeamento dos trechos mais críticos e necessitados de manutenção, bem como, as grandes 

distâncias para deslocamento na área rural. Algumas localidades exigem quase um dia de 

deslocamento. Outra dificuldade foi a ausência de cadastro das pontes rurais, estimadas em 

aproximadamente 40 pontes. A Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria de Obras, 

possui programa de manutenção. Conforme EIA/RIMA da Votorantim (4.1.6. Volume II) e pelos 

resultados obtidos nesses relatórios pode-se concluir que o processo erosivo é favorável em 

terrenos de solos transportados associados ao Grupo Itapecuru. Esta propriedade somada a 

outras características, como: a alta declividade (>15%), a ausência da cobertura vegetal e 

espessura da camada (> 1 metro); que propiciam a formação de feições erosivas concentradas do 

tipo ravina, conforme mapeado em campo. Quando próximos aos cursos de drenagens, podem 

causar outros problemas, como o assoreamento dos cursos d’água. Entretanto, não foi observada 

na área, nenhuma feição erosiva crítica que configure uma boçoroca. 
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Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

A elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é condição 

necessária para o Distrito Federal e os municípios terem acesso aos recursos da União, destinados 

à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. Conforme § 1º do art. 19, da Lei 12.305/2010, 

o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido no plano de 

saneamento básico previsto no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, respeitado o conteúdo mínimo 

previsto nos incisos do caput.O conteúdo mínimo para elaboração de PGIRS encontra-se 

disciplinado no art. 19 da Lei 12.305/2010, incisos I a XIX.  

Para municípios com populações menores do que 20 mil habitantes, o conteúdo mínimo 

do PGIRS está disciplinado nos incisos I a XIV, do § 1º, do art. 51 do Decreto nº 7.404, de 23 de 

dezembro de 2010.  

A Lei 12.305/2010, em seu Artigo 3º, inciso XI, define gestão integrada de resíduos 

sólidos, como sendo o “conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos 

sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com 

controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável”.O PGIRS de Rondon do Pará 

está inserido no PMSB/PGIRS. 

Metodologia para Elaboração do PGIRS 

Em caráter complementar à metodologia aplicada no PMSB/PGIRS, observou-se também 

o passo a passo, tal como indicado na Figura 25, avançando gradativamente dos primeiros 

esforços de estruturação das instâncias de elaboração, para a fase de diagnóstico participativo, 

para o planejamento coletivo das ações e, por final, para a etapa de implementação sob o regime 

de responsabilidade compartilhada. 
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Figura 24. Passo a passo da metodogia seguida na elaboração do PGIRS. Fonte ICLEI. 

 

Classificação dos Resíduos Sólidos 

Neste PMSB/PGIRS foi utilizada a classificação de resíduos sólidos estabelecida pela Lei 

Federal 12.305 de 10 de dezembro de 2010, que Institutiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Ao redor dessa classificação é que foram sistematizadas as informações do componente Limpeza 

Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos do Município de Rondon do Pará. 

Conforme art. 13 desta Lei tem-se a seguinte classificação: 

“Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação”: 

I –quanto à origem: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 

urbanas; 

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e 

vias públicas eoutros serviços de limpeza urbana; 

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”; 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados 

nessas atividades,excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”; 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 

atividades, excetuados osreferidos na alínea “c”; 

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais; 

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamentoou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do 

SNVS; 
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h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obrasde construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis; 

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos osrelacionados a insumos utilizados nessas atividades; 

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários,rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento deminérios; 

II – quanto à periculosidade: 

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade,reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentamsignificativo risco à 

saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma 

técnica; 

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”. 

Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na alínea 

“d” do inciso I docaput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua 

natureza, composição ou volume, serequiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 

público municipal. 

Salienta-se que a Norma Brasileira NBR 10.004/2004 também disciplina a classificação dos 

resíduos sólidos. 

Importante ainda destacar as responsabilidades do titular dos serviços, no caso a 

Prefeitura, em relação aos Resíduos Sólidos Urbanos.  

Conforme art. 36 da Lei 12.305/2010 tem-se: 

Art. 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, observado, se houver o plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos: 

I – adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos; 

II – estabelecer sistema de coleta seletiva; 

III – articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno 

ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de 

limpeza urbana ede manejo de resíduos sólidos; 

IV – realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso 

na forma do § 7o do art. 33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial; 

V – implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular 

com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido; 
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VI – dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

§ 1°. Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a 

organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa 

renda, bem como sua contratação. 

§ 2° A contratação prevista no § 1o é dispensável de licitação, nos termos do inciso 

XXVII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Verifica-se neste dispositivo a responsabilidade do titular dos serviços de limpeza pública 

e manejo de resíduos sólidos em relação à coleta seletiva, compostagem e à logística 

reversa.Finalmente, é importante salientar ainda os objetivos da Lei 12.305/2010, que conforme 

art. 7° foram assim estabelecidos: 

 II – não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 

 

 

Figura 25. Objetivos da PNRS Lei 12.305/2010. Fonte: FUNASA 

 

Especificamente em relação às taxas de geração, quando não disponíveis pela 

administração municipal, foram utilizados os parâmetros adotados pelo Ministério do Meio 

Ambiente.A Tabela 35Tabela 35apresenta a classificação dos resíduos que podem ser gerados em 

Rondon do Pará, bem como as respectivas taxas de geração. 
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Tabela 35. Taxas de Geração per Capita de Resíduos Sólidos Urbanos conforme Classificação. 

CLASSIFICAÇÃO CONFORME LEI 
12.205/2010 

POPULAÇÃO (2010) 34.986 

Resíduos Sólidos Domiciliares Frações Geração Unidade Kg/dia 

 
Total 0,97 kg/hab/dia 33.936 

 
Seco 31,90 % 10.826 

 
Úmido 51,40 % 17.443 

 
Rejeito 16,70 % 5.667 

Varrição Urbana 
 

1,06 
m3 diários de 
resíduos por km 
varrido 

2.638 

Feiras Livres 
 

6,00 kg/hab/ano 575 

Resíduos da Limpeza Pública RSD 15,00 % 5.090 

Resíduos da Construção Civil e Demolição 
 

520,00 kg/hab/ano 49.843 

Resíduos Volumosos (30kg/hab/ano)  30,00 kg/hab/ano 2.876 

Resíduos Verdes    - 

Resíduos de Serviços de Saúde  5,00 kg/1000hab/dia 175 

Eletroeletrônicos  2,60 kg/hab/ano 249 

Pneus  2,90 kg/hab/ano 278 

Pilhas e Baterias  4,34 pilha/hab/ano 416 

Lâmpadas Incandescentes e Fluorescentes  4,00 
de 
cada/domicílio/ano 

192 

Resíduos Sólidos Cemiteriais    - 

Serviços Públicos de Saneamento    - 

Resíduos de Óleos Comestíveis  1,00 litro/hab/ano 96 

Resíduos Agrosilvopastoris    - 

Resíduos dos Serviços de Transportes    - 

Resíduos da Mineração    - 

Resíduos Industriais    - 

Totais (Em Quilos/Dia)    96.806 

Totais (Em Toneladas/Dia)    97 

Fonte ICLAI 

Assim classificado pela Lei 12.305/2010, o diagnóstico deste PMSB/PGIRS levantou e 

sistematizou as informações do Município de Rondon do Pará e relacionadas aos resíduos sólidos, 

para cada uma das classificações estabelecidas. 

A partir da leitura da Tabela 35 salientam-se as seguintes observações: 

 Conforme informações da Secretaria de Obras e Urbanismo, aproximadamente 35 

toneladas de resíduos sólidos domiciliares são geradas diariamente em Rondon do Pará, 

número este muito próximo das estimativas calculadas na Tabela 35. 

 A Prefeitura não dispõe de dados (séries históricas de pesagem para cada uma das 

classificações de resíduos). 



Plano Municipal de Saneamento Básico– Rondon do Pará                                                  199 

 

 Aproximadamente, 10 toneladas diárias de materiais reaproveitáveis estão sendo 

enviados ao “vazadouro a céu aberto”. 

 Aproximadamente 17 toneladas diárias de material orgânico estão sendo enviados ao 

“vazadouro a céu aberto”. 

 A varrição urbana, a região do mercado (feiras livres) e limpeza pública (capina, limpeza 

de bocas de lobo, galhos, limpeza de meio fio) totalizam até 5 toneladas de resíduos 

sólidos por dia. 

 A geração de resíduos para todas as classificações estabelecidas pode atingir até 97 

toneladas por dia. 

 Os resíduos dos serviços de saúde podem atingir até 175 quilos diários. 

A seguir, serão apresentadas informações complementares e que se relacionam do o dia a 

dia da prestação dos serviços de limpeza pública e de manejo de resíduos sólidos, além das 

estimativas de geração, para cada uma das classificações de resíduos. 

Resíduos Sólidos Domiciliares 

Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, a 

cobertura dos serviços estende-se a 100% dos domicílios da zona urbana, entretanto, numa 

frequência não superior a duas vezes por semana (exceto em algumas ruas do centro) em cada 

um desses domicílios. 

 
Foto 118.Acondicionamento na Fonte. Em geral, o acondicionamento na fonte é em sacos pláticos. Porém 

há variantes em caixas, sacolas, entre outros. 
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A frequência de coleta dos RSD é de duas vezes por semana exceto para os bairros Parque 

Elite e Recanto Azul, localidades em que a frequência é de apenas uma vez por semana. Segundo 

a Secretaria de Obras um dos principais entraves dos serviços de coleta de RSD está na frequência 

de coleta, queé baixa. 

Os serviços de coleta são realizados por 2 caminhões equipados com coletores 

compactadores conforme apresentado nasFotos119 e 120 e também, sistematizado com maior 

detalhamento na Tabela 37. 

 

 

Foto 119. Caminhão de Coleta 01. VW 26-280, ano 2012 
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Foto 120. Caminhão de Coleta 02. Locado pela Prefeitura 

 

São coletadas diariamente 35 toneladas de RSD Essa quantidade quando relacionada à 

população residente urbana de 34.986 habitantes, resulta em uma taxa per capita de 1,008 quilos 

de lixo por dia por habitante. 

Os serviços de coleta de RSD envolvem 06 funcionários. Não há utilização de 

equipamentos de segurança.Os resíduos são destinados ao “vazadouro a céu aberto” em área de 

propriedade de prefeitura confome apresentado na Foto 121 e Foto 122. 

A Prefeitura, malgrado esforços, não possui equipamentos em quantidade e qualidade 

para o manejo adequado da disposição dos RSD. Em decorrência, as operações de manejo 

ocorrem de forma descontínua e espaçada. O resultado é uma ocupação desordenada e 

predatória da área, ausência de procedimentos de contenção das águas pluviais, de produção de 

chorume. 
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Foto 121. Localização do Vazadouro a Ceu Aberto em relação à Zona Urbana: 8 km do centro da cidade. A 

área é de propriedade da Prefeitura 

 
Foto 122. Vazaouro a Céu Aberto. Diariamente são destinadas 35 toneladas de Resíduos sólidos 
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Embora a cobertura atinja 100% dos domicílios, verifica-se deposição inadequada em 

vários pontos. Elas podem estar vinculadas ao comportamento inadequado de parte dos 

munícipes, à ausência de programas de educação ambiental, à ausência de fiscalização e à 

insuficiência da frequência. 

O Mapa 14 apresenta os setores de coleta e as respectivas frequências. 
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Foto 123. Deposição Inadequada 

 

A Prefeitura não possui cobrança específica pelos serviços de limpeza pública e manejo de 

resíduos sólidos. Os serviços envolvem de 23 servidores (contra 40 do SAAE). O custo mensal de 

coleta é R$ 86.896,00 (contra R$ aproximadamente R$ 220.000,00 do SAAE). Em média 5% dos 

orçamentos municipais são destinados à limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. Nesse 

percentual deveriam ser investidos em R$ 1.412.380,00, contra os R$ 1.042.752,00. Por outro 

lado, a Prefeitura não dispõe do cálculo mais apurado com os gastos em LPMRS. 

 

Resíduos Sólidos Urbanos: Secos, Úmidos e Rejeitos 

A classe dos resíduos sólidos urbanos pode ainda ser dividida entre resíduos secos e 

resíduos úmidos (RSU). Os resíduos secos são constituidos principalmente por embalagens 

fabricadas a partir de plásticos, papéis, vidros e metais diversos, ocorrendo também produtos 

compostos como as embalagens “longa vida” e outros. Há predominância de produtos fabricados 

com papéis (39%) e plásticos (22%), conforme levantamento realizado pelo Compromisso 

Empresarial pela Reciclagem (VILHENA, 2001). Já os resíduos úmidos são constituídos 
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principalmente por restos oriundos do preparo dos alimentos. Contém partes de alimentos in 

natura, como folhas, cascas e sementes, restos de alimentos industrializados e outros. 

Os estudos que embasaram o Plano Nacional de Resíduos Sólidos apontaram uma 

composição média nacional de 31,9% de resíduos secos e 51,4% de resíduos úmidos no total dos 

resíduos sólidos urbanos coletados. Cada localidade tem seu quadro específico, que poderá ser 

revelado por caracterizações realizadas periodicamente, cumprindo os procedimentos das 

normas brasileiras. 

Os rejeitos referem-se às parcelas contaminadas dos resíduos domiciliares: embalagens 

que não se preservaram secas, resíduos úmidos que não podem ser processados em conjunto 

com os demais, resíduos das atividades de higiene e outros tipos. Segundo os estudos que 

embasaram o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, correspondem a 16,7% do total, em uma 

caracterização média nacional (MMA, 2011). O Gráfico 10 apresenta esses percentuais 

Gráfico 9. Composição da geração per capita de resíduos sólidos domiciliares por fração seca, úmida e de 
rejeitos. 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente 

 

 

 

Coleta Seletiva 

Conforme art. 36, inciso II da Lei 12.305/2010, o titular dos serviços deve estabelecer 

sistema de coleta seletiva. 

A Prefeitura ainda não dispõe desses serviços. 

Foi indentificado no vazadouro a presença de catadores, conforme pode ser observado na 

Foto 102. Conforme informado pela Secretaria de Obras, o número de catadores presentes no 
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vazadouro é rigorosamente controlado e há acordo entre a Prefeitura e o MP para a presença 

desses catadores. Esses materiais são adquiridos por sucateiro que possui um galpão na zona 

urbana, para onde esses materiais são desetinados para posterior comercialização. 

 

Foto 124. Presenças de Catadores no Vazadouro 

 

 

Compostagem 

Conforme art. 36, inciso V da Lei 12.305/2010, o titular dos serviços dever implantar 

sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos 

e sociais formas de utilização do composto produzido. A Prefeitura ainda não dispõe de coleta 

diferenciada para a parte úmida dos resíduos sólidos domicillares. Esses resíduos são coletados 

em conjunto com a parte seca e enviados ao aterrro controlado em valas. A Figura 27 ilustra um 

centro de compostagem, em conjunto com a exigência legal para implantação desses serviços. 
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Figura 26. Modelo de centro de compostagem 

 

Resíduos de limpeza urbana 

Varrição 

Há uma equipe de varrição urbana constituída por 7 funcionários (4 mulheres, 3 homens, 

sendo 1 na carriola carrinho). Os funcionários varrem de vassourão e realizam montes para a 

carriola vir coletando. Um trator equipado com carretinha e mais dois funcionários recolhem os 

montes. Em regra, esses resíduos são desetinados às grotas.A Avenida principal MR é varrida de 

2ª e 6ª. De 3ª a 5ª os lugares mais críticos. Não é possível cobrir a cidade inteira. 
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Foto 125. Varrição Urbana 

 

Capina 

A Prefeitura destina um servidor para a execução dos serviços de carpa química.Há uma 

equipe constituída por quatro servidores, equipados com roçadeira costal que realiza a carpa em 

áreas públicas. Em geral são roçadas as Praças, parques, jardins, rodoviária, cemitério, hospital, 

posto de saúde, ação social. Não há um mapeamento das áreas roçadas e a frequência com que 

cada uma delas recebe esses serviços durante o ano. A Foto 103e Foto 104ilustram os serviços de 

capina. 
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Foto 126. Capina 

 

Poda de Árvores 

A Prefeitura destina dois servidores (assessores) para a realização dos serviços de poda. 

Esses serviços são realizados apenas em áreas públicas. Os resíduos são destinados ao vazadouro. 

Em relação aos serviços de poda e/ou remoção de árvores realizados pelos munícipes. 

 Atualmente, se não há autorização expressa da Secretaria de Ambiente para a supressão, 

o munícipe pode ser autuado para retirar a galhada às próprias expensas. 

 Quando há autorização, ela é condicionada à responsabilidade, por parte do requerente, 

pelo corte e destinação dos resíduos até o vazadouro. Esse procedimento, de autorização 

condicionada nem sempre ocorre. Em grande parte das autorizações, muitos munícipes 

desviam esses resíduos para deposição em locais não autorizados pela Prefeitura, 

desrespeitando os locais autorizados. 

A Secretaria de Meio Ambienta dispõe de um fiscal, equipado com moticicleta para a 

realização dos serviços de fiscalização e de autorização para poda e supressão. O proprietário 

paga pelo serviço de poda e remoção mediante recolhimento de Documento de Arrecadação 

Municipal. Quando não retira é multado. O valor da multa pode ser compensado com o plantio de 

mudas. A Foto 106ilustra a coleta de galhos oriunda dos serviços de poda. 
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Foto 127. Apoio Operacional aos Serviços de Varrição e Coleta de Galhos 

 

 

Limpeza de Córregos e Rios 

Esses serviços não são ainda realizados. 

 

Limpeza de Lotes Particulares 

Esses serviços não são ainda realizados. 

Conforme estabelecido pela Lei 12.305/2010, os resíduos sólidos domiciliares e os 

resíduos de limpeza urbana – os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e 

outros serviços de limpeza urbana – quando somados, constituem os resíduos sólidos urbanos. 

 

Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 

Em Rondon do Pará, a mesma estrutura que coleta e destina os resíduos sólidos 

domiciliares, RSD, atende aos resíduos gerados pelos estabelecimentos comerciais e prestadores 

de serviço. Não há o estabelecimento entre as quantidades geradas pelos domicílios (pequeno 

gerador, até 50 litros por dia) e as quantidades geradas pelos estabelecimentos comerciais. 
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Resíduos da Logística Reversa: Eletroeletrônicos, Pneus, Pilhas e Baterias, Lâmpadas 

Os mecanismos de logística reversa estabelecidos pela Lei 12.305/2010, ainda não foram 

implantados pela Administração Municipal. Esses resíduos (LR) são destinados ao “vazadouro a 

céu aberto”. Conforme art. 33 da Lei 12.305/2010, Figura 28, é de obrigação dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes. 

 

 
Figura 27. Obrigatoriedade imposta aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

 

Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico 

As atividades específicas do saneamento básico (tratamento de água e esgoto) não geram 

resíduos. A primeira, por se caracterizar exclusivamente por captação em poços (captação 

subterrânea) não gera o chamado lodo de ETA (Estação de Tratamento de Água), a segundo, por 

ainda não existir a atividade de tratamento de esgotos na zona urbana do município.Entretanto, 

os efluentes originados das operações de limpeza de fossas são destinados ao aterro sanitário. 
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Resíduos industriais 

Conforme informado pela Secretaria de Planejamento as unidades industriais instaladas 

em Rondon do Pará, para efeito de licenciamento de suas atividades, possuem procedimentos de 

coleta e destinação de seus resíduos. 

 

Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde 

A Tabela 36 sistematizou o número de estabelecimentos de saúde por tipo. Reuniu 

também, conforme informações prestadas pela Prefeitura, os estabelecimentos comerciais 

(clínicas odontológicas, laboratórios e farmácias). O somatório de todos esses estabelecimentos é 

de 77, dos quais, 23 pertencentes à rede pública municipal de saúde, 7, estabelecimentos dessa 

mesma natureza, porém, privados. Ainda na totalização, desses 77, verificam-se 29 farmárcias, 12 

clínicas odontológicas e 4 laboratórios. 

Tabela 36. Estabelecimentos de Saúde por Tipo 

CNES – ESTABELECIMENTOS POR TIPO – RONDON DO PARÁ 

TIPO DE ESTABELECIMENTO 
ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA SAÚDE 
EMPRESA 
PRIVADA 

TOTAL 

1 Centro de apoio à saúde da família – CASF 1 0 1 

2 Centro de atenção psicossocial – CAPS 1 0 1 

3 Centro de saúde/unidade básica de saúde 11 0 11 

4 Central de regulação de serviços de saúde 1 0 1 

5 Clinica especializada/ambulatório especializado 0 1 1 

6 Consultório 0 3 3 

7 Hospital geral 1 3 4 

8 Posto de saúde 6 0 6 

9 Secretaria de saúde 1 0 1 

10 
Unidade móvel de nível pré-hospital 
urgência/emergência 

1 0 1 

 Total 23 7 30 

 Período: Jul/2013    

 Fonte CNES DATASUS    

 Outros Estabelecimentos    

11 Farmácias   29 

12 Clínicas Odontológicas   12 

13 Laboratórios   4 

 
Total   47 

Fonte: Prefietura Municipal de Rondon do Pará. 

Na classificação os resíduos apresentadas na Tabela 35, bem como das taxas de geração 

para os Resíduos de Serviços de Saúde são de 5,00 kg diários para cada 1000 habitantes.Ao 
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considerar a população total de 46.964 habitantes (IBGE 2010), tem-se, de forma estimada, a 

geração de aproximadamente 235 quilos diários de resíduos de serviços de saúde. 

Em relação à rede pública e privada, ou seja, às 30 unidades, os resíduos gerados (essas 

unidades dispõem de postos de saúde, salas de curativo, salas de vacinação e consultórios 

odontológicos) são destinados ao incinerador do Hospital Municipal de Rondon do Pará, 

conforme pode ser observado na Foto 128. 

 
Foto 128. Incinerador do Hospital Municipal. 

 

Coforme informações da Secretaria de Saúde, os Hospitais particulares também dispõem 

de incinerador. Foi informado também que os resíduos (apenas os pérfuros cortantes) produzidos 

nas farmácias, clínicas odontológicas e laboratórios são acumulados em recipientes normatizados 

e, quando cheios, são enviados ao Hospital Municipal. 

Conforme informações da Secretaria de Saúde, salienta-se que nas unidades do PSF que 

atendem a Vila Mantenha, na região do Pitinga, as Vilas Santa Lúcia e Gavião e o Posto Agrovila, 
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têm seus resíduos pérfuros cortantes trazidos pela própria equipe da Secretaria de Saúde ao 

Hospital Municipal, ao contrário dos resíduos das salas de curativo. 

Conforme informações da Secretaria de Saúde, salienta-se que os resíduos de serviços de 

saúde, excetuando-se os pérfuros cortantes, excetuando-se ainda os estabelecimentos públicos e 

privados (30) podem estar destinando esses resíduos juntamente com os resíduos domiciliares ao 

vazadouro a céu aberto. 

Por fim, resta dizer, pelo menos no âmbito do Hospital Municipal, os resíduos de restos 

cirúrgicos são acumulados em fossa específica conforme ilustrado na Foto 129. 

 

Foto 129. Fossa específica para acúmulo de resíduos de restos cirúrgicos. 

 

Resíduos da Construção Civil (e Demolição) RCC e RCD 

Atualmente, parte dos resíduos da construção é coletada pela prefeitura, mediante 

disponibilização de contêiner. O preço público pago pelo usuário desses serviços, por um período 

de 48 horas, para um contêiner de 3 toneladas é de R$ 35,00. A prefeitura dispõe de 13 unidades 

de conteineres. A manutenção é da Prefeitura. 
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Os entulhos coletados por esses serviços são destinados basicamente à operação de 

fechamento de grotas (boçorocas, voçorosas, erosões). Quando não, esses materiais são 

destinados à manutenção de estradas rurais. 

 

 
Foto 130. Deposição Inadequada de Resíduos. 
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Foto 131. Locação de Camçambas pela Prefeitura: R$ 35,00. 

 

A Foto 132 ilustra uma unidade de manejo de resíduos da construção e de volumosos em São 

Paulo/SP. 

 
Foto 132. Ausência de PEV (s) 
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Volumosos 

Os resíduos volumosos são coletados diretamente pela Prefeitura. Entretanto, a ausência 

mecanismos de transferência dessa responsabilidade, mediante imposição de taxas, por exemplo, 

congestiona os trabalhos da Prefeitura pela insuficiência de equipamentos e máquinas para a 

coleta e destinação desses resíduos. A Foto 133 e Foto 134 ilustram a deposição de volumosos no 

passeio público. 

 

 

Foto 133. Deposição Inadequada de Volumosos 
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Foto 134. Deposição Inadequada de Volumosos 

 

Feiras Livres, Festas e Ambulantes 

As feiras livres ocorrem diariamente nas dependências do Mercado Municipal. A limpeza 

das dependências do mercado, bem como a coleta dos resíduos gerados é realizada pela 

Prefeitura. 

Procedimentos operacionais e especificações mínimas de prestação dos serviços de 

limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos 

A exemplo do que já foi aboradado em relação ao SAAE, também, para a Secretaria de 

Obras, Transportes e Urbanismo, não há na forma escrita os procedimentos operacionais e 

especificações mínimas da prestação dos serviços de limpeza e manejo dos resíduos sólidos, em 

conformidade com a classificação estabelecida. 

Por outro lado, a Prefeitura, por intermédio desta Secretaria consegue prestar grande 

quantidade de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólido. 

Não é verificada na Secretaria, a aplicação da metodologia do PDCA (Planejar, 

Desenvolver, Checar e Agir) nos procedimentos administrativos, operacionais e técncios, confome 

observado no fluxograma apresentado na Figura 21. 
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Frota Municipal Envolvida com Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

A Tabela 37 a seguir, sistematiza a frota de veículos utilizada pela Prefeitura Municipal 

para a prestação dos serviços de limpeza pública. A frota de veículos é aquém das demandas dos 

serviços de limpeza. 
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Tabela 37. Frota Municipal de Veículos Utilizados na Prestação dos Serviços de Limpeza 

EQUIPAMENTO UNIDADES MARCA ANO MODELO 
CAPACIDADE 
(M3)/(TON) 

CAPACIDADE 
(TON) 

 
ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 

Caminhão equipado com coletor compactador 1 VW 26-280 2012 2012 19,5/15 10 2X Dia  

Caminhão equipado com coletor compactador 1 Mercedes Benz 1618 1995 - 10 4   

Caminhão Basculante 1 Chevrolet D 11000 1985 - - 2   

Caminhão Basculante Equipado com Guincho para Conteiner 1 VW 15180 1991      

Caminhão Basculante 1 VW 2010    
Pertencente 

ao Estado 
 

Caminhão Chevrolet 1 D11000     Parado  

Caminhão Carroceria 1 Ford F4000 1995      

Carroças de Tração Animal 4 - - - - 0,25   

Pá Carregadeira 1  2010    
Pertencente 
ao Consórcio 

 

Pá Carregadeira 1 W20 1986      

Pá Carregadiera  KOMATSU W180 1990      

Trator de Esteira  D6 1986      

Trator de Esteira  KOMATSU D61     Parado  

Retro Escavadeira  MF H86 1986      

Trator  VALMET       

Rolo Compactador         

Fonte: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará.
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Observa-se que a frota municipal é incompatível com as demandas para os serviços de 

limpeza. A Foto 135 mostra o pátio de estacionamento da Garagem Municipal, na Secretaria de 

Obras. 

 
Foto 135. Pátio da Garagem Municipal. Frota de Veículos 

 

A Prestação dos Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 

Os serviços de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos são prestados diretamente 

pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo. 

A Tabela 38 apresenta o efetivo de funcionários lotados na Secretaria e que são os 

responsáveis pela execução dos serviços de limpeza. A Secretaria reúne 282 servidores para a 

prestação desses serviços. 
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Tabela 38. Demonstrativo de Cargos e Funções (Vagas Preenchidas). Fonte. PM Rondon do Pará 

 
CARGOS QUANTIDADE EFETIVO TEMPORÁRIO ATIVOS INATIVOS 

7 Agente Fiscal 1 1 0 0 1 

13 Assessor Especial 2 0 2 2 0 

17 Assessor Operacional 5 5 0 5 0 

23 Auxiliar de Saneamento 1 1 0 0 1 

24 Auxiliar Mecânico 1 1 0 1 0 

26 Braçal 34 34 0 30 4 

32 Eletricista 2 2 0 2 0 

33 Encanador 3 3 0 1 2 

36 Gari 20 20 0 16 4 

41 Jardineiro 1 1 0 1 0 

43 Lavador 1 1 0 1 0 

44 Mecânico 4 4 0 4 0 

46 Motorista 5 5 0 5 0 

49 Operador de Trator de Pneu 2 2 0 2 0 

50 
Operador MAQ Pesadas MOD 
Trator 7 7 0 7 0 

51 Pedreiro 2 2 0 1 1 

61 Secretário Municipal 1 0 1 1 0 

70 Vigilante 2 2 0 0 2 

71 Zelador 94 91 3 79 15 

 
Total 282 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará 

A numeração não é sequencial. Os números faltantes referem-se aos cargos excluídos da 

tabela, para os quais não há lotação na secretaria de obras. 

 

6. Conteúdos mínimos exigidos pela lei 

12.305 para elaboração do plano de gestão 

integrada de resíduos sólidos - PGIRS 

 

Passa-se agora a comentar cada um dos itens do conteúdo mínimo disciplinado no art. 19 

da Lei 12.305/2010, incisos I a XIX do artigo 19 e suas inserções no âmbito deste Plano Municipal 

de Saneamento Básico. 

Inciso I – Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo 

território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas 

de destinação e disposição final adotadas;  
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O diagósticoda situação dos resíduos sólidos exigido é parte integrante do Diagnóstico 

deste PMSB/PGIRS, conforme item 5.5. 

Inciso II – Identificação de áreas favoráveis para disposição final 

ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 

1º do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver;  

O município dispõe de área de propriedade da prefeitura para implantação de sistema de 

limpeza pública e manejo de resíduos sólidos urbanos. A prefeitura participará no processo 

seletivo. Essa área é o objeto de análise do Conselho Municipal de Meio Ambiente, bem como da 

Secretaria de Meio Ambiente, órgão ambiental competente para o licenciamento ambiental das 

atividades relacionadas à limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos. Estão previstos na área 

de disposição final as seguintes estruturas: 

 Balança para pesagem de resíduos 

 Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Domiciliares 

 Galpão para Triagem e Processamento de Materiais Recicláveis 

 Pátios para Deposição de Resíduos da Construção e Demolição 

 Pátios para Deposição de Volumosos e Resíduos de Podas e Remoções de 

Árvore/Capina 

 Instalações Administrativas 

A Figura 29 ilustra a área para a implantação das unidades mencionadas acima. 

 

Figura 28. Área para Implantação das Unidades Necessárias ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos. 
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Inciso III – Identificação da possibilidade de implantação de soluções 

consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, considerando a economia 

de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos 

riscos ambientais. 

Embora a solução consorciada seja estimulada pela Lei Federal 12.307/2010, a solução 

existente e isolada apenas para o Município de Rondon do Pará é aquela que se constitui na 

solução econômica mais viável. O Município mais próximo a Rondon é Abel Figueiredo, cerca de 

20 km. Diante de um eventual interesse deste Município destinar seus resíduos à Rondon, o 

aterro de Rondon poderá recebê-lo. 

Inciso IV – Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a 

planos de gerenciamento específicos nos termos do art. 20 ou a sistema de logística 

reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu 

regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do 

SNVS; 

Os geradores estão que sujeitos a elaboração de planos de gerenciamentos específicos 

que foram levantados no Diagnóstico do PMSB/PGIRS: 

 

Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico. 

As atividades específicas tratamento de água e esgoto, atualmente não geram resíduos. A 

primeira, por se caracterizar exclusivamente por captação em poços (captação subterrânea) não 

gera o chamado lodo de ETA (Estação de Tratamento de Água), a segundo, por ainda não existir a 

atividade de tratamento de esgotos na zona urbana do município. Entretanto, os efluentes 

originados das operações de limpeza de fossas são destinados ao vazadouro existente. 

Foi inserido neste PMSB/PGIRS que o SAAE deverá dotar na futura Estação de Tratamento 

de Água instalações e dispositivos necessários ao tratamento do lodo. 

Resíduos industriais  

As indústrias de Rondon do Pará relacionam-se com as atividades madeireiras. Com o 

declínio dessa atividade, em virtude da proibição do desmatamento, várias delas fecharam e 

algumas, estão se reposicionando para as atividades moveleiras. A Secretaria do Meio Ambiente 
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dispõe de cadastro e notificará tais estabelecimentos a elaborarem seu Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos 

Resíduos de serviços de saúde 

Os estabelecimentos de saúde listados no Diagnóstico serão notificados para elaboração 

do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, obsevando que este é um 

documento baseado nos princípios da não geração de resíduos e na minimização da geração dos 

resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, contemplando os aspectos 

referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 

reciclagem, tratamento e disposição final, bem como a proteção a saúde pública e ao Meio 

Ambiente no Município de Rondon; 

Resíduos da construção civil 

Consta neste Diagnóstico, conforme item 5.5.2.12, que a reponsabilidade de coleta e 

disposição final é a Prefeitura de Rondon, portanto há necessidade da Prefeitura de Rondon 

elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construção Civil - RDC;  

Resíduos de mineração 

O empreendimento previsto para atividade de mineração é Projeto Alumina Rondon da 

Vontorantim, que deve elaborar o seu Plano de Gerenciamento de Resíduos; 

Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos que por sua 

natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 

público municipal.  

No Diagnóstico consta que os resíduos gerados por estabelecimentos comerciaise 

prestadores de serviço são atendidos pelo sistema de coleta de resíduos domiciliares, não 

havendo distinção quanto a natureza, composição ou volume. Portanto há necessidade da 

Prefeitura de Rondon regulamentar essas atividades, através de normas e planos de 

gerenciamentos específicos. 

Estes estabelecimentos, os grandes geradores de resíduos deverão elaborar plano de 

gerenciamento. Tanto a reinserção dos RSSE no processo produtivo como a compostagem dos 

RSO deverão ser objeto de plano de gerenciamento pelos seus geradores: restaurantes, bares, 



Plano Municipal de Saneamento Básico– Rondon do Pará                                                  227 

 

supermercados, hotéis, sacolões, empresa de saneamento, de distribuição de energia elétrica, 

serviços de podas de árvore, indústrias, entre outros. 

Para a viabilização da elaboração dos Planos de Gerenciamento a Prefeitura de Rondon 

elaborará as normas com seu conteúdo mínimo.  

O levantamento dos grandes geradores deve ser realizado e atualizado com 

periodicidade, a ser definida, junto aos órgãos competentes da Prefeitura de Rondon. 

Nos itens Metas, Objetivos, Programas, Ações e Cronograma, deste PMSB/PGIRS estão 

previstos ações para dar conta deste inciso. 

Inciso V –Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem 

adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 

incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei 

nº 11.445, de 2007;  

Constitui-se em ação prevista no PMSB/PGIRS, inclusive ação prioritária, a elaboração do 

manual de prestação de serviços públicos de limpeza urbana e de resíduos sólidos, incluindo 

operação do aterro sanitário e todas as unidades ali instaladas como galpão de coleta seletiva, 

depósito de inertes, bem como a realização de programas de capacitação do servidor e definição 

de parâmetros de produtividade no serviço.  

Inciso VI – Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

Os indicadores estão incluídos nos indicadores gerais do PMSB/PGIRS. 

Inciso VII – Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de 

resíduos sólidos de que trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos 

órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal 

e estadual;  

No manejo dos RSU a etapa do transporte tem uma importância destacada 

principalmente em função do tipo de resíduos transportado.  O planejamento dos serviços de 

transporte e, sobretudo das ações preventivas no caso de acidentes tornam-se fundamentais para 

evitar maiores transtornos ao trânsito e ao meio ambiente. 

As regras para o transporte de resíduos terrestres estão contidas na NBR 13.221/2003 

com os requisitos mínimos para o correto transporte.  
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Os principais objetivos desta norma são: 

 Realização do transporte por meio de equipamento adequado, obedecendo às 

regulamentações pertinentes; 

 

 Manutenção do bom estado de conservação do equipamento de transporte de tal 

forma a não permitir vazamento ou derramamento do resíduo; 

 

 Acondicionamento e proteção do resíduo às intempéries durante o período do 

transporte, evitando seu espalhamento nas vias públicas ou linhas férreas; 

 

 Separação dos resíduos de alimentos, medicamentos ou produtos destinados ao 

uso e/ou consumo humano ou animal, ou com embalagens destinados a estes 

fins; 

 

 Atendimento à legislação ambiental específica (federal, estadual ou municipal), 

quando existente, e acompanhamento de documento de controle ambiental 

previsto pelo órgão competente; 

 

 Descontaminação dos equipamentos de transporte pelo gerador, em local(is) e 

sistema(s) previamente autorizados pelo órgão de controle ambiental 

competente. 

Para o caso de transporte de resíduos perigosos, deve ainda ser verificada obediência aos 

seguintes instrumentos legais: 

 Decreto nº 96044/1988: Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de 

Produtos Perigosos, e dá outras Providências; 

 

 Portaria nº 204/1997: Aprova instruções Complementares aos Regulamentos dos 

Transportes Rodoviários e Ferroviários de Produtos Perigosos; 

 

 Resolução nº 420/2004 - ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres; 

Legislação Federal - Aprova as instruções complementares ao regulamento do transporte 

terrestre de produtos perigosos: 

 NBR 7500: Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e 

armazenamento de produtos perigosos; 

 

 NBR 7501: Transporte terrestre de produtos perigosos – Terminologia; 

 

 NBR 7503: Ficha de emergência e envelope para o transporte terrestre de 

produtos perigosos - características, dimensões e preenchimento; 
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 NBR 9735: Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre 

de produtos perigosos; 

 

 NBR 12982: Desgaseificação de tanques rodoviário para transporte de produtos 

perigosos - Classe de Risco 3 - inflamáveis; 

 

 NBR 14095: Área de Estacionamento para veículos rodoviários de transporte de 

produtos perigosos; 

 

 NBR 14064: Atendimento a emergência no transporte terrestre de produtos 

perigosos; 

 

 NBR 14619: Transporte terrestre de produtos perigosos - incompatibilidade 

química; 

 

 NBR 15071: Segurança no tráfego - cones para sinalização viária; 

 

 NBR 15480: Plano de Emergência; 

 

 NBR 15481: Requisitos mínimos de segurança para o transporte rodoviário de 

produtos perigosos (check list); 

 

 NBR 10004: Classificação de Resíduos. 

Deverá ser anexada aos documentos do veículo e carga uma ficha de emergência, que 

deve acompanhar o resíduo até a sua disposição final, reciclagem, reprocessamento, eliminação 

por incineração, co-processamento ou outro método de disposição. Estas regras devem constar 

nos licenciamentos ambientais requeridos, sempre por profissional competente e habilitado, com 

experiência comprovada promovendo as possíveis causas e soluções para cada tipo de problema 

existente no transporte (logística) e gerenciamento dos resíduos. 

A quantidade de resíduos, a forma como são acondicionados e às condições de acesso ao 

ponto de coleta são os fatores determinantes para a escolha de veículos adaptados com 

equipamentos compactadores para o seu transporte.  

Os transportadores de resíduos deverão ser orientados e fiscalizados sobre seus 

processos de operação, transporte, descarte e a responsabilidade na manutenção do viário 

público, mediante criação de um sistema de cadastramento e de rastreabilidade que 

acompanhará cada transportador cadastrado desde sua origem até o seu destino devidamente 

licenciado, como forma de controle e dissuasão de condutas contrárias à destinação 

ambientalmente adequada. 
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A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de 

acordo com as Normas NBR 12810/1993, NBR 14652/2001, NBR 9735/2005, NBR 15071/2005, 

NBR 14619/2006, NBR 15480/2007, NBR 14095/2008, NBR 7500/2009 e NBR 13221/2010, todas 

da ABNT.  

Os resíduos de serviços de saúde são considerados perigosos, segundo a Norma da 

Associação Brasileira de Norma Técnica - ABNT NBR 10004/2004 por apresentarem características 

de patogenicidade, toxicidade, reatividade, corrosividade e inflamabilidade, desta forma têm o 

seu transporte regulamentado pelo Decreto do Ministério dos Transportes nº 96.044/1988 e 

Resolução ANTT 420/2004. 

O transporte de substâncias perigosas, conforme classificação da ONU requer do 

expedidor (estabelecimento de saúde gerador dos RSS) documentação que especifique 

identificação do expedidor; a classificação, a quantidade e o tipo de acondicionamento a que 

estão submetidos os resíduos; a identificação do transportador e da instalação de tratamento. 

Estas informações deverão ser fornecidas no Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR.  

 Conforme as disposições da Norma NBR 7503/2008 da ABNT, o MTR se faz acompanhar 

pelo Envelope de Transporte e pela Ficha de Emergência do produto transportado. 

Inciso VIII – Definição das responsabilidades quanto à sua implementação e 

operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público;  

A responsabilidade pela prestação dos serviços de limpeza pública e manejo de resíduos 

sólidos é da Prefeitura Municipal de Rondon de Pará. Para os RSS, a Prefeitura presta os serviços 

de coleta e destinação por intermédio de prestador de serviços especializado. 

Conforme o art. 32 da Lei 11.445/2007, as atividades administrativas de regulação, 

organização e de fiscalização dos serviços de saneamento básico poderão ser executadas pelo 

titular, diretamente, mediante órgão ou entidade de sua administração direta ou indireta, 

inclusive consórcio público do qual participe. 

Lei nº 11.445/07 não trata da regulação, especificamente, quando os serviços são 

prestados pelo titular. Não existe distinção quando não há relação contratual ente o titular e o 

prestador, em função da prestação ser por meio de órgão da Administração Pública municipal 

Direta ou entidade da Administração Pública Municipal Indireta. 
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Para o Município de Rondon do Pará, o PGIRS/PMSB/PGIRS propôs um modelo de 

regulação e fiscalização que articulará o Conselho Gestor do Saneamento Básico e Ambiental do 

Município, cuja criação foi proposta na Minuta de Lei que dispõe sobre a Política Municipal de 

Saneamento e sobre o Plano Municipal de Saneamento, o Departamento Municipal de Regulação 

e fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico. 

Inciso IX – Programas e ações de capacitação técnica voltados para sua 

implementação e operacionalização;  

Será tratado no PMSB/PGIRS e está inserido no item Objetivos, Metas, Programas,  

Projetos e Ações, tanto na coleta domiciliar, coleta seletiva e disposição final. 

Inciso X – Programas e ações de educação ambiental que promovam a não 

geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;  

Conforme apresentado neste PMSB/PGIRS, elenco de ações foram estabelecidas, 

incluindo ações prioritárias, para a garantia da manutenção e melhoria dos serviços de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Inciso XI – Programas e ações para a participação dos grupos interessados, 

em especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se 

houver;  

O atual vazadouro é operada por servidores públicos e eventuais catadores podem ser 

parceiros nos trabalhos da Usina, foram incluidas neste PMSB/PGIRS Programas, Projetos e Ações 

de apoio aos catadores de materiais recicláveis. 

Inciso XII – Mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e 

renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos;  

Foi incluido neste PMSB/PGIRS o Programa de Desenvolvimento de Mecanismos para 

Fontes de Negócios Mediante Valorização dos RSU. As alternativas apontaram desenvolver 

trabalhos com o setor de reciclagem, instituições de ensino e pesquisa, hortifruticultureiro. 

Integrantes de vários setores da reciclagem atuantes no país formularam a constituição 

de dois meios de representação do setor - União Nacional de Sindicatos e Associações de 

Empresas de Reciclagem (UNASER) e o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico de Reciclagem (IBPqR), visando unir sindicatos e associações das empresas ligadas à 
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cadeia produtiva da reciclagem para fortalecer as ações do ramo e avançar nas discussões sobre 

incentivos e melhorias para o setor.  

Haverá necessidade da Prefeitura de Rondon ser o elo articulador deste processo. 

Inciso XIII – Sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos 

de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança 

desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007;  

Ponto considerado estratégico da PNRS, e tema correlato da responsabilidade 

compartilhada, a recuperação de custos dos serviços de limpeza urbana traz uma dificuldade 

natural na sua abordagem, porém imprescindível para que haja avanços na aplicação do novo 

marco regulatório de que trata este PGIRS.  

O País carrega uma cultura de responsabilizar o Poder Público por todas as atitudes, 

coletivas ou individuais que se dê no âmbito dos espaços públicos. As mudanças que se exigirão 

para a tarefa de implementação da responsabilidade compartilhada no manejo dos resíduos 

sólidos serão difíceis, complexas e exigirão pessoal técnico qualificado, investimentos em 

infraestrutura e em operação dos serviços em busca da universalização. 

O respeito pelo espaço público será um importante condutor do debate em torno do 

tema, o papel de cada indivíduo, de cada cidadão, nas esferas privada, pública, profissional, de 

lazer e cultura. Todos esses aspectos serão relevantes para pautar a discussão sobre recuperação 

de custos desde a coleta, passando pelo tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos. 

Os gastos típicos das administrações públicas com Limpeza Urbana é outro fator 

importante a ser debatido nesse contexto. De acordo com estudos elaborados pelo MMA os 

custos dos serviços de limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos urbanos no Brasil giram 

em torno de 5% dos orçamentos locais. As despesas com a limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos em Rondonfoi de 3,7% do orçamento local. 

Diante desse cenário com significativo impacto financeiro nas contas públicas ficam 

evidentes os esforços da PNRS por trazer em sua formulação a implantação da responsabilidade 

compartilhada visando reduzir a geração de resíduos sólidos e de pautar a sustentabilidade 

técnica, econômica e financeira para os serviços públicos de limpeza urbana.  

Neste PMSB/PGIRS estão previstosProgramas, Projetos e Ações que deverão abordar 

normas e procedimentos estabelecendo conceitos e definindo os limites entre o pequeno e 
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grande gerador; as obrigações de cada um sobre a responsabilidade compartilhada, identificadas 

as modalidades construtivas em função da renda e da região da cidade, e feito o cálculo de 

valores correspondentes ao manejo dos RSU, ao custo do manejo dos RSS, e dos serviços 

eventuais de responsabilidade privada que podem ser objeto de prestação  pelo poder público 

com vista ao estabelecimento de preços públicos. 

Inciso XIV – Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, 

entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para 

disposição final ambientalmente adequada;  

As metas de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos foram inseridas no item Metas 

Inciso XV –Descrição das formas e dos limites da participação do poder 

público local na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 

33, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos;  

 

Coleta Seletiva 

A Prefeitura de Rondon é a entidade responsável pela prestação dos serviços de coleta 

seletiva.  

 

Logística Reversa 

A partir da edição da Lei 12.305, ficou clara a divisão da responsabilidade compartilhada 

entre o cidadão, o poder público e os responsáveis pela colocação de produtos e embalagens no 

mercado.  

Foi também definida a Logística Reversa com a identificação dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes como os responsáveis por “estruturar e implementar 

o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público 

de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos; de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; 

pilhas e baterias;  pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas fluorescentes, 

de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  
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Ainda no parágrafo 1º do Art. 33º que da referida Lei, fica definido que na forma do 

disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o 

poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos no caput serão estendidos a produtos 

comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e 

embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao 

meio ambiente dos resíduos gerados.  

Portanto, o poder público e o setor empresarial são responsáveis por definirem outros 

produtos além dos anteriormente listados por meio de acordos setoriais a fazerem parte da 

logística reversa. O poder público federal por meio do MMA está tratando destes acordos no nível 

nacional, mas ainda não foram fechados os acordos em discussão. 

A Prefeitura Municipal encarregar-se-á de estabelecer os acordos setoriais e termos de 

compromisso a serem firmados entre o poder público e o setor empresarial e atuar em parceria 

com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis. 

O tema da logística reversa também foi desenvolvido em Programas, Projetos e Ações 

deste PMSB/PGIRS. 

Inciso XVI – Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no 

âmbito local, da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento 

de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa 

previstos no art. 33;  

 

Regulação dos Serviços de Saneamento 

A Lei Federal Nº 11.445 de 2007, dispõe sobre o exercício da função de regulação que 

atenderá aos princípios de independência decisória e transparência; os objetivos da regulação; irá 

estabelecer padrões e normas para prestação dos serviços e satisfação dos usuários; definir 

tarifas; editar normas técnicas, econômicas e de prestação dos serviços.  

Os objetivos específicos da regulação são a constituição ou adesão a ente regulado para 

promover a defesa do interesse público na assistência dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo 

de Resíduos Sólidos, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com 

prestadores e consumidores; fortalecer o Poder Público Municipal enquanto Autoridade na área 
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de Resíduos Sólidos; assim como no caso dos serviços de abastecimento de água, coleta e 

tratamento de esgoto sanitário, onde o Município é o poder concedente dos serviços.  

A regulação dos serviços de saneamento básico ficará a cargo doDepartamento Municipal 

de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico - DERSAN  a ser criada pela 

municipalidade. 

O DERSAN será é entidade integrante da administração pública municipal direta, com 

poderes normativos e função de entidade de regulação e fiscalização dos serviços públicos de 

saneamento básico e prazo de duração indeterminado. 

O DERSAN deverá editar normas para a adequada prestação dos serviços e satisfação dos 

usuários dos serviços públicos de saneamento básico, cumprir e fazer cumprir os instrumentos 

das políticas públicas de saneamento básico assim definido na legislação municipal pertinente 

entre outras atribuições. 

A Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE defende o 

exercício pleno da Gestão do Saneamento, entendido como planejamento, fiscalização, regulação, 

prestação de serviços sob a participação e o controle social. 

Os instrumentos de gestão devem definir as normas e procedimentos legais com o ente 

regulador definido.  

O monitoramento e controle deverão ser realizados pelo ente regulador definido para a 

função.  

 

Responsabilidades na implantação dos planos de gerenciamento dos RSU 

O gerenciamento de resíduos sólidos é definido na Lei 12.305/2010 como o “conjunto de 

ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos oucom plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei”. 

Os Planos de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos – PGRS são instrumentos de trabalho 

para os grandes geradores no tocante ao manejo ambientalmente adequado dos resíduos 

gerados, como também são instrumentos de monitoramento e fiscalização das atividades por ele 
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realizadas por parte do poder público. Devem ser elaborados de acordo com a Lei nº 12.305/2010 

e monitorados por meio das metas estabelecidas para o cumprimento dos deveres relacionados 

ao tema.  

Estão sujeitos à elaboração do PGRS os resíduos dos serviços de saneamento básico; 

resíduos industriais; dos serviços de saúde; de mineração; perigosos; grandes geradores; 

empresas de construção; terminais de transporte e agrossilvopastoris.  

Os objetivos específicos para a elaboração do PGRS são: estabelecer uma simetria de 

informações entre os gestores públicos da política de resíduos e os geradores, fator de ajuste das 

expectativas quanto a prazos, responsabilidade compartilhada e demais exigências da PNRS. 

Caberá a Prefeitura de Rondon estruturar e publicar conjunto de regras para o 

gerenciamento dos resíduos produzidos por grandes geradores e os definidos por lei para as 

diretrizes para transporte e destinação adequados.  

Inciso XVII – Ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo 

programa de monitoramento;  

Na elaboração deste PMSB/PGIRS foram traçadas ações para o seu atendimento levando-

se em conta a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e integral dos 

serviços.  

No caso de interrupção repentina de um ou vários serviços de limpeza urbana e manejo 

dos RSU deverá haver um plano para a emergência de tal forma a minimizar os prejuízos causados 

pela falta das atividades.  Nesse sentido, apresenta-se uma proposta de plano com os 

mecanismos e procedimentos para o enfrentamento de eventuais interrupções e paralisações. 

Consideram-se situações de emergências na limpeza urbana, situações de perigo pela não 

prestação dos serviços e a contingência como a possibilidade da ocorrência desta situação 

inesperada.  

As soluções para o retorno da prestação dos serviços podem ser emergenciais ou retorno 

à normalidade de imediato. Deve-se, no entanto corrigir ou mitigar as consequências de 

interrupções acidentais ou provocadas pela natureza, portanto fora do controle do prestador dos 

serviços, para reduzir os transtornos à população.  
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As ações de contingências são as que visam precaver contra os efeitos de situações ou 

ocorrências indesejadas sob algum controle do prestador, com probabilidade significativa de 

ocorrência, porém de previsibilidade limitada. 

Em função de avaliação feita pelos servidores da Prefeitura de Rondon, foram previstas as 

possibilidades de ocorrências de situações emergenciais ou contingenciais e propostas as 

correspondentes ações. 

Em função das emergências e contingências apresentadas neste item, torna-se necessário 

uma avaliação constante da situação da prestação dos serviços visando atentar para possibilidade 

de interrupções na mesma e realizar na medida do possível, ações preventivas e corretivas. 

Considerando a necessidade de se prever e proceder à correção das ações que possam 

ensejar risco de interrupção da prestação de serviços ou de provocar outros prejuízos como o 

caso das inundações, torna-se necessário um acompanhamento sistemático das ações previstas, 

sua execução, os acompanhamentos dos resultados dos avanços registrados nos relatórios 

mensais e sistemas de informação para o monitoramento das ações. 

Inciso XVIII – Identificação dos passivos ambientais relacionados aos 

resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras; 

São coletadas diariamente 35 toneladas de RSD.Os resíduos são destinados ao “vazadouro 

a céu aberto” em área de propriedade de prefeitura confome apresentado na Figura 47 e Figura 

48. 

Na elaboração deste PMSB/PGIRS foram traçados Objetivos, Metas, Programas, Projetos e 

Ações para o seu atendimento levando-se em conta a viabilidade técnica e econômico-financeira. 

Inciso XIX – Periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o 

período de vigência do plano plurianual municipal. 

A periodicidade de revisão do PGIRS, assim como o PMSB/PGIRS, será de quatro anos. 
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7. Projetos existentes 

Na Tabela 39 são apresentados os projetos existentes e em andamento de solicitação de 

recursos gerenciados pela Prefeitura. A Foto 136 ilustra o reservatório de 500 m3, em concreto 

armado, em fase final de construção. 

Tabela 39. Projetos Existentes 

Componente Projetos Existentes 

Sistema de Abastecimento de Água 

1. Construção de Reservatório Elevado de 500 m
3
 

2. Perfuração de 03 Poços 

3. Carta Consulta FUNASA (R$ 5.531.236,66) 

a. Reforma de 03 Captações 

b. Adutora de 1502 m 

c. Reforma de 03 Estações Elevatórias 

d. Duas Unidades de Desinfecção de Água 

e. 01 Reservatório 

f. 39.931 m de redes de água 

g. 5.000 ligações domiciliares 

4. Termo de Adesão e Estratégia de Reorganização do 

Financiamento para Aquisição de Insumos de Coleta 

da Água e Análise Laboratorial 

Sistema de Esgotamento Sanitário 

 1500 ligações domiciliares 

 11.628,70 m de redes coletoras 

 01 Estação de Tratamento de Esgoto 

Drenagem Urbana e Manejo das Águas 

Pluvias 

 Construção de Micro Drenagem no Recanto Azul 

 Construção de Micro Drenagem no Gusmão 

Limpeza Pública e Manejo de Resíduos 

Sólidos 

 Elaboração do Plano Municipal de Saneamento e de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, por 

intermédio de Termo de Adesão celebrado em 

24.05.2013 entre o Município e o Programa Estadual 

de Apoio aos Municípios para Elaboração de 

PMSB/PGIRS e PGIRS 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará 

Em relação ao projeto de esgotamento sanitário, a cidade está implantando uma rede de 

esgotamento sanitário através do PAC/FUNASA (Termo de Compromisso nº 0230/2008), que 

atenderá parte da população. Até o momento de fechamento desse diagnóstico o TC encontra-se 

subjudice no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 
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Foto 136. Convênio FUNASA Construção de Reservatório 

Fontes de Recursos 

Os novos projetos no campo do saneamento podem ser remetidos aos Ministérios da 

Saúde, FUNASA, a Ministério das Cidades e ao Ministério da Integração Nacional, para viabilização 

de recursos não onerosos. 

Entretanto, esses projetos devem atender rigorosamente as exigêcias dos órgãos 

financiadores, os quais, em linhas gerais devem atender às disposições da Lei 8666/93 e sua 

forma republlicada e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal. 
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8. Avaliação dos componentes 

Entre as metodologias existentes para a avaliação de diagnósticos, a análise SWOT revela-

se bastante adequada, por considerar de maneira sistêmica as forças e fraquezas intrínsecas do 

objeto de estudo e as oportunidades e ameaças que o rodeiam. Isto permite uma avaliação com 

vistas a aproveitar as oportunidades e atenuar as ameaças a partir dos pontos fortes identificados 

e, com relação aos pontos fracos, permite planejar ações para minimizá-los, observando as 

interferências do ambiente. 

A elaboração do diagnóstico do saneamento básico, a partir do levantamento de dados 

primários e secundários, bem como das discussões com a comunidade, reuniões com agentes e 

instituições envolvidas com o saneamento no município, permitiram a sistematização dos pontos 

positivos e negativos para cada eixo do saneamento básico. 

Na tabela a seguir, como parte da metodologia da análise SWOT, sistematizou-se os 

pontos positivos e negativos do ambiente interno da organização, no caso, Prefeitura e SAAE, 

responsáveis pela prestação dos serviços de saneamento. 

Os pontos positivos e negativos internos à organização foram agrupados no que pode ser 

definido como a construção de constructos, ou seja, abstrações teóricas que reúnem em um só 

tema um conjunto de ideias, questões ou tópicos com características similares. Nessa 

sistematização os constructos foram o Planejamento, a Prestação dos Serviços, a Regulação e a 

Fiscalização e o Controle Social. 
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Tabela 40. Avaliação dos Serviços de Saneamento 

CONSTRUCTOS ÁGUA ESGOTO DRENAGEM LIXO 

P
o

n
to

s 
N

e
ga

ti
vo

s 

P
la

n
e

ja
m

en
to

 

Ausência de quadros técnicos específicos para o desempenho das atividades de planejamentos dos componentes dos serviços de saneamento: 1. Abastecimento de Água, 
Esgotamento Sanitário, Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidios e Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais. 

Não aplicação de normas legais já existentes 

P
re

st
aç

ão
 d

o
s 

Se
rv

iç
o

s 

  
Planejamento da drenagem urbana 

dissociado das sub-bacias hidrográficas  

Ausência de macro medição nas 
captações 

Lançamento de Efluentes no meio fio e 
cursos d'água 

Existência de ligações de esgotos nas 
redes de galerias pluviais (ligações 

cruzadas) 

Ausência de Programas de Reciclagem 
para os Resíduos Secos 

Ausência de micro medição baseada no 
consumo medido 

Riscos de contaminação da água das 
captações (poços) 

Ausência de cadastro do sistema de 
micro drenagem 

Ausência de Programas de Reciclagem 
para os Resíduos Úmidos 

Desconhecimento do volume de água 
disponibilizado 

Ligações Cruzadas (ligações de esgotos na 
rede de drenagem) 

Ausência de padronização dos 
elementos de micro drenagem (bocas 

de lobo) 
Ausência de Aterro Sanitário 

Desconhecimento do volume utilizado 
Elevado número de internações 

decorrentes de doenças de veiculação 
hídrica 

Manutenção insuficiente do sistema de 
micro drenagem 

Ausência de coleta de RSS 

Ausência de Equipamentos Reserva para 
os Poços e Estações Elevatórias 

Obras de implantação parcial de coleta, 
afastamento e tratamento de esgotos 

domésticos,paralisadas 
Insuficiência de micro drenagem 

Ausência de incineração adequada de 
RSS 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

  

Setorização baseado na divisão por 
bairros e não por zonas de pressão  

Ocupação de áreas de risco (talvegues) 
Riscos de destinação de RSS 

juntamente com os Resíduos Sólidos 
Domicialiares 

Ausência de cadastro das unidades do 
sistema de captação (poços), desinfecção, 

adução, reserva e distribução de água 
para ao zona urbana 

 
Existência de processos erosivos em 

alto estágio de degradação e riscos às 
populações lindeiras 

Ausência de Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde 

PGRSS 

Ausência de cadastro das populações 
rurais quanto a existêcia de sistemas 
de abastecimento de água isolados 

 Ausência de dispositivos de 
dissipação de energia 

Ausência de centros de triagem 
para volumosos e inservíveis 

Ausência de sistema de 
abastecimento para a totallidade das 

populações rurais 
 Ausência de estudos hidrológicos 

para macro e micro drenagem 
Insuficiência de equipamentos para 
a prestação dos serviços de limpeza 

Não atingimento da meta de 
amostragem para análise da água  

Grande extensão da malha viária 
rural, dificultando o patrulhamento e 

manutenção das estradas 

Ausência de controle de custos para 
a prestação dos serviços de limpeza 

Ausência de controle da qualidade da 
água para toda a população rural  Insuficiência de equipamentos para 

manutenção em estradas rurais  

Amostras de água com resultado 
positivo  Ausência de cadastro das pontes 

rurais  

Política tarifária não calcada no 
consumo medido  

Grande extensão da malha viária 
rural, dificultando o patrulhamento e 
implantação de programas de coleta 

 

Ausência de estudos sobre outras 
alternativas de captação de água    

Ausência de Indicadores de Gestão 
Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

 

R
e
g

u
la

ç
ã
o

 e
 F

is
c
a
li

z
a
ç
ã
o

 

Ausência de diretrizes para 
implantação de novos loteamentos 

Ausência de diretrizes para 
implantação de novos loteamentos 

Ausência de diretrizes para 
implantação de novos loteamentos 

Ausência de programa de 
compostagem 

 
Ausência de controle, orientação e  
fiscalização da execução de fossas  

Insuficiência de fiscalização para a 
deposição inadequada de resíduos 

 
Ausência de fiscalização para as 

lligações cruzadas 
Ausência de fiscalização para as 

lligações cruzadas  

 

Insuficiência de fiscalização quanto ao 
lançamento dos efluentes dos serviços 

de limpa fossas  
Ausência dos procedimentos de 

logísitica reversa 

Insuficiência de fiscalização para as posturas municipais já existentes 

C
o

n
tr

o
le

 
S

o
c
ia

l 

Inexistência de Conselho Municipal de Saneamento 

P
o

n
to

s
 P

o
s
it

iv
o

s
 

 Água Esgoto Drenagem Lixo 

P
la

n
e
ja

m
e
n

to
 Existência do SAAE, o qual poderá atuar como entidade municipal responsável pelo planejamento dos serviços de saneamento 

Existência de consórcio intermunicipal 
Apoio da SEMA na Elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Apoio do Instituto Votorantim para Elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

P
re

s
ta

ç
ã
o

 d
o

s
 

S
e
rv

iç
o

s
 Disponiblidade hídrica superficial 

Obras licitadas e em andamento para 
implantação parcial de sistema coleta, 
afastamento e tratamento de efluentes 

Existência de programa municipal 
de manutenção em vias rurais 

A prefeitura é proprietária da área 
do atual vazadouro 

Carta Consulta em andamento na 
FUNASA para melhorias no sistema 

de água da zona urbana 
  

Possibilidade de implatanção de 
projetos de coleta e compostagem 
regionalizados no âmbito da zona 

rural 
Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

 

 
Projeto encaminhado ao BID, pelo Instituto Votorantim para captação de 

recursos para o desenvolvimento de projetos de SAA e SES na zona rural   
R

e
g

u
la

ç
ã
o

 e
 

F
is

c
a
li

z
a
ç
ã
o

 

Equipe de governo disposta a implantar mecanismos de regulação e fiscalização. Base legal já existente. 

C
o

n
tr

o
le

 
S

o
c
ia

l 

Existência do Conselho Municipal de Deenvolvimento Urbano 

Fonte: Interação Urbana 
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9. Articulação entre o PMSB/PGIRS, o PLHIS, 

o PD e o PLAMOB 

Nos trabalhos contratados pelo Instituto Votorantim destaca-se a importância de articular 

os planos setoriais (PMSB/PGIRS, PLHIS e PLAMOB)com o Plano Diretor. 

Dessa forma uma primeira articulação verificada pelo grupo de trabalho destes Planos 

com o PMSB/PGIRS foi a questão fundiária, ou seja, quais as necessidades de áreas verificadas no 

PMSB/PGIRS e que devem figura nos outros Planos, como mecanismo de integração entre eles, 

bem como, de fortalecimento do planejamento integrado das questões físicas e territoriais com o 

saneamento (água, esgoto, lixo e drenagem). 

A Tabela 41, indica as áreas que poderão ser necessárias no PMSB/PGIRS, para abrigarem 

os projetos, programas e ações que serão previstos na fase de prognóstico e das diretrizes, metas, 

programas, projetos e ações e que se articulam com as orientações setorias e do PD. 
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Tabela 41. Articulação dos Planos a partir da questão fundiária. 

Plano Diretor Justificativas Áreas 

1. Áreas prioritárias para expansão 

urbana em função de atendimento de 

água e esgoto 

Orientar a expansão urbana, a partir do caminhamento dos interceptores em direção 

oposta ao Estado do Maranhão. 

Áreas encerradas entre a margem direita do córrego 

das Pebas e zona urbana;áreas encerradas entre a 

margem direita do Rio Ararandeua e zona urbana. 

2. Área de preempção para futura ETE 
Os estudos preliminares de caminhamento dos interceptores e locação da futura área de 

ETE devem ser mais detalhados. 

À jusante, no encontro dos interceptores Norte e Sul 

pelo córrego das Pebas e Rio Ararandeua. 

3. Área de preempção para futura ETA  
À montante no encontro entre a Rodovia BR 222 e o 

Rio Ararandeua, margem direita. 

4. Área de preempção para futuro Aterro. 

O atual “vazadouro” localiza-se em área da Prefeitura. Inicialmente, o PMSB/PGIRS entende 

que o “vazadouro” deva ser remediado em local contíguo e ser implantado aterro 

sanitário.Essa questão deve ser dialogada em conjunto com a locallização de futuro 

aeroporto. 

A atual área do aterro é de propriedade da 

Prefeitura. 

5. Área de preempção para recuperação 

de área erodida 
Sim, conforme delimitado preliminarmente em mapa. 

Em todas as localidades conforme indicado no Mapa 

13. Áreas de Risco 

6. Áreas prioritárias para expansão 

urbana em função de atendimento de 

água, drenagem e esgoto. 

 Indicado no item 1 e 3. 

7. Área indicativa para futura passagem 

de galerias pluviais ou emissários de 

esgotos 

 Indicado em 1 e 5 

8. Indicação de grotas a serem 

preservadas ou desapropriadas 
 

Em todas as localidades conforme indicado no Mapa 

13. Áreas de Risco 

PLHIS   

1. Áreas do Novo Horizonte que devem 

ser ocupadas prioritariamente em 

função da água e topografia 

Todas aquelas situadas fora das áreas de influência do caminhamento natural das águas 

(fundo de vale, talvegue). Recomenda-se aplicação do instituto da preempção em todos os 

lotes aí localizados. 

Em todas as localidades conforme indicado no Mapa 

13. Áreas de Risco 

2. Quais as áreas do Reserva do Bosque 

que devem ser ocupadas 

prioritariamente em função da água e 

topografia 

Todas aquelas situadas fora das áreas de influência do caminhamento natural das águas 

(fundo de vale, talvegue). Recomenda-se aplicação do instituto da preempção em todos os 

lotes aí localizados. 

Em todas as localidades conforme indicado no Mapa 

13. Áreas de Risco 

PLAMOB   

Mobililidade Sugestão de marginal junto ao interceptor norte e sul e ortogonal à rodovia  

Fonte: Interação Urbana 
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10. Prognósticos e alternativas para a 

universalização: diretrizes, objetivos, 

metas, programas e ações 

O presente item foi elaborado com base nas informações levantadas na etapa anterior de 

Diagnóstico, para os quatro eixos estabelecidos pela Lei Federal 11.445/2007: Sistema de 

Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos e finalmente, dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais. 

Neste item prognóstico também serão apresentadas as perspectivas de crescimento 

populacional do município de Rondon do Pará, baseado em dados compilados dos últimos Censos 

do IBGE e no EIA-RIMA do projeto Alunima Rondon. 

Documentos de Referência 

A elaboração dos cenários de evolução do Sistema de Abastecimento de Água, do Sistema 

de Esgotamento Sanitário, da Limpeza Urbana e do Manejo de Resíduos Sólidos e finalmente, dos 

Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais baseou-se em: 

a. Diagnóstico do Saneamento Básico no Município de Rondon do Pará. 

b. Propostas consensuadas pela comunidade. 

c. Projeção Populacional. 

d. Legislação Ambiental Aplicada. 

e. Termo de Referência da FUNASA. 

 

Horizonte do projeto 

A Lei nº 11.445/07 não estabelece o horizonte de vinte (20) anos para os planos 

municipais de saneamento básico, sendo este prazo indicativo, por coerência com o Plano 

Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) (art. 52, §1). Por outro lado, o Termo de Referência da 

FUNASA, em seu item 5.7, estabeleceu o desenvolvimento e a formulação de estratégias para 

alcançar os objetivos, diretrizes e metas definidas para o PMSB/PGIRS num horizonte de 20 anos. 

A programação da implantação dos programas, projetos e ações foi desenvolvida 

considerando metas em horizontes temporais distintos: 
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a. Imediatos ou emergenciais. 

b. Curto prazo – até 4 anos; 

c. Médio prazo – entre 5 a 12 anos; 

d. Longo prazo – entre 13 a 20 anos. 

 

Projeções Populacionais 

O estudo da estimativa populacional do município de Rondon do Pará foi realizado com 

base nos dados dos Censos IBGE e no EIA/RIMA do Projeto Alumina Rondon. A Tabela 

42apresenta a evolução da população total, urbana e rural, para os censos de 1991, 2000 e 2010. 

Tabela 42. População por Situação de Domicílio, 1991, 2000 e 2010 

 1991 2000 2010 

População Total 27.146 39.870 46.964 

Urbana 12.592 30.061 34.696 

Rural 14.554 9.809 12.268 

Taxa de Urbanização 46,39% 75,40% 73,88% 

Fonte: EIA/RIMA Projeto Alumina Rondon 

 

A partir da Tabela 42, calculou-se a Taxa Geométrica de Crescimento Anual, TGCA, que é 

igual a razão entre populações final e inicial elevada à potência inversa do intervalo considerado. 

Essas taxas são apresentadas na Tabela 43. 

Tabela 43. Taxa Geométrica de Crescimento Anual 

 
1991 2000 2010 

Total 27.146 39.870 46.964 

Urbana 12.592 30.061 34.696 

Rural 14.554 9.809 12.268 

TGCA TOTAL 
 

1,0436 1,0165 

TGCA TOTAL (%) 
 

4,36% 1,65% 

TCGA URBANA 
 

1,1015 1,0144 

TCGA URBANA (%) 
 

10,15% 1,44% 

TCGA RURAL 
 

0,9571 1,0226 

TCGA RURAL(%) 
 

-4,29% 2,26% 

Fonte. IBGE 
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Até o ano de 2023, foi utilizada a TCGA que iguala a população com a projeção do 

EIA/RIMA. A partir deste ano, foi adotada a TCGA calculada e apresentada na Tabela 43. Os 

resultados encontram-se na Tabela 44. 

Tabela 44: Projeção da População de Rondon do Pará. 

ANO POPULAÇÃO ANO POPULAÇÃO ANO POPULAÇÃO 

2013 52.773 2020 69.278 2027 83.114 

2014 54.865 2021 72.024 2028 84.485 

2015 57.040 2022 74.879 2029 85.879 

2016 59.301 2023 77.847 2030 87.296 

2017 61.652 2024 79.132 2031 88.737 

2018 64.096 2025 80.438 2032 90.201 

Fonte: Interação Urbana 

Demanda para os serviços 

A Tabela 45 apresenta a demanda para os serviços de saneamento. 

Tabela 45. Demanda pelos Serviços de Saneamento 

RESÍDUOS 
 

POPULAÇÕES 

Classificação 
Conforme Lei 
12.205/2010 

Parâmetros 
2010 2017 2021 2033 

34.986 61.652 72.024 90.201 

Resíduos Sólidos 
Domiciliares 

Frações Geração Unidade Kg/dia 
   

Total 0,97 kg/hab/dia 33.936 59.802 69.863 87.495 

Seco 31,9 % 11.161 19.667 22.976 28.774 

Úmido 51,4 % 17.443 17.983 31.689 37.020 

Rejeito 16,7 % 1.864 10.296 12.028 15.064 

Varrição Urbana 
 

1,06 
m3 diários de 
resíduos por 
km varrido 

2.638 4.649 5.431 6.801 

Feiras Livres 
 

6 kg/hab/ano 558 983 1.148 1.438 

Resíduos da 
Limpeza Pública 

RSD 15 % 5.248 9.248 10.804 13.530 

Resíduos da 
Construção Civil e 
Demolição 

 
520 kg/hab/ano 49.843 87.833 102.610 128.506 

Resíduos 
Volumosos 
(30kg/hab/ano) 

 
30 kg/hab/ano 2.876 5.067 5.920 7.414 

Resíduos Verdes 
   

- - - - 

Resíduos de 
Serviços de Saúde  

5 kg/1000hab/dia 175 360 360 451 

Eletroeletrônicos 
 

2,6 kg/hab/ano 249 439 513 643 

Pneus 
 

2,9 kg/hab/ano 278 490 572 717 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 
Pilhas e Baterias 

 
4,34 pilha/hab/ano 416 733 856 1.073 

Lâmpadas 
Incandescentes e 
Fluorescentes 

 
4 domicílio/ano 383 676 789 989 

Resíduos Sólidos 
Cemiteriais    

- - - - 

Serviços Públicos 
de Saneamento    

- - - - 

Resíduos de Óleos 
Comestíveis   

litro/hab/ano 96 169 197 247 

Resíduos 
Agrosilvopastoris    

- - - - 

Resíduos dos 
Serviços de 
Transportes 

   
- - - - 

Resíduos da 
Mineração    

- - - - 

Resíduos Industriais 
   

- - - - 

Totais (Em 
Quilos/Dia)    

95.897 169.040 197.418 247.241 

Totais (Em 
Toneladas/Dia)    

96 169 197 247 

Água   239 
litro por pessoa 

dia 
8.361.654 14.734.828 17.213.736 21.558.039 

Esgoto   191,2 
80% do 

conumo per 
capita 

6.488.644 11.434.227 13.357.859 16.729.038 

Drenagem   4 km 6 11 12 15 

Fonte: Interação Urbana 

Avaliação dos Componentes 

Entre as metodologias existentes para a avaliação de diagnósticos, a análise SWOT revela-

se bastante adequada, por considerar de maneira sistêmica as forças e fraquezas intrínsecas do 

objeto de estudo e as oportunidades e ameaças que o rodeiam. Isto permite uma avaliação com 

vistas a aproveitar as oportunidades e atenuar as ameaças a partir dos pontos fortes identificados 

e, com relação aos pontos fracos, permite planejar ações para minimizá-los, observando as 

interferências do ambiente. 

A elaboração do diagnóstico do saneamento básico, a partir do levantamento de dados 

primários e secundários, bem como das discussões com a comunidade, reuniões com agentes e 

instituições envolvidas com o saneamento no município, permitiram a sistematização dos pontos 

positivos e negativos para cada eixo do saneamento básico. Na tabela a seguir, como parte da 

metodologia da análise SWOT, sistematizou-se os pontos positivos e negativos do ambiente 
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interno da organização, no caso, Prefeitura e SAAE, responsáveis pela prestação dos serviços de 

saneamento. 

Os pontos positivos e negativos internos à organização foram agrupados no que pode ser 

definido como a construção de constructos que, conforme Figueiredo et al (2005), tratam-se de 

abstrações teóricas que reúnem em um só tema um conjunto de ideias, questões ou tópicos com 

características similares. Nessa sistematização os constructos foram o Planejamento, a Prestação 

dos Serviços, a Regulação e a Fiscalização e o Controle Social. 

Entre as metodologias existentes para a avaliação de diagnósticos, a análise SWOT revela-

se bastante adequada, por considerar de maneira sistêmica as forças e fraquezas intrínsecas do 

objeto de estudo e as oportunidades e ameaças que o rodeiam. Isto permite uma avaliação com 

vistas a aproveitar as oportunidades e atenuar as ameaças a partir dos pontos fortes identificados 

e, com relação aos pontos fracos, permite planejar ações para minimizá-los, observando as 

interferências do ambiente. 

A elaboração do diagnóstico do saneamento básico, a partir do levantamento de dados 

primários e secundários, bem como das discussões com a comunidade, reuniões com agentes e 

instituições envolvidas com o saneamento no município, permitiram a sistematização dos pontos 

positivos e negativos para cada eixo do saneamento básico. 

Na Tabela 46a seguir, como parte da metodologia da análise SWOT, sistematizou-se os 

pontos positivos e negativos do ambiente interno da organização, no caso, Prefeitura e SAAE, 

responsáveis pela prestação dos serviços de saneamento. 
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Tabela 46. Avaliação dos Serviços de Saneamento 

Constructos Água Esgoto Drenagem Lixo 

P
o

n
to

s 
N

e
ga

ti
vo

s 

P
la

n
e

ja
m

en
to

 

Ausência de quadros técnicos específicos para o desempenho das atividades de planejamentos dos componentes dos serviços de saneamento: 1. Abastecimento de Água, 
Esgotamento Sanitário, Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidios e Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais. 

Não aplicação de normas legais já existentes 

P
re

st
aç

ão
 d

o
s 

Se
rv

iç
o

s 

  
Planejamento da drenagem urbana 

dissociado das sub-bacias hidrográficas  

Ausência de macro medição nas 
captações 

Lançamento de Efluentes no meio fio e 
cursos d'água 

Existência de ligações de esgotos nas 
redes de galerias pluviais (ligações 

cruzadas) 

Ausência de Programas de Reciclagem 
para os Resíduos Secos 

Ausência de micro medição baseada no 
consumo medido 

Riscos de contaminação da água das 
captações (poços) 

Ausência de cadastro do sistema de 
micro drenagem 

Ausência de Programas de Reciclagem 
para os Resíduos Úmidos 

Desconhecimento do volume de água 
disponibilizado 

Ligações Cruzadas (ligações de esgotos na 
rede de drenagem) 

Ausência de padronização dos 
elementos de micro drenagem (bocas 

de lobo) 
Ausência de Aterro Sanitário 

Desconhecimento do volume utilizado 
Elevado número de internações 

decorrentes de doenças de veiculação 
hídrica 

Manutenção insuficiente do sistema de 
micro drenagem 

Ausência de coleta de RSS 

Ausência de Equipamentos Reserva para 
os Poços e Estações Elevatórias 

Obras de implantação parcial de coleta, 
afastamento e tratamento de esgotos 

domésticos,paralisadas 
Insuficiência de micro drenagem 

Ausência de incineração adequada de 
RSS 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

  

Setorização baseado na divisão por 
bairros e não por zonas de pressão  

Ocupação de áreas de risco (talvegues) 
Riscos de destinação de RSS 

juntamente com os Resíduos Sólidos 
Domicialiares 

Ausência de cadastro das unidades do 
sistema de captação (poços), desinfecção, 

adução, reserva e distribução de água 
para ao zona urbana 

 
Existência de processos erosivos em 

alto estágio de degradação e riscos às 
populações lindeiras 

Ausência de Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde 

PGRSS 

Ausência de cadastro das populações 
rurais quanto a existêcia de sistemas 
de abastecimento de água isolados 

 Ausência de dispositivos de 
dissipação de energia 

Ausência de centros de triagem 
para volumosos e inservíveis 

Ausência de sistema de 
abastecimento para a totallidade das 

populações rurais 
 Ausência de estudos hidrológicos 

para macro e micro drenagem 
Insuficiência de equipamentos para 
a prestação dos serviços de limpeza 

Não atingimento da meta de 
amostragem para análise da água  

Grande extensão da malha viária 
rural, dificultando o patrulhamento e 

manutenção das estradas 

Ausência de controle de custos para 
a prestação dos serviços de limpeza 

Ausência de controle da qualidade da 
água para toda a população rural  Insuficiência de equipamentos para 

manutenção em estradas rurais  

Amostras de água com resultado 
positivo  Ausência de cadastro das pontes 

rurais  

Política tarifária não calcada no 
consumo medido  

Grande extensão da malha viária 
rural, dificultando o patrulhamento e 
implantação de programas de coleta 

 

Ausência de estudos sobre outras 
alternativas de captação de água    

Ausência de Indicadores de Gestão 
Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

 

R
e
g

u
la

ç
ã
o

 e
 F

is
c
a
li

z
a
ç
ã
o

 
Ausência de diretrizes para 

implantação de novos loteamentos 
Ausência de diretrizes para 

implantação de novos loteamentos 
Ausência de diretrizes para 

implantação de novos loteamentos 
Ausência de programa de 

compostagem 

 
Ausência de controle, orientação e  
fiscalização da execução de fossas  

Insuficiência de fiscalização para a 
deposição inadequada de resíduos 

 
Ausência de fiscalização para as 

lligações cruzadas 
Ausência de fiscalização para as 

lligações cruzadas  

 

Insuficiência de fiscalização quanto ao 
lançamento dos efluentes dos serviços 

de limpa fossas  
Ausência dos procedimentos de 

logísitica reversa 

Insuficiência de fiscalização para as posturas municipais já existentes 

C
o

n
tr

o
le

 
S

o
c
ia

l 

Inexistência de Conselho Municipal de Saneamento 

P
o

n
to

s
 P

o
s
it

iv
o

s
 

 Água Esgoto Drenagem Lixo 

P
la

n
e
ja

m
e
n

to
 Existência do SAAE, o qual poderá atuar como entidade municipal responsável pelo planejamento dos serviços de saneamento 

Existência de consórcio intermunicipal 
Apoio da SEMA na Elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Apoio do Instituto Votorantim para Elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

P
re

s
ta

ç
ã
o

 d
o

s
 

S
e
rv

iç
o

s
 Disponiblidade hídrica superficial 

Obras licitadas e em andamento para 
implantação parcial de sistema coleta, 
afastamento e tratamento de efluentes 

Existência de programa municipal 
de manutenção em vias rurais 

A prefeitura é proprietária da área 
do atual vazadouro 

Carta Consulta em andamento na 
FUNASA para melhorias no sistema 

de água da zona urbana 
  

Possibilidade de implatanção de 
projetos de coleta e compostagem 
regionalizados no âmbito da zona 

rural 
Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

 

 
Projeto encaminhado ao BID, pelo Instituto Votorantim para captação de 

recursos para o desenvolvimento de projetos de SAA e SES na zona rural   
R

e
g

u
la

ç
ã
o

 e
 

F
is

c
a
li

z
a
ç
ã
o

 

Equipe de governo disposta a implantar mecanismos de regulação e fiscalização. Base legal já existente. 

C
o

n
tr

o
le

 
S

o
c
ia

l 

Existência do Conselho Municipal de Deenvolvimento Urbano 

Fonte: Interação Urbana 
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Diretrizes e Objetivos 

 A busca pela universalização e o crescente aprimoramento dos serviços de saneamento 

básico, conforme trata a Lei federal 11445/2007, culmina em melhoria significativa da qualidade 

de vida da população, sobretudo, no que tange à saúde, pois ajuda a mitigar a pobreza e a busca 

pela sustentabilidade ambiental.  

 Investir em saneamento permite a redução de gastos com medicamentos, tratamentos e 

estrutura hospitalar, principalmente com relação a surtos de doenças de veiculação hídrica, que 

são reduzidos drasticamente com práticas adequadas de higiene, mas sobretudo com o acesso ao 

saneamento básico (SAIANI, 2007). 

 Neste sentido, a concepção de planos municipais de saneamento básico, visa o 

desenvolvimento adequado do saneamento, considerando as peculiaridades locais, sejam elas 

ambientais, sociais, políticas e econômicas. 

 Para tanto, o estabelecimento dos objetivos do PMSB/PGIRS, deve observar os anseios 

municipais nos quatro eixos do saneamento e consolidar-se em conformidade com o arcabouço 

legal estadual e federal. 

Diretrizes 

 Segundo a Resolução Recomendada nº 75/09, editada pelo Ministério das Cidades, os 

objetivos e metas de curto, médio e longo prazos de um Plano de Saneamento devem visar à 

universalização do acesso aos serviços de saneamento básico, com integralidade, qualidade, 

sendo estes serviços prestados de forma adequada à saúde pública, à proteção do meio ambiente 

e à redução das desigualdades sociais, devendo para tanto contemplar os seguintes aspectos: 

a. O acesso à água potável e à água em condições adequadas para outros usos; 

b. Soluções sanitárias e ambientalmente apropriadas tecnologicamente para o 

esgotamento sanitário; 

c. Soluções sanitárias e ambientalmente apropriadas tecnologicamente para a limpeza 

urbana e o manejo dos resíduos sólidos coletados; 

d. A disponibilidade de serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

adequados à segurança da vida, do meio ambiente e do patrimônio; e 

e. A melhoria contínua do gerenciamento, da prestação e da sustentabilidade dos 

serviços. 
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Objetivos 

O Guia para a elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico, do Ministério das 

Cidades, 2006, 2ª Edição 2009 recomenda que os objetivos gerais devem se nortear na busca pelo 

estabelecimento de uma política de melhoria da salubridade ambiental, com aproveitamento 

sustentável dos recursos hídricos. O PMSB/PGIRS, como será apresentado no presente capítulo, 

nortear-se-á por esta recomendação adicionando o aproveitamento sustentável também dos 

resíduos sólidos e a universalização do acesso aos serviços de saneamento, tendo como objetivos 

gerais: 

Objetivos Gerais 

Objetivo 1. Promoção da Salubridade Ambiental e da Saúde Coletiva: garantir a qualidade 

ambiental como condição essencial para a promoção e melahoria da saúde coletiva; garantir um 

nível razoável de atendimento com sistemas e serviços de saneamento; promover a recuperação 

e o controle da qualidade ambiental, garantindo acesso pleno dos cidadãos aos serviços e 

sistemas de saneamento. 

Objetivo 2. Proteção dos Recursos Hídricos e Controle da Poluição: garantir a qualidade 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, principalmente os mananciais destinados ao 

consumo humano; garantir um nível razoável de atendimento com sistemas de drenagem e 

tratamento dos efluentes (em particular os domésticos); promover a recuperação e o controle da 

qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, por meio do tratamento e da redução 

das cargas poluentes e da poluição difusa. 

Objetivo 3. 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; procurar uma gestão sustentável e integrada dos mananciais subterrâneos e 

superficiais; garantir a quantidade de água necessária para o abastecimento às populações e o 

desenvolvimento das atividades econômicas; promover a conservação dos recursos hídricos por 

meio da redução das perdas nos sistemas ou da reutilização da água. 

Objetivo 4. Proteção da Natureza: assegurar a proteção do meio ambiente, com ênfase na 

proteção do solo e nos meios aquáticos e ribeirinhos com maior interesse ecológico, a proteção e 

recuperação de habitat e condições de suporte das espécies nos meios hídricos; estabelecer 

condições adequadas de manejo do solo para evitar degradação; estabelecer vazões “ecológicas” 

e evitar a excessiva artificialização do regime hidrológico dos cursos de água. 



Plano Municipal de Saneamento Básico– Rondon do Pará                                                  258 

 

Objetivo 5. Proteção Contra Situações Hidrológicas Extremas e Acidentes de Poluição: 

promover a minimização dos efeitos econômicos e sociais das secas por meio de medidas de 

gestão em função das disponibilidades de água, impondo restrições ao fornecimento em situação 

de seca e promovendo a racionalização dos consumos através de planos de contingência; 

promover a minimização dos efeitos econômicos e sociais das enchentes por meio do 

ordenamento da ocupação das áreas ribeirinhas sujeitas a inundações e o estabelecimento de 

mapas de risco de inundação, a regularização e a conservação da rede de drenagem; a 

implantação de obras de controle; promover a minimização dos efeitos econômicos e sociais de 

acidentes de poluição via o estabelecimento de planos de emergência, visando à minimização dos 

seus efeitos. 

Objetivo 6. Valorização Social e Econômica dos Recursos Ambientais: estabelecer 

prioridades de uso para os recursos ambientais e definir a destinação dos diversos resíduos 

provenientes da atividade humana; promover a identificação dos locais com aptidão para usos 

específicos relacionados ao saneamento ambiental; promover a valorização econômica dos 

recursos ambientais, ordenando os empreendimentos no território. 

Objetivo 7. Ordenamento do Território: preservar as áreas de várzea; impor 

condicionamentos aos usos do solo por meio da definição de diretrizes de ordenamento e de 

ocupação; promover a reabilitação e renaturalização dos leitos de rios e canais; promover o 

zoneamento em termos de uso e ocupação do solo. 

Objetivo 8. Normatização Jurídico-Institucional: assegurar a simplificação e racionalização 

dos processos de gestão da política e dos sistemas de saneamento básico; promover a melhoria 

da coordenação interinstitucional, corrigir eventuais deficiências da legislação vigente. 

Objetivo 9. Sustentabilidade Econômico-financeira: promover a sustentabilidade 

econômica e financeira dos sistemas de saneamento e a utilização racional dos recursos hídricos, 

incentivar a adoção dos princípios usuário-pagador e poluidor-pagador. 

Objetivo 10. Outros Objetivos: aprofundar o conhecimento dos recursos hídricos; 

promover o monitoramento quantitativo e qualitativo das águas superficiais e subterrâneas; 

promover o estudo e a pesquisa aplicada, criando e mantendo as bases de dados adequadas ao 

planejamento e à gestão sustentável dos recursos hídricos; promover a participação da população 

através da informação, formação e sensibilização para as necessidades de proteger os recursos 

naturais, especificamente os recursos hídricos; incentivar a implantação de programa de controle 

da erosão do solo. 
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Além desses objetivos, diretamente observados no PMSB/PGIRS, é importante considerar 

osmacro objetivos das Políticas Nacionais pertinentes ao tema, conforme apresentado a seguir: 

De acordo com o Art. 49. da Política Nacional de Saneamento (Lei Federal nº 11.445/07), 

tem-se que: 

Art. 49. São objetivos da Política Federal de Saneamento Básico: 

I. Contribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades 

regionais, a geração de emprego e de renda e a inclusão social; 

II. Priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e 

ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas 

por populações de baixa renda; 

III. Proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos 

indígenas e outras populações tradicionais, com soluções compatíveis com 

suas características socioculturais; 

IV. Proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações 

rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados; 

V. Assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo 

poder público dê-se segundo critérios de promoção da salubridade 

ambiental, de maximização da relação benefício-custo e de maior retorno 

social; 

VI. Incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e 

fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico; 

VII. Promover alternativas de gestão que viabilizem a auto-sustentação 

econômica e financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na 

cooperação federativa; 

VIII. Promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, 

estabelecendo meios para a unidade e articulação das ações dos diferentes 

agentes, bem como do desenvolvimento de sua organização, capacidade 

técnica, gerencial, financeira e de recursos humanos, contempladas as 

especificidades locais; 

IX. Fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de 

tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados de 

interesse para o saneamento básico; 



Plano Municipal de Saneamento Básico– Rondon do Pará                                                  260 

 

X. Minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e 

desenvolvimento das ações, obras e serviços de saneamento básico e 

assegurar que sejam executadas de acordo com as normas relativas à 

proteção do meio ambiente, ao uso e ocupação do solo e à saúde. 

Importante salientar que na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 

12.305/10), Art. 7, também são apresentados os objetivos para o referido setor, cabendo ao 

Plano de Saneamento observá-los para compatibilização destes. 

Art. 7º São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

I. Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 

II. Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

III. Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens 

e serviços; 

IV. Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 

forma de minimizar impactos ambientais; 

V. Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; 

VI. Incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 

matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; 

VII. Gestão integrada de resíduos sólidos; 

VIII. Articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o 

setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a 

gestão integrada de resíduos sólidos; 

IX. Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 

X. Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 

com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a 

recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua 

sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 

2007; 

XI. Prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: 

a. Produtos reciclados e recicláveis; 

b. Bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com 

padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis; 
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XII. Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações 

que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos; 

XIII. Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; 

XIV. Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 

empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 

reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 

aproveitamento energético; 

XV. Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. 

 

Objetivos Específicos 

São apresentados, com um nível maior de detalhamento, os objetivos específicossetoriais 

na forma matricial (interrelacionados) e buscando relacioná-los com os Objetivos Gerais. 

Com esta leitura, inicia-se o processo de estruturação do Prognóstico do PMSB/PGIRS e, 

necessariamente, deve-se levar em consideração as determinações legais previstas na Lei Federal 

11.445/07, tais como a Universalização, Integralidade e Eficiência do Saneamento Básico. 

A seguir são explicitados, nas Tabelas 47 a 50 os objetivos específicos passíveis de serem 

atingidos, com mais ou menos esforço, e sua interrelação com os objetivos gerais anteriormente 

apresentados. 

Relembrando, são Objetivos Gerais: 

1. Promoção da Salubridade Ambiental e da Saúde Coletiva 

2. Proteção dos Recursos Hídricos e Controle da Poluição 

3. Abastecimento de Água às Populações e Atividades Econômicas 

4. Proteção da Natureza 

5. Proteção Contra Situações Hidrológicas Extremas e Acidentes de Poluição 

6. Valorização Social e Econômica dos Recursos Ambientais 

7. Ordenamento do Território 

8. Normatização Jurídico-Institucional 

9. Sustentabilidade Econômico-financeira 

10. Outros Objetivos 
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Tabela 47. Objetivos Específicos para o Sistema de Abastecimento de Água 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS GERAIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Resolver carências de abastecimento, garantindo o 
fornecimento de água a toda a população e outros 
usos essenciais. 

X X X X       

Promover a qualidade dos serviços de abastecimento 
de água, visando a máxima eficiência, eficácia e 
efetividade 

X X  X  X  X  X 

Reforçar os mecanismos de fiscalização da qualidade 
da água distribuída. 

X X X X       

Estabelecer medidas de apoio à reabilitação dos 
sistemas existentes e à implantação de novos 
sistemas 

X X X        

Instituir ou melhorar a regulação dos serviços para 
que a fixação das tarifas seja eficiente e obedeça a 
critérios técnicos e econômicos adequados e a 
objetivos sociais justos 

X X X        

Reforçar a comunicação com a sociedade e promover 
a educação ambiental. 

X X X X X X X X X X 

Fonte: Interação Urbana 

 

 

 

Tabela 48. Objetivos Específicos para o Sistema de Esgotamento Sanitário 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS GERAIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Resolver carências de atendimento, garantido o 
esgotamento a toda a população e a outras 
atividades urbanas. 

X X  X      X 

Implantar, ampliar e/ou melhorar a infraestrutura 
para tratamento de esgoto e despoluição dos 
corpos hídricos. 

X     X X    

Proteger e valorizar os mananciais de especial 
interesse, com destaque para os destinados ao 
consumo humano. 

 X  X X X X X X X 

Caracterizar, controlar e prevenir os riscos de 
poluição dos corpos hídricos. 

X X  X  X X X X X 

Reforçar a comunicação com a sociedade e 
promover a educação ambiental. 

X X X X X X X X X X 

Fonte: Interação Urbana 
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Tabela 49. Objetivos Específicos para o Sistema de Limpeza Urbana e do Manejo de Resíduos Sólidos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS GERAIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Resolver carências de atendimento, garantido o 
acesso à limpeza pública para toda a população e 
atividade produtiva. 

X X  X X   X  X 

Implantar, melhorar ou adaptar a infraestrutura 
para tratamento, reciclagem e disposição final dos 
resíduos sólidos. 

X X  X   X X  X 

Proteger e valorizar os mananciais de especial 
interesse, com destaque para os destinados ao 
consumo humano. 

X X X X    X   

Aprofundar o conhecimento relativo a situações de 
interferência entre os resíduos sólidos e demais 
sistemas de saneamento. 

         X 

Reforçar a comunicação com a sociedade e 
promover a educação ambiental. 

X X X X X X X X X X 

Fonte: Interação Urbana 

 

Tabela 50. Objetivos Específicos para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS GERAIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prevenção contra inundações: estudo e 
implementação de medidas para evitar o 
aparecimento de novas zonas críticas de inundação, 
eliminar e/ou reduzir as existentes. 

    X   X X X 

Controle das enchentes naturais na 
macrodrenagem: estudos e implementação de 
medidas visando controlar as cheias nos cursos 
principais das bacias elementares do município. 

 X  X X X X X X X 

Proteção em caso de ocorrência das cheias, naturais 
e artificiais: estudo e implementação de medidas 
visando proteger as pessoas e bens situados em 
zonas críticas de inundação. 

 X  X X X X X X X 

Reforçar a comunicação com a sociedade e 
promover a educação ambiental. 

X X X X X X X X X X 

Fonte: Interação Urbana 

Os principais problemas encontrados com relação ao abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, a limpeza publica e manejo de resíduos sóldios e a drenagem e manejo 

das águas pluviais foram levantados no diagnóstico, 

Alternativas Para o Atendimento das Demandas: Modelo de 

Gestão 

Conforme a Lei Federal 11.445/2007 foi estabelecido um modelo de gestão para os 

serviços de saneamento. Em Rondon do Pará, o modelo a vigorar é apresentado na Tabela 51. 
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Tabela 51. Modelo de Gestão: Alternativas para Atendimento das Demandas 

FUNÇÕES DE 
GESTÃO 

RESPONSÁVEL PREVISÃO LEGAL 

COMPONENTES DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

Drenagem 
Urbana e 

Manejo das 
Águas Pluviais 

Limpeza Pública 
e Manejo de 

Resíduos Sólidos 

Abastecimento 
de Água 

Esgotamento 
Sanitário 

PLANEJAMENTO 
Titular, INDELEGÁVEL. Passível de 

execução por titulares consorciados 

Art. 9°. O titular dos serviços 
formulará a respectiva política 
pública de saneamento básico, 
devendo, para tanto: I - elaborar 
os planos de saneamento básico, 
nos termos desta Lei. 

PREFEITURA Municipal de Rondon do Pará. Secretaria de Obras, Transportes e 
Urbanismo. Secretaria de Planejamento 

REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

Titular, que também PODE 
DELEGAR a: 1. Conselho Municipal; 

2. Ente ou órgão regulador 
municipal ou estadual; 3. Consórcio 

Art. 9°. 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. 

Departamento Municipal de Regulação e Fiscalização dos Serviços de 
Saneamento Básico 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

Órgão ou entidade do titular, a 
quem se tenha atribuído por lei a 
competência de prestar o serviço 

público 

PREFEITURA MUNICIPAL. 
Administração Centralizada. Direta. 

Órgão. Secretaria de Obras, 
Transportes e Urbanismo 

Serviço 
Autônomo de 

Água e Esgoto de 
Rondon do Pará 

Serviço 
Autônomo de 

Água e Esgoto de 
Rondon do Pará 

CONTROLE SOCIAL 
Art. 47. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico 

poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo 
(...) 

CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

Fonte: Interação Urbana 
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Objetivos, Metas, Programas, Ações e Cronograma 

Foram concebidos, estruturados e sistematizados25 Programas e 112 Projetos e/ou 

Ações, (PA). Esses programas, projetos e ações foram organizados em tabelas, nas quais é possível 

identificar: 

Os componentes: limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e 

manejo das águas pluviais, abastecimento de água, esgotamento sanitário e também o 

fortalecimento institucional. 

a) Os objetivos, em número de 25; 

b) As metas estabelecidas para esses objetivos; 

c) Os programas, em número de 25. 

d) Os projetos e ações, em número de 112. 

 

 É possível também observar que ao longo da apresentação dos PPAs (Programa, 

Projeto/Ação), foram também apresentadas as diretrizes e orientações relacionadas à concepção 

dos programas, projetos e ações. 

 Na Tabela 52 é apresentado resumo quantitativo dos Programas, Projetos e 

Ações. 

Tabela 52. Programas, Projetos e Ações: Resumo 

COMPONENTES PROGRAMAS PROJETOS E AÇÕES 

Drenagem Urbana e Manejo das Águas 
Pluviais 

03 16 

Limpeza Pública e Manejo de Resíduos 
Sólidos 

12 38 

Abastecimento de Água 05 37 

Esgotamento Sanitário 02 08 

Fortalecimento Institucional 03 13 

Total 25 112 

Fonte: Interação Urbana 

Ocusto estimado para a viabilização do PMSB/PGIRS é de R$ 192.579.331,47. 

Na Tabela 53 são listados todos os Programas, Projetos e Ações Estabelecidos no 

PMSB/PGIRS. 
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Tabela 53.Programas, Projetos e Ações Estabelecidos no PMSB/PGIRS. 

COMP. PROGRAMAS CÓD PROJETOS E AÇÕES 

SI
ST

EM
A

 D
E 

A
B

A
ST

EC
IM

EN
TO

 D
E 

Ã
G

U
A

 

Programa de 

Controle e Qualidade 

da Água 

PA01 Implantar Laboratório de Análise da Qualidade da Água 

PA02 Contratação de serviços de terceiros para análises específicas 

PA03 Contratar Equipe de Servidores 

PA04 
Implantar ações preventivas e corretivas de controle da qualidade 

da água  

Programa de 

Controle e Redução 

de Perdas 

PA05 Elaboração de estudos e projetos de redução de perdas 

PA06 
Implantar setorização do SAA de modo a reduzir as pressões nas 

redes 

PA07 Implantar zonas de macromedição e controle 

PA08 Implantar ações caça vazamentos visíveis e não visíveis 

PA09 
Implantar ações manutenção corretiva e preventiva das redes do 

SAA 

PA10 Implantar a micromedição em Rondon 

PA11 Implantar a periódica de troca de hidrômetros 

PA12 
Implementar ações de caça fraudes e combate a ligações 

clandestina 

PA13 Realizar a atualização cadastral (cadastro comercial) 

Programa de 

Melhoria do Sistema 

de Abastecimento de 

Água 

PA14 
Elaboração de projeto de novo sistema produtor composta por uma 

ETA e Centro de Reservação 

PA15 
Implantação do sistema produtor (ETA + Centro de Reservação), 

inclusive com sistema de disposição de lodo. 

PA16 Elaboração de projetos de setorização do SAA 

PA17 
Implantar setorização do SAA de modo a permitir um melhor 

controle operacional 

PA18 
Implantar ações para manutenção de redes preventiva (troca de 

redes e ramais antigos) 

PA19 Implantar ações para manutenção de redes 

PA20 
Elaboração de estudos e projetos de melhoria e eficientização 

operacional do SAAE 

PA21 
Implantar ações de modernização do sistema de bombas e 

elevatórias (sistema produtor de poços) 

PA22 

Implantar o Centro de Controle Operacional (CCO) - sistema de 

automação e telemetria nas unidades operacionais do SAAE (EEA, 

reservatórios, poços e futura ETA) 

PA23 
Estruturar o SAAE com maquinas, equipamentos e pessoal  a 

operação adequada do SAA 

Programa de 

Modernização 

administrativa do 

SAAE 

PA24 

Elaborar projeto de reforma administrativa do SAAE com objetivo 

de prestar serviços de saneamento adequado de acordo com a Lei 

11.445 

PA25 Implantar estrutura organizacional no SAAE para prestação dos 
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serviços de saneamento para cidades de 60mil habitantes, através 

de contratação por concurso e contratação direta para os cargos 

comissionados. –custeio de folha  

PA26 
Realizar estudos e projetos de modernização técnica, operacional e 

administrativa no SAAE. 

PA26 
Formular e implantar politica de capacitação profissional para os 

servidores do SAAE 

PA27 
Formular e implantar politica de qualidade no SAAE com 

concretização dos procedimentos dos serviços prestados pelo SAAE 

PA28 
Formular e aprovar o arcabouço legal para o funcionamento do 

SAAE de acordo com a Lei 11.445 

PA29 Aquisição de maquinas, equipamentos e veículos 

PA30 

Ampliação e adequação de espaço físico, tanto administrativo como 

técnico operacional. (sede, oficinas, pátios, elevatórias, 

reservatórios, poços, etc.) 

Programa de 

sustentabilidade 

financeira do SAAE 

PA31 Elaborar projeto de politica tarifaria baseada no consumo 

PA32 Implantar a politica tarifaria 

PA33 
Implantar a micromedição, caça-fraudes e combate a ligações 

clandestinas. 

PA34 Elaborar e atualizar o cadastro comercial 

PA35 Elaborar estudos e implantar a redução de custos 

PA36 Elaborar e implantar cronograma de investimento no SAA 

PA37 Implementar a ações de combate a inadimplência 

SI
ST

EM
A

 D
E 

ES
G

O
TA

M
E

N
TO

 

SA
N

IT
Á

R
IO

 

Programa 

tratamento dos 

esgotos domiciliares 

PA38 
Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário – ETE e coletores e 

interceptores 

PA39 
Licenciamento do Sistema de Esgotamento Sanitário – ETE e 

coletores e interceptores 

PA40 Aquisição de Área 

PA41 Licenciamento e Execução das Obras da ETE 

PA42 
Elaborar e implantar procedimentos de operação e manutenção do 

sistema de esgotamento sanitário 

Programa de 

implantação do 

sistema de coleta 

dos esgotos 

domiciliares 

PA43 
Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário – rede coletora e 

ligações domiciliares 

PA44 Licenciamento e Execução do Sistema de Coleta e Afastamento 

PA45 
Implantar projeto de educação ambiental para adesão ao novo 

sistema de coleta de esgoto 

LI
M

PE
ZA

 U
R

B
A

N
A

 E
 M

A
N

EJ
O

 

D
O

S 
R

ES
ÍD

U
O

S 
SÓ

LI
D

O
S 

Programa de Gestão 

dos Planos de 

Gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos 

Específicos 

PA46 
Elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

(RDC), e Volumosos. 

PA47 

Elaborar normas e regulamentações com conteúdo mínimo para a 

elaboração dos Planos de Gerenciamento Específicos, entre eles os 

grandes geradores de resíduos (restaurantes, bares, 

supermercados, hotéis, sacolões, empresa de saneamento, de 

distribuição de energia elétrica, serviços de podas de árvore, 

indústrias, entre outros). 

PA48 
Notificação dos geradores de RSS  para elaboração do  Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

PA49 
Realizar levantamento dos grandes geradores e atualizar com 

periodicidade, a ser definida, junto aos órgãos competentes da 
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Prefeitura de Rondon. 

PA50 

Implantar o Acervo Municipal dos Cadastros Federal e Estadual de 

atividades geradoras no município de Rondon, sujeitas a comporem 

seus Planos de Gerenciamento, no Sistema Municipal de 

Informações sobre Resíduos Sólidos - SMIRS. 

Implantação de 

Procedimentos 

Operacionais e 

Especificações 

mínimas a serem 

adotados nos 

serviços públicos de 

limpeza urbana e de 

manejo de resíduos 

sólidos 

PA51 

Elaborar manual de procedimentos de prestação de serviços 

públicos de limpeza urbana e de resíduos sólidos, incluindo 

operação do aterro sanitário e todas as unidades ali instaladas 

como galpão de coleta seletiva, depósito de inertes. 

Programa de 

capacitação técnica 

voltados para 

implantação e 

operacionalização do 

PMSB/PGIRS/PGIRS, 

inclusive na 

formação técnica de 

catadores e de suas 

associações, 

buscando promover 

geração de renda. 

PA52 
Implantação de programa de capacitação permanente dos 

servidores públicos da Prefeitura de Rondon 

PA53 
Implantação de programa de capacitação aos catadores (cidadania, 

gerencial, organizacional e operacional) 

Programas e ações 

de educação 

ambiental que 

promovam a não 

geração, a redução, a 

reutilização e a 

reciclagem de 

resíduos sólidos; 

PA54 
Construção da Politica Municipal de Educação Ambiental e elaborar 

um Programa de Educação Ambiental para Resíduos Sólidos 

PA55 Promover a Conferência Municipal de Educação Ambiental 

PA56 

Elaborar e implantar estratégias de comunicação como a produção 

de eventos, publicações, exposições, vídeos e outras mídias com a 

temática dos resíduos sólidos; com incentivo à produção cultural 

culminando na promoção da Conferência Municipal de Educação 

Ambiental para o debate e construção de agenda da Educação 

Ambiental no Município. 

Programas de apoio 

aos catadores de 

materiais recicláveis, 

com coleta seletiva 

porta a porta 

PA57 

Identificar organizações de catadores, suas capacidades, e a 

formação profissional com vistas ao aperfeiçoamento da prestação 

dos serviços. 

PA58 

Incentivar parcerias entre organizações de trabalhadores e os 

grandes geradores de materiais reutilizáveis e recicláveis, para se 

obter ganho de escala ao trabalho da associação e incluí-la na 

dinâmica dos arranjos econômicos dos setores industriais e 

comerciais. 

PA59 

Elaborar cadastramento de empresas que atuam na área de 

beneficiamento, processamento, transformação, comercialização 

de materiais recicláveis e reutilizáveis. 

PA60 
Aquisição de 01 caminhão equipado com carroceria gaiola 
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PA61 Construção de Galpão para Triagem de coleta seletiva 

PA62 Aquisição de Equipamentos para Coleta Seletiva 

Programa de 

desenvolvimento de 

mecanismos para 

fontes de negócios 

mediante valorização 

dos RSU 

PA63 
Fazer mapeamento das recicladoras na cidade e região para 

construção do inventário 

PA64 
Criar mecanismos de sustentabilidade para o segmento, motivando 

sua inserção nas cadeias produtivas dos diversos materiais. 

PA65 

Fazer a manutenção do controle do segmento, motivando o 

empreendimento com iniciativas de avanço tecnológico; de inclusão 

social; de boas práticas de gestão econômica e ambiental. 

Programa de 

Recuperação de 

Custos dos Serviços 

de Limpeza Urbana 

PA66 

Desonerar o poder público das atividades de manejo dos RSU, e 

corresponsabilizar o setor empresarial, comercial e a população em 

geral, envolvendo-os em soluções sustentáveis do ponto de vista 

social, técnico, econômico e financeiro 

PA67 
Promover o debate público sobre a questão, com a realização de 

oficinas/palestras, seminários e debates 

PA68 

Implementar as diretrizes e normas aprovadas de forma 

participativa sobre responsabilidade compartilhada e recuperação 

de custos  para o grande gerador no manejo dos resíduos sólidos no 

Município 

 

PA69 

Continuar o processo de discussão na cidade sobre a temática dos 

resíduos sólidos, enfatizando as estratégias para a recuperação de 

custos do setor público Além de taxa de fiscalização as 

autorizatárias, permissionárias e concessionárias de serviços de 

manejo dos resíduos sólidos domiciliares; a preços públicos por 

prestação de serviços de responsabilidade privada 

Estabelecer os 

acordos setoriais e 

termos de 

compromisso a 

serem firmados 

entre o poder 

público e o setor 

empresarial e atuar 

em parceria com 

cooperativas ou 

outras formas de 

associação de 

catadores de 

materiais 

reutilizáveis e 

recicláveis, na 

questão da Logística 

Reversa. 

PA70 

Estabelecer normas e procedimentos para o recolhimento; 

segregação e processamento de materiais recicláveis ou 

reutilizáveis e instituídos fóruns setoriais (Câmaras) para debater a 

Logística Reversa, para as várias cadeias produtivas presentes no 

Município. 

PA71 

Firmar acordos setoriais e termos de compromisso entre o poder 

público e o setor empresarial e atuar em parceria com associação 

de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

Identificação dos 

passivos ambientais, 

incluindo áreas 

contaminadas, e 

respectivas medidas 

PA72 
Elaboração de projeto técnico de recuperação e remediação do 

vazadouro 

PA73 Execução de obras e ações de remediação do vazadouro. 
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saneadoras 

Programa de coleta 

de resíduos sólidos 

domiciliares com 

frequência adequada 

PA74 
Aquisição de 03 caminhões equipados com coletores 

compactadores 

Programa de coleta 

de resíduos da 

construção civil 

PA75 Aquisição de 01 caminhão poliguindaste 

PA76 Aquisição de Policaçambas 

Programa de 

adequação e 

melhoria do sistema 

de tratamento e 

disposição final dos 

resíduos solidos 

PA77 Concluir projeto de implantação do aterro sanitário. 

PA78 Executar obras e Instalações 

PA79 Obtenção das licenças ambientais (LP,LI e LO) 

PA80 Elaborar projeto de compostagem, inclusive para zona rural 

PA81 Implantar projeto de compostagem 

PA82 
Elaborar projeto de coleta  e tratamento dos resíduos na zona rural. 

 

PA83 

Implantar projeto de coleta de tratamento dos resíduos para a zona 

rural 

 

D
R

EN
A

G
EM

 E
 M

A
N

EJ
O

 D
A

S 
Á

G
U

A
S 

PL
U

V
IA

IS
 

Programa Combate e 

Controle de Erosões 

PA84 

Elaboração de projeto executivo para contenção das erosões 

existentes 

 

PA85 

Execução das obras de recuperação e contenção das erosões 

existentes 

 

PA86 
Obtenção Licenças ambientais (LP, LI e LO) 

 

PA87 

Implantar projeto de educação ambiental de conscientização para 

diminuição de áreas erodidas e conservação das áreas recuperadas 

 

Programa de 

combate a 

inundações e 

recuperação dos 

lançamentos das 

galerias de águas 

pluviais 

PA88 
Elaboração de projeto executivo das redes de micro drenagem 

 

PA89 
Execução das obras de micro drenagem 

 

PA90 

Elaboração de projeto executivo de recuperação de 2 lançamentos 

de águas pluviais 

 

PA91 

Execução de obras de contenção e recuperação de 2 lançamentos 

de aguas pluviais. 

 

PA92 

Implantação de ações de educação ambiental para não ligação de 

rede esgoto nas redes de águas pluviais 

 

Programa Municipal 

Drenagem Urbana 

PA93 

 

Elaborar Termo de Referência para execução do cadastro do 

sistema de macro e micro drenagem 

 

PA94 

 

Elaborar cadastro do Sistema de Macro e Micro Drenagem 
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PA95 

 

Elaborar Termo de Referência do Plano Diretor de Drenagem de 

Rondon 

 

PA96 

 

Cadastrar proposta de Elaboração do Plano Diretor de Drenagem no 

SICONV 

 

PA97 

 

Elaborar Plano Diretor de Drenagem Urbana 

 

PA98 

 

Levantar os projetos (implantados e não implantados), estudos 

hidrológicos, memoriais e as planilhas orçamentárias elaborados 

por terceiros. 

 

PA99 

 

Cadastrar proposta de solicitação de recursos no SICONV e em 

cartas consultas do M.Cidades e M. Integração Nacional, ANA, 

MMA, dentre outros 

 

FO
R

TL
EC

IM
EN

TO
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L 

Programa de acesso 

a informação e 

mecanismos de 

Controle Social 

 

PA100 

 

Elaboração de projeto estruturação do SIMISA 

 

PA101 Implantação do SIMISA 

Programa de 

Modernização 

administrativa da 

Secretaria de Obras e 

Secretaria de Meio 

Ambiente  

PA102 

Elaborar projeto de reforma administrativa das secretarias de Obras 

e Meio Ambiente com objetivo de prestar serviços de saneamento 

adequado de acordo com a Lei 11.445 

 

 

PA103 

Implantar estrutura organizacional Nas Secretarias de Obras e Meio 

Ambiente para prestação dos serviços de saneamento para cidades 

de 60mil habitantes, através de contratação por concurso e 

contratação direta para os cargos comissionados. –custeio de folha  

PA104 
Realizar estudos e projetos de modernização técnica, operacional e 

administrativa nas Secretarias de Obras e Meio Ambiente. 

PA105 
Formular e implantar politica de capacitação profissional para os 

servidores 

PA106 
Formular e implantar politica de qualidade com concretização dos 

procedimentos dos serviços prestados 

PA107 
Formular e aprovar o arcabouço legal para o funcionamento das 

Secretarias de Obras e Meio Ambiente de acordo com a Lei 11.445 

PA108 Aquisição de maquinas, equipamentos e veículos. 

PA109 
Ampliação e adequação de espaço físico, tanto administrativo como 

técnico operacional. (sede, oficinas, pátios, etc.) 

Programa de 

Fiscalização e 

Regulação dos 

PA110 
Elaboração de projeto lei para criação de Departamento de 

Regulação e Fiscalização  

PA111 Aprovar a criação do Departamento 
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Serviços de 

Saneamento Básico 
PA112 Estruturar o Departamento(Investimento +custeio) 
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Metas para o Sistema de Abastecimento de Água 

 

Tabela 54. Metas para o Sistema de Abastecimento de Água 

ITEM CARÊNCIAS DIRETRIZES OBJETIVOS 

METAS 

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO 
LONGO 
PRAZO 

2014 A 2017 2018 A 2021 2022 A 2033 

A1 

Ausência de controle da 
qualidade da água, existência de 
sistema de desinfecção simples 
nos reservatórios. 

Acesso à água potável e 

à água em condições 

adequadas para outros 

usos 

 

Garantir os padrões de potabilidade da 
água em conformidade com a Portaria 
2.914 de 12.12.2011 do Ministério da 
Saúde 

Atender a 
Portaria 

- - 

A2 

Indícios de alto índice de perdas, 
disponibilidade estimada de 
235l/dia por hab. , porem o 
abastecimento é feito em 
sistema de rodizio. 

Reduzir o índice de perdas do Sistema de 
Abastecimento de Água.  

47% (Média 
Nacional 

SNIS/2011) 
35% 25% 

A3 
Intermitência no abastecimento 
de água, rodízio em toda cidade. 

Garantir o fornecimento de água de forma 
ininterrupta para todos os domicílios de 
Rondon do Pará 

100% na Zona 

Urbana 
100% na Zona 

Rural 
- 

A4 
Estrutura técnica, administrativa 
insuficiente para atender as 
demandas dos munícipes. 

Fortalecer o SAAE como Autarquia 
Municipal para cumprir às Funções de 
Gestão estabelecidas pela Lei 11.445/2007 

Estruturar o SAAE para o Planejamento, Prestação de 
Serviços, Regulação e Fiscalização e Controle Social até 

2016 

A5 

Orçamento equilibrado, porém 
com altos gastos em energia 
elétrica. 
Não existe margem para 
investimento no SAA, que são 
assumidos pela Prefeitura de 
Rondon. 

Garantir a sustentabilidade financeira da 
Autarquia para a Gestão dos Serviços de 
Saneamento conforme a Lei 11.445/2007 

Implantar política tarifária baseada no consumo, 
compatível com os gastos da Autarquia, com a 
capacidade de pagamento da população, para 

adequada prestação dos serviços de saneamento até 
2016 

Fonte: Interação Urbana 
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Programas, Ações, Custo e Cronograma: Sistema de Abastecimento de Água 

 

Tabela 55. Programas, Ações, Custo e Cronograma: Sistema de Abastecimento de Água 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 01 Sistema de Abastecimento de Água 

OBJETIVO 01 Garantir os padrões de potabilidade da água em conformidade com a Portaria 2.914 de 12.12.2011 do Ministério da Saúde 
METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 Atender a Portaria   

 

CÓDIGO do 
PROGRAMA 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa de Controle e Qualidade da Água 

Concepção 
A concepção deste programa seguirá as instruções contidas no Plano de Segurança da Água, Garantindo a Qualidade e Promovendo a Saúde, Um olhar do 
SUS, disponível no sítio http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/plano_seguranca_agua_2012.pdf, bem como na Portaria 2.914 de 12.12.2011, 
editada pelo Ministério da Saúde 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 
Implantar Laboratório de Análise 
da Qualidade da Água 

 
80.000,00 

 
   Governo Federal 

PA02 
Contratação de serviços de 
terceiros para análises específicas 

 9.600,00 9.600,00 28.800,00  SAAE 

PA03 Contratar Equipe de Servidores  192.000,00 192.000,00 576.000,00  SAAE 

PA04 
Implantar ações preventivas e 
corretivas de controle da 
qualidade da água 

 50.000,00 50.000,00 150.000,00  Governo Federal 

        

INDICADOR Número de análise em desacordo com a Portaria 

Fonte: Interação Urbana 

 

  

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/plano_seguranca_agua_2012.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 01 Sistema de Abastecimento de Água 

OBJETIVO A2 Reduzir o índice de perdas do Sistema de Abastecimento de Água 

METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 47% (Média Nacional SNIS/2011) 35% 25% 

 

CÓDIGO do 
PROGRAMA 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa de Controle e Redução de Perdas 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

Concepção 

• Levantamento de dados, caracterização do sistema existente e descrição detalhada das ações executadas pelo SAAE relacionadas à redução de 
perdas. 

• Diagnóstico de perdas do sistema: 
• PERDAS APARENTES 

• Caracterização das perdas aparentes no sistema de abastecimento de água de Rondon 

• Realizar diagnóstico de perdas aparentes, comerciais de grandes consumidores no sistema de abastecimento 

• Definir critério (método, periodicidade, etc) de avaliação de medidores de grandes consumidores; 

• Elaboração de projeto para definir ponto de troca de hidrômetros; 

• Definir os tipos de micromedidores mais adequados para utilização, tanto para pequenos consumidores, quanto para grandes consumidores. 

• PERDAS REAIS 

• Caracterização das perdas reais no sistema de abastecimento de água de Rondon: perdas por vazamentos e perdas operacionais; 

• Elaboração de simulação hidráulica das áreas abastecidas por elevatórias para a análise e reavaliação dos pontos operacionais, inclusive com a 

possível implantação de inversores de frequência; 

• Tabulação de dados de macromedição e micromedição por: setor de abastecimento e total do sistema; 

• Avaliação dos níveis atuais de pressão, perdas, rompimentos e consertos de redes. 

• Avaliação de perdas no sistema existente, através da metodologia proposta pela IWA 
• Elaboração do Plano de Ações para a Redução de Perdas no sistema de abastecimento de água (perdas reais e aparentes).  
• Elaboração de planos de automação e manutenção preventiva de válvulas redutoras de pressão; 

• Melhoria na infraestrutura: pesquisas de vazamentos,troca de ramais, reabilitação de redes; 

• Melhorias operacionais na produção: Poços artesianos 

• Estabelecimento de estratégias e ações específicas para grandes consumidores; 

• Estabelecimento de critérios para os pontos de controle para a troca de hidrômetros; 

• Formulação de ações de melhorias com relação aos consumos não autorizados: ligações clandestinas, ligações cortadas e fraudes em ligações 

ativas; 

• Elaboração de plano de aferição de macromediodres; 

• Definição de indicadores de desempenho relativos às perdas reais e às aparentes. 

• Elaboração dos projetos básicos e executivos das obras identificadas como prioritárias  
• Elaboração de cronograma de obras (Imediatas, curto, médio e longo prazos) 
• Monitoramento do Programa de Controle e Redução de Perdas 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 
  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 
Elaboração de estudos e projetos de 
redução de perdas 

 280.000,00 - -  
Governo 
Federal 

PA02 
Implantar setorização do SAA de modo a 
reduzir as pressões nas redes 

 1.000.000 1.000.000 350.000  
Governo 
Federal 

PA03 
Implantar zonas de macromedição e 
controle 

PA04 
Implantar ações caça vazamentos visíveis e 
não visíveis 

 12.800,00 12.800,00 38.400,00  
Governo 
Federal 

PA05 
Implantar ações manutenção corretiva e 
preventiva das redes do SAA 

 6.000,00 6.000,00 18.000,00  
Governo 
Federal 

PA06 Implantar a micromedição em Rondon  350.0000 350.000 -  
Governo 
Federal 

PA06 
Implantar a periódica de troca de 
hidrômetros 

   700.000,00  
Governo 
Federal 

PA07 
Implementar ações de caça fraudes e 
combate a ligações clandestina 

 50.000,00 50.000,00 150.000,00  
Governo 
Federal 

PA08 
Realizar a atualização cadastral (cadastro 
comercial) 

 - - -  - 

INDICADOR Litro por ligação por dia (l / lig.dia) 
 

  



Plano Municipal de Saneamento Básico– Rondon do Pará                                                  278 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 01 Sistema de Abastecimento de Água 

OBJETIVO A3 Garantir o fornecimento de água de forma ininterrupta para todos os domicílios de Rondon do Pará    

METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 100% na Zona Urbana 100% na Zona Rural  

 

CÓDIGO do 
PROGRAMA 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água 

Concepção 

 Produção: 
Implantação de um novo sistema produtor composta por uma ETA com captação superficial do rio Ararandeua e um Centro de Reservação; 
O novo modelo de abastecimento, os poços profundos que operam atualmente funcionarão com complementares ao novo sistema produtor, de 
modo a otimizar o custo de operação, redução no risco de contaminação e preservação do aquífero. 

 Adução e reservação: 
A adução terá como ponto final o novo Centro de Reservação, preferencialmente na cota mais alta da cidade (Bairro Novo Horizonte). A adução 
será realizada um sistema de elevatórias tanto originário da ETA como dos poços. 
O novo Centro de resevação se dará em um ponto alto da cidade. O abastecimento se dará por gravidade. A área mais indicada e Bairro de Novo 
Horizonte.  
Tanto na ETA, poços e saídas de reservatórios devem ser previstos sistemas de macromedição. 

 Distribuição: 
Será de forma setorizada por pressão, de forma a fornecer pressão mínima de 10 m.c.a. no ponto mais desfavorável e máxima de 40 m.c.a 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 
Elaboração de projeto de novo sistema 
produtor composta por uma ETA e Centro de 
Reservação 

 500.000,00    
Governo 
federal 

PA02 
Implantação do sistema produtor (ETA + Centro 
de Reservação), inclusive com sistema de 
disposição de lodo. 

 10.000.000,00    
Governo 
Federal 

PA03 Elaboração de projetos de setorização do SAA 
Contemplado nas ações de perdas 

PA04 
Implantar setorização do SAA de modo a 
permitir um melhor controle operacional 

PA05 
Implantar ações para manutenção de redes 
preventiva (troca de redes e ramais antigos) 

 20.000,00 20.000,00 60.000,00  SAAE 

PA06 Implantar ações para manutenção de redes  20.000,00 20.000,00 60.000,00  SAAE 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

PA 07 
Elaboração de estudos e projetos de melhoria e 
eficientização operacional do SAAE 

 30.000,00    
Governo 
Federal 

PA08 
Implantar ações de modernização do sistema 
de bombas e elevatórias (sistema produtor de 
poços) 

 252.000,00    
Governo 
Federal 

PA09 

Implantar o Centro de Controle Operacional 
(CCO) - sistema de automação e telemetria nas 
unidades operacionais do SAAE (EEA, 
reservatórios, poços e futura ETA) 

 50.000,00    
Governo 
Federal 

PA10 
Estruturar o SAAE com maquinas, 
equipamentos e pessoal a operação adequada 
do SAA 

 382.000,00    
Governo 
Federal 

INDICADOR % de domicílios atendidos com água todos os dias sem interrupção 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 01 Sistema de Abastecimento de Água 

OBJETIVO A4 
Fortalecer o SAAE como Autarquia Municipal para cumprir às Funções de Gestão estabelecidas pela Lei 11.445/2007
  

METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 

Estruturar o SAAE para o 
Planejamento, Prestação de 

Serviços, Regulação e Fiscalização 
e Controle Social até 2016 

  

 

CÓDIGO do 
PROGRAMA 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa de Modernização administrativa do SAAE 

Concepção 
A concepção deste programa seguirá as instruções contidas no Manual de Orientações da FUNASA “CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE AUTARQUIAS 
MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO”, disponível no sítio http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/eng_autarquias2.pdf 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 

Elaborar projeto de reforma 
administrativa do SAAE com 
objetivo de prestar serviços de 
saneamento adequado de acordo 
com a Lei 11.445 

 25.000,00    
Governo 
Federal 

PA02 

Implantar estrutura organizacional 
no SAAE para prestação dos serviços 
de saneamento para cidades de 
60mil habitantes, através de 
contratação por concurso e 
contratação direta para os cargos 
comissionados –custeio de folha  

 3.500.000,00 3.500.000,00 10.500.000,00  SAAE 

PA03 
Realizar estudos e projetos de 
modernização técnica, operacional e 
administrativa no SAAE. 

 25.000,00    
Governo 
Federal 

PA04 
Formular e implantar politica de 
capacitação profissional para os 
servidores do SAAE 

 50.000,00 50.000,00 150.000,00  
Governo 
Federal 

Tabela continua... 

 

http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/eng_autarquias2.pdf
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... continuação da tabela. 

PA05 

Formular e implantar politica de 
qualidade no SAAE com 
concretização dos procedimentos 
dos serviços prestados pelo SAAE 

 50.000,00 50.000,00 150.000,00  
Governo 
Federal 

PA06 
Formular e aprovar o arcabouço 
legal para o funcionamento do SAAE 
de acordo com a Lei 11.445 

 25.000,00    SAAE 

PA07 
Aquisição de maquinas, 
equipamentos e veículos 

  300.000,00   
Governo 
Federal 

PA08 

Ampliação e adequação de espaço 
físico, tanto administrativo como 
técnico operacional. (sede, oficinas, 
pátios, elevatórias, reservatórios, 
poços, etc.) 

 50.000,00 50.000,00   Governo federal 

INDICADOR Numero de funcionários próprios por mil ligações; despesa média (R$/m
3
) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 01 Sistema de Abastecimento de Água 

OBJETIVO A5 
Garantir a sustentabilidade financeira da Autarquia para a Gestão dos Serviços de Saneamento conforme a Lei 11.445/2007
  

METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 

Implantar política tarifária baseada no 
consumo, compatível com os gastos da 

Autarquia, com a capacidade de pagamento 
da população, para adequada prestação 

dos serviços de saneamento até 2016  

  

 

CÓDIGO do 
PROGRAMA 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa de sustentabilidade financeira do SAAE 

Concepção 

A sustentabilidade financeira do SAAE está baseada em uma nova politica tarifaria pela cobrança pelo uso da água. Deve-se considerar nessa politica a 
capacidade de pagamento da população. Deve-se prever na politica mecanismo como a tarifa mínima, tarifa progressiva, categorias de consumo e 
também a tarifa social. A tarifa social visa beneficiar a população mais carente de Rondon e dar garantia do acesso a água de forma universal. 
A concepção deste programa seguirá as instruções contidas no Manual de Orientações da FUNASA “CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE AUTARQUIAS 
MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO”, disponível no sítio http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/eng_autarquias2.pdf 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 
Elaborar projeto de politica tarifaria 
baseada no consumo 

 25.000,00    
Governo 
Federal 

PA02 Implantar a politica tarifaria       

PA03 
Implantar a micromedição, caça-fraudes 
e combate a ligações clandestinas. 

Projetos e ações contemplados no Programa de controle e redução de perdas 

PA04 Elaborar e atualizar o cadastro comercial  5.000,00    
Governo 
federal 

PA05 
Elaborar estudos e implantar a redução 
de custos 

  7.500,00   
Governo 
federal 

PA06 
Elaborar e implantar cronograma de 
investimento no SAA 

  2.500,00   SAAE 

PA07 
Implementar a ações de combate a 
inadimplência 

  2.500,00   SAAE 

INDICADOR Tarifa media (R$/m3); Índice de suficiência de caixa (%); superávit (R$) 
 

 

http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/eng_autarquias2.pdf
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Metas Para o Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Tabela 56. Metas Para o Sistema de Esgotamento Sanitário 

ITEM CARÊNCIAS DIRETRIZES OBJETIVOS 

METAS 

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO 
LONGO 
PRAZO 

2014 A 2017 2018 A 2021 2022 A 2033 

E1 
Ausência de tratamento 
dos esgotos domiciliares na 
zona urbana e rural 

Soluções ambientalmente e 

tecnologicamente 

apropriadas 

Tratar os esgotos da zona urbana e 
rural de Rondon de forma adequada 

100%   

E2 
Sistema de coleta de 
esgoto domiciliar individual 
precária 

Coletar os esgotos da zona urbana e 
rural de Rondon de forma adequada 

50%  50%  
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Programas, Ações, Custo e Cronograma:Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Tabela 57. Programas, Ações, Custo e Cronograma: Sistema de Esgotamento Sanitário 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 02 Sistema de Esgotamento Sanitário 

OBJETIVO E1 Tratar os esgotos da zona urbana e rural de Rondon de forma adequada 
METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 
100% de Implantação da Estação de 

Tratamento de Esgotos 
  

 

CÓDIGO do 
PROGRAMA 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa tratamento dos esgotos domiciliares 

Concepção Coleta, Afastamento e Tratamento em sistema separador absoluto. 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 
Projeto do Sistema de Esgotamento 
Sanitário – ETE e coletores e 
interceptores 

 530.904,00    
Governo 
Federal 

PA02 
Licenciamento do Sistema de 
Esgotamento Sanitário – ETE e 
coletores e interceptores 

 106.180,80    
Governo 
federal 

PA03 Aquisição de Área  -     

PA04 
Licenciamento e Execução das Obras 
da ETE 

 10.618.080,00    
Governo 
federal 

PA05 
Elaborar e implantar procedimentos 
de operação e manutenção do 
sistema de esgotamento sanitário 

  1.000.000,00 3.000.000,00  SAAE 

INDICADOR  % de esgoto tratado 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 02 Sistema de Esgotamento Sanitário 

OBJETIVO E2 Coletar os esgotos da zona urbana e rural de Rondon de forma adequada 

METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 
50% de Implantação do Sistema de Coleta 

e Afastamento, bem como de Ligações 
Domiciliares 

50% de Implantação do Sistema de Coleta 
e Afastamento, bem como de Ligações 

Domiciliares 
 

 

CÓDIGO do 
PROGRAMA 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa de implantação do sistema de coleta dos esgotos domiciliares 

Concepção Coleta, afastamento e tratamento. 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 
Projeto do Sistema de Esgotamento 
Sanitário – rede coletora e ligações 
domiciliares 

 1.900.000,00    
Governo 
Federal 

PA02 
Licenciamento e Execução do Sistema de 
Coleta e Afastamento 

 38.000.000,00    
Governo 
Federal 

PA03 
Implantar projeto de educação ambiental 
para adesão ao novo sistema de coleta de 
esgoto 

 80.000 80.000   
Governo 
Federal 

INDICADOR % de domicílios atendidos com ligação de esgoto 
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Metas Para o Sistema de Limpeza Púlica e Manejo dos Resíduos Sólidos 

 

Tabela 58. Metas Para o Sistema de Limpeza Púlica e Manejo dos Resíduos Sólidos 

ITEM CARÊNCIAS DIRETRIZES OBJETIVOS 

METAS 

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO 
LONGO 
PRAZO 

2014 A 2017 2018 A 2021 2022 A 2033 

R1 
Deficiência na Coleta de Resíduos 
Domiciliares Soluções sanitárias e 

ambientalmente 
apropriadas 
tecnologicamente para a 
limpeza urbana e o 
manejo dos resíduos 
sólidos coletados; 

Melhorar a coleta dos resíduos em 
todos os domicílios com frequência 
adequada 

100% 100% 100% 

R2 
Ausência de programa de coleta 
seletiva 

Implantar programa de coleta seletiva 
com a inserção do catador 

30% 100% 100% 

R3 
Ausência de destinação adequada dos 
resíduos sólidos domiciliares 

Implantar Aterro Sanitário 100% 100% 100% 

R4 
Deficiência na Coleta de Resíduos da 
Construção Civil 

Melhorar a coleta dos resíduos da 
construção civil em todos os domicílios 
com frequência adequada 

100% 100% 100% 

R5 

Insuficiência de fiscalização para a 
deposição inadequada de resíduos; 
Ausência dos Planos de 
Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde – PGRSS e de 
resíduos da Construção Civil – PGRDC; 
Insuficiência de fiscalização para as 
posturas municipais já existentes Melhoria continua do 

gerenciamento, da 

prestação e da 

sustentabilidade dos 

serviços. 

Consolidar a normatização Jurídico-
Institucional assegurando a 
simplificação e racionalização dos 
processos de gestão da política dos 
sistemas de saneamento básico, 
promover a melhoria da coordenação 
interinstitucional, corrigir eventuais 
deficiências da legislação vigente. 

100%   

R6 

Ausência de procedimentos 
sistematizados para a prestação dos 
serviços de serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos 

Implantar procedimentos para a 
prestação de serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos 

100%   

R7 
Ausência de programa de educação 
ambiental 

Implantar o Programa de Educação 
Ambiental em Rondon  

   

R8 

Ausência de programa de capacitação 
profissional, inclusive para os 
catadores e eventual associação de 
catadores. 

Implantar Programa de capacitação 
profissional para a prestação de serviços 
de limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos. 

100%   
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Programas, Ações, Custo e Cronograma: Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos 

Tabela 59. Programas, Ações, Custo e Cronograma: Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 03 Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos 

OBJETIVO  Consolidar a normatização Jurídico-Institucional 

METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

Ter 100% dos PGRS de responsabilidade da 
Prefeitura implantados.  
Ter 100% das normas e regulamentações para 
elaboração dos PGRS específicos. 
Ter cadastro dos geradores para SMIRS 

Ter 100% do arcabouço jurídico 
institucional  para a gestão dos 
PGRS implantado 

  

 

PROGRAMA 
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa de Gestão dos Planos de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Específicos 

Concepção 

Os Planos de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos – PGRS são instrumentos de trabalho para os grandes geradores no tocante ao manejo 
ambientalmente adequado dos resíduos gerados, como também são instrumentos de monitoramento e fiscalização das atividades por ele realizadas 
por parte do poder público. Devem ser elaborados de acordo com a Lei nº 12.305/2010 e monitorados por meio das metas estabelecidas para o 
cumprimento dos deveres relacionados ao tema.  
Estão sujeitos à elaboração do PGRS os resíduos dos serviços de saneamento básico; resíduos industriais; dos serviços de saúde; de mineração; 

perigosos; grandes geradores; empresas de construção; terminais de transporte e agrossilvopastoris. 

Os PGRS têm como objetivos específicos, estabelecer uma simetria de informações entre os gestores públicos da política de resíduos e os geradores, 

fator de ajuste das expectativas quanto a prazos, responsabilidade compartilhada e demais exigências da PNRS; estruturar e publicar conjunto de 

regras para o gerenciamento dos resíduos produzidos por grandes geradores e os definidos por lei para as diretrizes para transporte e destinação ade-

quados. 

Como instrumentos de gestão deverão ser elaboradosnormas e procedimentos para a constituição de um Acervo Municipal dos Cadastros Federais e 

Estaduais de Atividades Sujeitas à Elaboração de Planos de Gerenciamento, no Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos Sólidos - SMIRS. 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 
  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 

Elaborar o Plano de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil (RDC), 

e Volumosos. 
300.000,00     

Governo 
Federal 

PA02 

Elaborar normas e regulamentações 

com conteúdo mínimo para a 

elaboração dos Planos de 

Gerenciamento Específicos, entre eles 

os grandes geradores de resíduos 

(restaurantes, bares, supermercados, 

hotéis, sacolões, empresa de 

saneamento, de distribuição de 

energia elétrica, serviços de podas de 

árvore, indústrias, entre outros). 

5.000,00 5.000,00    
Governo 

Municipal 

PA03 

Notificação dos geradores de RSS  

para elaboração do  Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde 

5.000,00     

Governo 

Municipal 

PA04 

Realizar levantamento dos grandes 

geradores e atualizar com 

periodicidade, a ser definida, junto 

aos órgãos competentes da Prefeitura 

de Rondon. 

30.000,00 30.000,00    

Governo 

Municipal 

PA05 

Implantar o Acervo Municipal dos 
Cadastros Federal e Estadual de 
atividades geradoras no município de 
Rondon, sujeitas a comporem seus 
Planos de Gerenciamento, no Sistema 
Municipal de Informações sobre 
Resíduos Sólidos - SMIRS. 

5.000,00 15.000,00 20.000,00 60.000,00  

Governo 

Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 03 Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos 

OBJETIVO  Implantar procedimentos para a prestação de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos  

METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 
100% dos procedimentos 

sistematizados e 
implantados 

  

 

PROGRAMA 
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Implantação de Procedimentos Operacionais e Especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos 

Concepção 

Para a prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo dos RSU deverão ser adotados procedimentos para manter a cidade limpa, a recuperação 
dos resíduos e a disposição adequada dos rejeitos em aterro sanitário.  
Deverão ser envolvidos os diversos atores responsáveis pela geração dos resíduos com vistas à implantação de um modelo de gestão sustentável. São 
eles: os órgãos da Prefeitura de Rondon, os vendedores das feiras livres e mercado municipal, os restaurantes, bares, hotéis e similares, os 
supermercados, as entidades representativas dos grandes geradores no âmbito do comércio, da indústria e de serviços, as associações de moradores, 
os operadores dos serviços de poda (se for o caso), capina e limpeza urbana, do sistema de coleta; processamento e aterramento sanitário, entre 
outros. 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 

Elaborar manual de 
procedimentos de prestação 
de serviços públicos de limpeza 
urbana e de resíduos sólidos, 
incluindo operação do aterro 
sanitário e todas as unidades 
ali instaladas como galpão de 
coleta seletiva, depósito de 
inertes. 

30.000,00     Governo Federal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 03 Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos 

OBJETIVO  
Implantar Programa de capacitação profissional para a prestação de serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos 
sólidos. 

METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 100% implantado   

 

PROGRAMA 
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa de capacitação técnica voltados para implantação e operacionalização do PMSB/PGIRS/PGIRS, inclusive na formação técnica de 
catadores e de suas associações, buscando promover geração de renda. 

Concepção 

O Programa de Capacitação para os servidores contará com a realização de discussões conceituais e práticas sobre os modelos de gestão dos resíduos 
sólidos, as estratégias para a sua implantação e a metodologia a ser utilizada no processo de mobilização e a participação social na implantação do 
PMSB/PGIRS/PGIRS. 
Estruturação de Grupos de Trabalhos de mobilização social, manejo dos RSSE, dos RCC, e dos RSO. 
As capacitações se constituirão em espaço aberto a todos os servidores da Prefeitura, onde serão tratados temas sobre tecnologias de manejo dos 
RSU, relatos de experiências adquiridas em eventos e visitas técnicas, ações correlatas a serem integradas como a fiscalização de posturas e educação 
ambiental entre outros. 
A liderança do processo de mobilização dos servidores poderá ficar a cargo do Prefeita Municipal e da secretaria de Governo convidam a todos para o 
engajamento das atividades do PMSB/PGIRS/PGIRS. Essa atitude política da prefeita pode ser considerada como fundamental para a participação das 
secretarias na implantação do PMSB/PGIRS/PGIRS. 
Os encontros para capacitação e discussão do modelo de gestão dos RSU com vistas à capacitação dos servidores da Prefeitura de Rondon devem  
ocorrer durante todo o  processo de implantação do PMSB/PGIRS/ PGIRS e permanecer com regularidade mensal.  
Os servidores envolvidos no processo de capacitação serão os multiplicadores de conhecimento para a capacitação dos catadores, utilizando 
metodologias participativas, com foco na inclusão social e geração de renda. 
Os programas de capacitação poderão contar com o apoio de instituições de ensino, pesquisa e ONG´s local. Caberá a Prefeitura de Rondon articular 
esses apoios. 
A capacitação dos catadores deverá fortalecer a organização de catadores atuantes em atividades da coleta seletiva e recuperação dos materiais 
reutilizáveis e recicláveis, a formação de associações; a autonomia e emancipação; a formação de parcerias entre organizações de trabalhadores e a 
iniciativa privada; os debates dos acordos setoriais e estimular o intercambio entre associações da Região. 
Capacitar os catadores e catadoras passa por diversos aspectos da sua organização com ênfase na autonomia e emancipação voltadas ao apoio e ao 
fomento à sua organização produtiva, à melhoria das condições de trabalho, à ampliação das oportunidades de inclusão social e econômica e à 
expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos. 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 

Implantação de programa de 
capacitação permanente dos 
servidores públicos da 
Prefeitura de Rondon 

15.000,00 45.000,00 
 

60.000,00 
 

180.000,00 
 

Governo 
Federal 

PA02 

Implantação de programa de 
capacitação aos catadores 
(cidadania, gerencial, 
organizacional e operacional) 

15.000,00 45.000,00 
 

60.000,00 
 

180.000,00 
 

Governo 
Federal 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 03 Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos 

OBJETIVO  Implantar o Programa de Educação Ambiental em Rondon 
METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 100% implantado   

 

PROGRAMA 
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos 

Concepção 

A educação ambiental é um instrumento de compreensão das relações entre a sociedade e o ambiente devendo ser crítica e emancipatória, de forma 
que transite entre os múltiplos saberes, capte os múltiplos sentidos que os grupos sociais atribuem ao meio ambiente e não atribua nenhuma forma de 
hierarquia ao conhecimento.  
O ponto de partida é criação de grupo de trabalho intersetorial de educação ambiental para a discussão e proposição da Política Municipal de Educação 
Ambiental, promover encontros e debates para a sua difusão auxiliando no desenvolvimento de uma consciência crítica tornando os cidadãos 
rondonenses agentes ambientais capazes de desenvolver refletir e operar para a preservação ambiental. 
Os agentes envolvidos são: secretarias da Prefeitura de Rondon envolvidos no tema; as entidades de representação profissional e de empresas; as 
universidades; os órgãos de comunicação, associações de bairros e comunidade rural. 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 

Construção da Politica 
Municipal de Educação 
Ambiental e elaborar um 
Programa de Educação 
Ambiental para Resíduos 
Sólidos 

 30.000,00 30.000,00 90.000,00  Governo Federal 

PA02 
Promover a Conferência 
Municipal de Educação 
Ambiental 

 20.000,00 20.000,00 60.000,00  Governo Federal 

PA03 

Elaborar e implantar 
estratégias de comunicação 
como a produção de eventos, 
publicações, exposições, 
vídeos e outras mídias com a 
temática dos resíduos sólidos; 
com incentivo à produção 
cultural culminando na 
promoção da Conferência 
Municipal de Educação 
Ambiental para o debate e 
construção de agenda da 
Educação Ambiental no 
Município. 

 20.000,00 20.000,00 60.000,00  Governo Federal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 03 Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos 

OBJETIVO  Implantar programa de coleta seletiva com a inserção do catador de materiais reciclavéis 

METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 30% 100% 100% 

 

PROGRAMA 
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programas de apoio aos catadores de materiais recicláveis, com coleta seletiva porta a porta 

Concepção 

Para a coleta seletiva e o manejo dos RSSE, a PNRS prioriza a prestação dos serviços pela contratação de associações e cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis. Para tanto, a Prefeitura de Rondon irá implantar programa de coleta porta a porta, com a inserção dos catadores. 
Os agentes envolvidos são: Prefeitura de Rondon; os catadores; associação de catadores; a iniciativa privada; os compradores da indústria de 
transformação e as instituições de ensino.  
O cadastramento das empresas que atuam na área de beneficiamento, processamento, transformação, comercialização de materiais recicláveis e 
reutilizáveis, com atualização constante do cadastro, será imprescindível como ferramenta de compreensão do cenário comercial e de processamento dos 
materiais recicláveis. 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 

Identificar organizações de 
catadores, suas capacidades, e a 
formação profissional com vistas ao 
aperfeiçoamento da prestação dos 
serviços. 

 10.000,00    
Governo 
Federal 

PA02 

Incentivar parcerias entre 
organizações de trabalhadores e os 
grandes geradores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis, para se 
obter ganho de escala ao trabalho da 
associação e incluí-la na dinâmica 
dos arranjos econômicos dos setores 
industriais e comerciais. 

  10.000,00   

Governo 

Federal 

PA03 

Elaborar cadastramento de empresas 
que atuam na área de 
beneficiamento, processamento, 
transformação, comercialização de 
materiais recicláveis e reutilizáveis. 

  10.000,00   

Governo 

Federal 

PA04 
Aquisição de 01 caminhão equipado 
com carroceria gaiola 

 750.000,00    
Governo 
Federal 

PA05 
Construção de Galpão para Triagem 
de coleta seletiva 

 544.000,00    
Governo 
Federal 

PA06 
Aquisição de Equipamentos para 
Coleta Seletiva 

 190.000,00    
Governo 
Federal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 03 Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos 

OBJETIVO  Desenvolver mecanismos para fonte de negócios mediante valorização dos resíduos sólidos urbanos. 

METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

    

 

PROGRAMA 
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa de desenvolvimento de mecanismos para fontes de negócios mediante valorização dos RSU. 

Concepção 

Desenvolver trabalhos com o setor de reciclagem, instituições de ensino e pesquisa, hortifruticultureiro. 
Integrantes de vários setores da reciclagem atuantes no país formularam a constituição de dois meios de representação do setor - União Nacional de 
Sindicatos e Associações de Empresas de Reciclagem (UNASER) e o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Reciclagem 
(IBPqR), visando unir sindicatos e associações das empresas ligadas à cadeia produtiva da reciclagem para fortalecer as ações do ramo e avançar nas 
discussões sobre incentivos e melhorias para o setor.  
A Prefeitura de Rondon será o elo articulador deste processo. 
Os objetivos são: organizar a atividade das recicladoras da cidade e região; fortalecer e expandir este ramo de atividade no município, com possibilidade 
de arranjos urbanísticos a serem incentivados e estabelecidos em áreas específicas do território; traçar um inventário da dinâmica do setor em Rondon e 
Região, levando-se em conta as tipologias de resíduos, as diversas regiões da cidade e capacidade de processamento e produção; identificar todas as 
empresas recicladoras situadas na cidade e região; identificar suas vocações com descrição das tipologias dos materiais que cada qual processa; 
regularizar as empresas recicladoras ativas na cidade e mobilizar os recicladores da cidade e região, visando criar um polo de empresas recicladoras.  

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 
Fazer mapeamento das recicladoras na 
cidade e região para construção do 
inventário 

 20.000,00    
Governo 
Federal 

PA02 

Criar mecanismos de sustentabilidade 
para o segmento, motivando sua inserção 
nas cadeias produtivas dos diversos 
materiais. 

  20.000,00   

Governo 

Federal 

PA03 

Fazer a manutenção do controle do 
segmento, motivando o empreendimento 
com iniciativas de avanço tecnológico; de 
inclusão social; de boas práticas de 
gestão econômica e ambiental. 

   60.000,00  

Governo 

Federal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 03 Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos 

OBJETIVO   

METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

    

 

PROGRAMA 
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa de Recuperação de Custos dos Serviços de Limpeza Urbana 

Concepção 

Ponto considerado estratégico da PNRS, e tema correlato da responsabilidade compartilhada, a recuperação de custos dos serviços de limpeza 
urbana traz uma dificuldade natural na sua abordagem, porém imprescindível para que haja avanços na aplicação do novo marco regulatório de que 
trata este PGIRS.  
O País carrega uma cultura de responsabilizar o Poder Público por todas as atitudes, coletivas ou individuais que se dê no âmbito dos espaços 
públicos. As mudanças que se exigirão para a tarefa de implementação da responsabilidade compartilhada no manejo dos resíduos sólidos serão 
difíceis, complexas e exigirão pessoal técnico qualificado, investimentos em infraestrutura e em operação dos serviços em busca da universalização. 
Programas, Projetos e Ações que deverão abordar normas e procedimentos estabelecendo conceitos e definindo os limites entre o pequeno e grande 
gerador; as obrigações de cada um sobre a responsabilidade compartilhada,identificadas as modalidades construtivas em função da renda e da região 
da cidade, e feito o cálculo de valores correspondentes ao manejo dos RSU, ao custo do manejo dos RSS, e dos serviços eventuais de responsabilidade 
privada que podem ser objeto de prestação  pelo poder público com vista ao estabelecimento de preços públicos. 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 

Desonerar o poder público das 
atividades de manejo dos RSU, e 
corresponsabilizar o setor 
empresarial, comercial e a 
população em geral, envolvendo-os 
em soluções sustentáveis do ponto 
de vista social, técnico, econômico e 
financeiro 

   60.000,00  

Governo 

Federal 

PA02 

Promover o debate público sobre a 
questão, com a realização de 
oficinas/palestras, seminários e 
debates 

 20.000,00 
 

20.000,00 
 

60.000,00 
 

Governo 

Federal 

PA03 

Implementar as diretrizes e normas 
aprovadas de forma participativa 
sobre responsabilidade 
compartilhada e recuperação de 
custos  para o grande gerador no 
manejo dos resíduos sólidos no 
Município 

  20.000,00 60.000,00  

Governo 

Federal 

PA04 

Continuar o processo de discussão 
na cidade sobre a temática dos 
resíduos sólidos, enfatizando as 
estratégias para a recuperação de 
custos do setor público Além de 
taxa de fiscalização as 
autorizatárias, permissionárias e 
concessionárias de serviços de 
manejo dos resíduos sólidos 
domiciliares; apreços públicos por 
prestação de serviços de 
responsabilidade privada 

   60.000,00  

Governo 

Federal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 03 Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos 

OBJETIVO  
O objetivo do poder público é zerar descartes irregulares de resíduos da Logística Reversa e incentivar os processos de 
implementação da Logística Reversa, discutidas nacionalmente, entre os que participam da cadeia produtiva desses 
resíduos em Rondon. 

METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

   0% de descarte irregular 

 

PROGRAMA 
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Estabelecer os acordos setoriais e termos de compromisso a serem firmados entre o poder público e o setor empresarial e atuar em parceria com 
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, na questão da Logística Reversa. 

Concepção 

Para a definição dos acordos setoriais da Logística Reversa foi criado um Comitê Orientador para estudar a modelagem que será utilizada para que os 
produtos gerados pelas várias cadeias produtivas sejam efetivamente recolhidos, sob a responsabilidade dessa própria cadeia – produtores, 
importadores e comerciantes.  
O comitê é coordenado pelo MMA e conta com a participação de técnicos dos ministérios da Saúde; Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Fazenda. Entre as atribuições dos grupos de trabalho está a discussão sobre o tratamento de seis tipos de 
resíduos: pneus, pilhas e baterias, embalagens de agrotóxicos e óleos lubrificantes além de lâmpadas fluorescentes e dos eletroeletrônicos.  
Construir relação estreita com as federações e associações representativas dessas cadeias produtivas em nível municipal e regional,pode significar 
resultados conseguidos com maior abrangência, rigor e presteza, modelados a partir das metas nacionais.  
Visando o aprofundamento da discussão, a Prefeitura de Rondon poderá mesmo antes da conclusão dos estudos em curso pelo governo federal, 
incentivar todas as entidades de representação das indústrias e comércio situadas no Município e Região a se engajarem na discussão do PGIRS de 
Rondon.  

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 

Estabelecer normas e 
procedimentos para o 
recolhimento; segregação e 
processamento de materiais 
recicláveis ou reutilizáveis e 
instituídos fóruns setoriais 
(Câmaras) para debater a Logística 
Reversa, para as várias cadeias 
produtivas presentes no 
Município. 

 20.000,00    
Governo 
Federal 

PA02 

Firmar acordos setoriais e termos 
de compromisso entre o poder 
público e o setor empresarial e 
atuar em parceria com associação 
de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis. 

 20.000,00 20.000,00 60.000,00  
Governo 
Federal 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 03 Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos 

OBJETIVO  Implantar medidas saneadoras no atual vazadouro de Resíduos sólidos. 

METAS 
IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 100% da área recuperada   

 

PROGRAMA 
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Identificação dos passivos ambientais, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras 

Concepção Os resíduos são destinados ao “vazadouro a céu aberto” em área de propriedade de prefeitura. 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 
Elaboração de projeto técnico de 
recuperação e remediação do 
vazadouro 

 80.000,00    
Governo 
Federal 

PA02 
Execução de obras e ações de 
remediação do vazadouro. 

 320.000,00    
Governo 
Federal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 03 Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos 

OBJETIVO R1 Melhorar a coleta dos redíduos em todos os domicílios com freqüência adequada 

METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 100% dos Domicíios   

 

PROGRAMA 
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa de coleta de resíduos sólidos domiciliares com frequência adequada 

Concepção Implantar procedimentos de setorização e roteirização 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 
Aquisição de 03 caminhões equipados 
com coletores compactadores 

 750.000,00    
Governo 
Federal 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 03 Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos 

OBJETIVO R3 Melhorar a coleta dos resíduos da construção civil em todos os domicílios com freqüência adequada 
METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 100% dos Domicíios   

 

CÓDIGO do 
PROGRAMA 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa de coleta de resíduos da construção civil 

Concepção Melhorar o programa de coleta de resíduos da construção civil, atualmente existente em Rondon, utilizando a mesma sistemática (1ª fase) 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 
Aquisição de 01 caminhão 
poliguindaste 

 250.000,00    
Governo 
Federal 

PA02 Aquisição de Policaçambas  90.000,00    
Governo 
Federal 

 

 
 



Plano Municipal de Saneamento Básico– Rondon do Pará                                                  301 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 03 Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos 

OBJETIVO R3 Implantar Aterro Sanitário 

METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 100% dos Domicilios da área urbana   

 

PROGRAMA 
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa de adequação e melhoria do sistema de tratamento e disposição final dos resíduos solidos 

Concepção Aterro sanitário 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 
Concluir projeto de implantação do 
aterro sanitário. 

 150.000,00    

Governo 

Federal 

PA02 
Executar obras e Instalações  1.280.000,00    

Governo 

Federal 

PA03 Obtenção das licenças ambientais (LP,LI 
e LO) 

 80.000,00    

Governo 

Federal 

PA04 Elaborar projeto de compostagem, 
inclusive para zona rural 

  80.000,00   

Governo 

Federal 

PA05 
Implantar projeto de compostagem    150.000,00  

Governo 

Federal 

PA06 Elaborar projeto de coleta e tratamento 
dos resíduos na zona rural. 

 80.000,00    

Governo 

Federal 

PA07 
Implantar projeto de coleta de 
tratamento dos resíduos para a zona 
rural 

  150.000,00   

Governo 

Federal 
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Metas para Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais 

Tabela 60. Metas para Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais 

ITEM CARÊNCIAS DIRETRIZES OBJETIVOS 

METAS 

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO 
LONGO 
PRAZO 

2014 A 2017 2018 A 2021 2022 A 2033 

D1 Existência de Erosões 
A disponibilidade de serviços de 

drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas adequados à segurança da 

vida, do meio ambiente e do 

patrimônio. 

Conter as erosões 50% 50%  

D2 
Ocorrência de 
Inundações 

Conter as inundações 50% 50%  

D3 
Ausência de 
ferramentas de 
planejamento 

A melhoria continua do 
gerenciamento, da prestação e da 
sustentabilidade dos serviços. 

Ter instrumentos de planejamento 
para implantação de politica publica de 
manejo adequado das águas pluviais 

100%   
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Programas, Ações, Custo e Cronograma: Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais 

 

Tabela 61. Programas, Ações, Custo e Cronograma: Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 04 Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais 

OBJETIVO D1 Conter as erosões 
METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 50% 50%  

 

CÓDIGO do 
PROGRAMA 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa Combate e Controle de Erosões 

Concepção 
Implantação de obras de recuperação das áreas erodidas. 
A concepção de recuperação da área tem como principio a estabilização das margens e urbanização do entono mantendo o canal a céu aberto. 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 
Elaboração de projeto executivo para 
contenção das erosões existentes 

1.900.000,00     
Governo 
Federal 

PA02 
Execução das obras de recuperação e 
contenção das erosões existentes 

 19.000.000,00 19.000.000,00   
Governo 
Federal 

PA03 
Obtenção Licenças ambientais (LP, LI e 
LO) 

 100.000,00    
Governo 
Federal 

PA04 

Implantar projeto de educação 
ambiental de conscientização para 
diminuição de áreas erodidas e 
conservação das áreas recuperadas 

 10.000,00 10.000,00 27.500,00  
Governo 
Federal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 04 Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais 

OBJETIVO D2 Conter Inundações 

METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 50% 50%  

 

CÓDIGO do 
PROGRAMA 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa de combate a inundações e recuperação dos lançamentos das galerias de águas pluviais 

Concepção Implantação de redes de  micro drenagem no método convencional e execução de obras de contenção e recuperação dos lançamentos das águas pluviais 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 
Elaboração de projeto executivo das 
redes de micro drenagem  

1.500.000,00     
Governo 
Federal 

PA02 Execução das obras de micro drenagem  13.000.000,00 13.000.000,00   
Governo 
Federal 

PA03 
Elaboração de projeto executivo de 
recuperação de 2 lançamentos de águas 
pluviais 

500.000,00     
Governo 
Federal 

PA04 
Execução de obras de contenção e 
recuperação de 2 lançamentos de aguas 
pluviais. 

 6.000.000,00    
Governo 
Federal 

PA05 
Implantação de ações de educação 
ambiental para não ligação de rede 
esgoto nas redes de águas pluviais 

 10.000,00 10.000,00 10.000,00  
Governo 
Federal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE 04 Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais 

OBJETIVO D2 Ter instrumentos de planejamento para implantação de politica publica de manejo adequado das águas pluviais 

METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 
100% do Plano Diretor de Drenagem 

elaborado 
  

 

CÓDIGO do 
PROGRAMA 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa Municipal Drenagem Urbana 

Concepção 
Preparação de todo o arcabouço técnico de planejamento em drenagem urbana e manejo das águas pluviais e buscar altenativas de financiamento das 
obras e projetos 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 
Elaborar Termo de Referência para 
execução do cadastro do sistema de 
macro e micro drenagem 

5.000,00     
Governo 
Federal 

PA02 
Elaborar cadastro do Sistema de Macro 
e Micro Drenagem 

 200.000,00    
Governo 
Federal 

PA03 
Elaborar Termo de Referência do Plano 
Diretor de Drenagem de Rondon 

 15.000,00    
Governo 
Federal 

PA04 
Cadastrar proposta de Elaboração do 
Plano Diretor de Drenagem no SICONV 

-      

PA05 
Elaborar Plano Diretor de Drenagem 
Urbana 

 300.000,00    
Governo 
Federal 

PA06 

Levantar os projetos (implantados e não 
implantados), estudos hidrológicos, 
memoriais e as planilhas orçamentárias 
elaborados por terceiros. 

-      

PA07 

Cadastrar proposta de solicitação de 
recursos no SICONV e em cartas 
consultas do M.Cidades e M. Integração 
Nacional, ANA, MMA, dentre outros 

-      
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Metas Para o Fortalecimento Institucional 

 

Tabela 62. Metas Para o Fortalecimento Institucional 

ITEM CARÊNCIAS DIRETRIZES OBJETIVOS 

METAS 

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO 

2014 A 2017 2018 A 2021 2022 A 2033 

 
Ausência de Indicadores de Gestão 
para os quatro componentes 

A melhoria continua do 
gerenciamento, da 
prestação e da 
sustentabilidade dos 
serviços. 

Implantar o Sistema Municipal de 
Informações em Saneamento Básico - 
SIMISA 

50% 50%  

 

Ausência de quadros técnicos 
específicos para o desempenho das 
atividades de planejamentos dos 
componentes dos serviços de 
saneamento 

Implantar um programa de  
modernização administrativa no SAAE, 
Secretaria de Obras e Secretaria de Meio 
Ambiente. 

50% 50%  

 

Não aplicação de normas legais já 
existentes (Fiscalização e 
regulação). 
 

Criar e implantar o Departamento de 
Regulação dos Serviços de Saneamento 
Básico de Rondon do Pará 

100%   
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Programas, Ações, Custo e Cronograma: Fortalecimento Institucional para a Gestão dos Serviços de Saneamento Básico 

 

Tabela 63. Programas, Ações, Custo e Cronograma: Fortalecimento Institucional para a Gestão dos Serviços de Saneamento Básico 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE  Fortalecimento Institucional 

OBJETIVO  Implantar o Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico - SIMISA 
METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 50% 50%  

 

CÓDIGO do 
PROGRAMA 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa de acesso a informação e mecanismos de Controle Social 

Concepção 

Com objetivo de institucionalizar um sistema de informação que forneça elementos a tomada de decisão, a criação de um Sistema Municipal de 

Informações em Saneamento Básico, SIMISA é uma das grandes ferramentas de gestão pública e poderá auxiliar na efetivação do controle social da 

política municipal de saneamento básico. 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 
Elaboração de projeto estruturação do 
SIMISA 

 15.000,00    
Governo 
Federal 

PA02 Implantação do SIMISA  75.000,00 75.000,00   
Governo 
Federal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE  Fortalecimento Institucional 

OBJETIVO  
Implantar um programa de modernização administrativa no SAAE, Secretaria de Obras e Secretaria de Meio Ambiente e 
fortalecer as secretarias para cumprir às Funções de Gestão estabelecidas pela Lei 11.445/2007  

METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 

Estruturar as Secretarias para o 
Planejamento, Prestação de Serviços, 
Regulação e Fiscalização e Controle 

Social até 2016 

  

 

CÓDIGO do 
PROGRAMA 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa de Modernização administrativa da Secretaria de Obras,  Secretaria de Meio Ambiente e SAAE 

Concepção 
O Programa de modernização administrativa se dará nos mesmos modelos a ser implantado no SAAE, já detalhado no item para o Sistema de 
Abastecimento de Água 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 

Elaborar projeto de reforma 
administrativa das secretarias de Obras e 
Meio Ambiente com objetivo de prestar 
serviços de saneamento adequado de 
acordo com a Lei 11.445 

 25.000,00    
Governo 
Federal 

PA02 

Implantar estrutura organizacional Nas 
Secretarias de Obras e Meio Ambiente 
para prestação dos serviços de 
saneamento para cidades de 60mil 
habitantes, através de contratação por 
concurso e contratação direta para os 
cargos comissionados. –custeio de folha  

 3.500.000,00 3.500.000,00 10.500.000,00  
Prefeitu

ra 

PA03 

Realizar estudos e projetos de 
modernização técnica, operacional e 
administrativa nas Secretarias de Obras e 
Meio Ambiente. 

 25.000,00    
Governo 
Federal 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

PA04 
Formular e implantar politica de 
capacitação profissional para os 
servidores 

 50.000,00 50.000,00 150.000,00  
Governo 
Federal 

PA05 
Formular e implantar politica de 
qualidade com concretização dos 
procedimentos dos serviços prestados 

 50.000,00 50.000,00 150.000,00  
Governo 
Federal 

PA06 

Formular e aprovar o arcabouço legal 
para o funcionamento das Secretarias de 
Obras e Meio Ambiente de acordo com a 
Lei 11.445 

 25.000,00    
Prefeitu

ra 

PA07 
Aquisição de máquinas, equipamentos e 
veículos 

 400.000,00 400.000,00   
Governo 
Federal 

PA08 
Ampliação e adequação de espaço físico, 
tanto administrativo como técnico 
operacional. (sede, oficinas, pátios, etc.) 

 50.000,00 50.000,00   
Governo 
federal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COMPONENTE  Fortalecimento Institucional 

OBJETIVO  Criar e implantar o Departamento de Regulação dos Serviços de Saneamento Basico de Rondon do Pará 

METAS 

IMEDIATAS CURTO PRAZO: 2014 a 2017 MÉDIO PRAZO: 2018 a 2021 LONGO PRAZO: 2022 a 2033 

 100% implantado   

 

CÓDIGO do 
PROGRAMA 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Programa de Fiscalização e Regulação dos Serviços de Saneamento Básico 

Concepção 

A regulação e fiscalização dos serviços de saneamento também podem ser consideradas como um forte instrumento de controle social, pois possibilita o 
acesso incondicional à informação dos serviços prestados à população. 
 
Os objetivos da regulação são o de estabelecer padrões e normas para a prestação adequada dos serviços e satisfação dos usuários; garantir o 

cumprimento das metas estabelecidas; prevenir e reprimir o abuso do poder econômico e definir tarifas. 

  Imediato Curto Médio Longo Recursos Origem 

PA01 
Elaboração de projeto lei para criação 
de Departamento de Regulação e 
Fiscalização  

-      

PA02 Aprovar a criação do Departamento  -     

PA03 
Estruturar o Departamento- 
Investimento +custeio 

 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00  Prefeitura 
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11. Custos estimadose cronograma para 

implantação do PMSB/PGIRS 

O valor estimado do PMSB/PGIRS somou o montante de R$ 192.579.331,47. A Tabela 69. 

Cenários da Regulação e Fiscalização em Rondon do ParáTabela 64. Valores para implantação do 

PMSB/PGIRS por componente, indica os níveis de investimento para cada componente. 

O cronograma de implantação dos programas, projetos e ações encontra-se no Anexo 6. 

Tabela 64. Valores para implantação do PMSB/PGIRS por componente 

COMPONENTE VALOR R$ 

Abastecimento de Água 34.293.500,00 

Esgotamento Sanitário 55.315.164,80 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 6.949.000,00 

Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais 74.615.000,00 

Fortalecimento Institucional 21.406.666,67 

Total 192.579.331,47 

 

12. Indicadores de interesse 

Definição dos Indicadores de Prestação dos Serviços de 

Saneamento a serem seguidos pelos Prestadores de Serviços 

Conforme pode ser observado na Tabela 65. Resumo dos Indicadores de 

Monitoramentoforam criados 18 indicadores, distribuídos por componentes dos serviços de 

saneamento.  

Tabela 65. Resumo dos Indicadores de Monitoramento 

COMPONENTE 
NÚMERO DE 

INDICADORES 

Abastecimento de Água 5 

Esgotamento Sanitário 3 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 6 

Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais 2 

Fortalecimento Institucional 2 

Total 18 

 

Para a definição dos indicadores é o que e para que (grifo nosso) monitorar. Parte-se do 

princípio que o SNIS é de fundamental importância para a construção de uma série histórica no país, 
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de indicadores dos serviços de saneamento no Brasil. Parte-se princípio também que as estruturas 

locais devem esforçar-se para sistematizar as informações necessárias à alimentação do SNIS. 

Entretanto, outro aspecto fundamental é a importância do indicador para a população e gestores 

locais. Nesse sentido foram propostos os 18 indicadores como sendo o mínimo necessário para o 

processo de monitoramento do PMSB/PGIRS. Esses indicadores deverão ser apresentados ao Comitê 

Gestor em suas reuniões, no Conselho Municipal da Saúde e nas reuniões formais da equipe de 

governo. Deverão ser ainda divulgados nos meios de comunicação local até que paulatinamente, a 

população assimile seu significado e importância para o monitoramento do PMSB/PGIRS. 

Por exemplo, é importante que a população acompanhe ano a ano o percentual de cobertura 

e tratamento dos esgotos. Ou ainda, é importante que a fiscalização divulgue se a quantidade de 

ocorrência de lançamentos de resíduos em locais inadequados aumenta ou diminui para que a 

população participe e apóie a intensificação das medidas fiscalizadoras. 

Outra justificativa é, a partir dos indicadores, de estabelecer um vínculo de duração 

continuada com a comunidade local, estimulando sua participação no processo de implantação do 

PMSB/PGIRS. 

Além dos objetivos, de unidade e da forma de cálculo já estabelecidas foi estabelecida a 

freqüência de levantamento e divulgação dos indicadores. 

 



 

Tabela66. Indicadores de Monitoramento 

 

Sistema de Abastecimento de Água 

FONTE INDICADOR OBJETIVO UNIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO 

FREQUÊNCIA DE 

COLETA E 

DIVULGAÇÃO 

1. SABESP 

Índice de atendimento dos 

domicílios com 

abastecimento de água 

Medir os domicílios 

ligados ao sistema 

público de 

abastecimento de água. 

% IAA = 
Eco Cad Res At Água 

x 100 
Domicílios Totais 

 

Trimestral 

2. SABESP 
Qualidade da água 

distribuída 

Verificar o atendimento 

às exigências contidas 

nas legislações atuais 

(Portaria 2.914/11 do 

Ministério da Saúde), 

concernentes a 

padrões de 

potabilidade para água 

distribuída. 

% ICAD = 
Resultados Conformes 

x 100 
Amostras Realizadas 

 

Mensal 

3. SNIS 

IN073 

Economias atingidas por 

intermitências 

Medir a 

descontinuidade do 

abastecimento (falta 

d’água) no sistema de 

distribuição de água 

% IREC = 

∑ Qtd Econ At Ating por Par x Horas Dur 
Par x 100 

Qtd Eco At x 24 h x n° dias do Mês 
 

Diário, respeitada a 
freqüência de 

alimentação do SNIS 

4. SABESP Reclamações por economia 

Medir as reclamações 

quanto à prestação dos 

serviços de água e 

esgoto no município 

N° de 

Reclamações 

por 1.000 

Economias 

IRE = 

Tot Rec Água + Tot Rec 
Esgoto 

Total de Economias Ativas 
 

Mensal 

5. SNIS 

IN051 
Índice de perdas por ligação 

Medir as perdas totais 

na rede de distribuição 

de água 

 

 

(L/dia)/ligação IPDT = 
[VD - (VCM+VU) 

x 
1000 

NR média 365 
 

Mensal 



 

Sistema de Esgotamento Sanitário 

FONTE INDICADOR OBJETIVO UNIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO 

FREQUÊNCIA DE 

COLETA E 

DIVULGAÇÃO 

6. SABESP 

Índice de atendimento dos 

domicílios com 

esgotamento sanitário 

Medir o percentual de 

domicílios ligados ao 

sistema público de 

coleta de esgotos 

% IAE = 
Eco Cad Res At Esg 

Dom Tot 
 

Trimestral 

7. SNIS 

IN016 

Índice de tratamento de 

esgoto 

Medir a fração de 

esgoto coletado que é 

encaminhado para 

tratamento 

% ED = 

Volume de Esgoto 
Tratado 

x 100 
Volume de Esgoto 

Coletado 
 

Trimestral 

8. SABESP 
Qualidade do esgoto 

tratado 

Passará a ser acompanhado quando da implantação das unidades de tratamento, devendo então, à época, ser definido seu 

objetivo, unidade de medida, freqüência e formulação 

 

  



 

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo do Resíduos Sólidos 

FONTE INDICADOR OBJETIVO UNIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO 

FREQUÊNCIA DE 

COLETA E 

DIVULGAÇÃO 

9. 

PMSB/PGIRSI 

Variação de geração per 

capita de rsu 

Medir o incremento da 

taxa de geração per 

capita 

% IVarPER CAPITA = 
Taxa per capita de RSD ATUAL 

x 100 Taxa per capita de RSD 

ANTERIOR 
 

Trimestral 

10. SNIS I053 

Taxa de material 

reaproveitável (parte seca) 

recolhido em relação à 

massa de rsd 

Medir a quantidade de 

material 

reaproveitável 

coletada pelos 

programas de coleta 

seletiva 

% TM REAPROVEITÁVEL = 
Massa da Parte Seca 

x 100 
Massa de RSD 

 

Trimestral, respeitada 
a freqüência de 

alimentação do SNIS 

11. 

PMSB/PGIRS 

Taxa de matéria orgânica 

(parte úmida) recolhido 

em relação à massa de rsd 

Medir a quantidade de 

matéria orgânica 

coletada pelos 

programas de coleta 

seletiva 

% TMO = 
Massa da Parte Úmida 

x 100 
Massa de RSD 

 

Anual 

12. 

PMSB/PGIRS 

Quantidade de ocorências 

de lançamentos de rsu em 

locais inadequados 

Medir o número de 

ocorrência de 

lançamentos 

inadequados de 

resíduos sólidos 

urbanos 

N° de 

ocorrências 

por mês/ano 

por Habitante 

NO = 
Número de Ocorrências 

1000 Habitantes x Ano e/ou 
Mês 

 

Mensal 

13. 

PMSB/PGIRS 

Limpeza de áreas públicas 

(praças, parques, próprios 

públicos) 

Medir o número de 

vezes que cada área 

pública e/ou APP, após 

cadastramento, recebe 

em operações de 

limpeza pública 

% LAP = 
Operações de Limpeza 

AP/APP 
 

Trimestral 
 

14. 

PMSB/PGIRS 

Taxa de rcc recolhidos na 

rede de coleta 

Medir a quantidade 

em toneladas 

coletadas 

Toneladas Quantidade de RCC Recolhida 
Trimestral 

 

 



 

Sistema de Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais 

FONTE INDICADOR OBJETIVO UNIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO 

FREQUÊNCIA DE 

COLETA E 

DIVULGAÇÃO 

15. 

PMSB/PGIRS 

Emissão de diretrizes para 

novos 

Empreendimentos 

Medir a quantidade de 

diretrizes emitidas em 

conformidade com o 

Manual Municipal de 

Drenagem Urbana 

% 

 

ED = 
Número de Diretrizes 

Número de Alvarás de 
Construção 

Semestral 

16. 

PMSB/PGIRS 

Índice de cadastramento da 

drenagem urbana 

Medir a evolução do 

cadastramento do 

sistema de macro e micro 

drenagem 

 ICE = 
Área Urbana Cadastrada 

x 100 
Área Urbana Total 

 

Semestral 

 

Fortalecimento Institucional 

FONTE INDICADOR OBJETIVO UNIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO 
FREQUÊNCIA DE 

COLETA E DIVULGAÇÃO 

17. 

PMSB/PGIRS 

Número de ações 

fiscalizatórias do dmrf 

Medir o número de ações 

fiscalizadoras, 

estratificada por situação 

(atendido e/ou autuado 

e/ou multado e/ou 

recolhidas aos cofres) 

N° de ações 

por mês e/ou 

ano por 

habitante 

NAF = 
Número de Ações Fiscalizatórias 

1000 Habitantes x Ano e/ou Mês 
 

Trimestral 

18. 

PMSB/PGIRS 

Reuniões de 

acompanhamento do 

PMSB/PGIRSi 

Medir o número de 

reuniões realizadas em 

relação ao número de 

reuniões programadas, 

estratificada por número 

de participantes, do 

Conselho Municipal de 

Saneamento 

 
Razão entre o número de reuniões programadas/realizadas 

com comparecimento = 100% 
Semestral 
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Determinação dos Valores dos Indicadores e Definição dos Padrões e 

Níveis de Qualidade e Eficiência a Serem Seguidos pelos Prestadores 

de Serviços 

Os valores indicados na Tabela 67, a seguir, foram levantados na fase de diagnóstico do 

PMSB/PGIRS junto aos órgãos, instituições, empresas e concessionários ligados à prestação dos serviços 

de saneamento em Rondon. 

Os valores estabelecidos correspondem à situação do indicador naquela data. Conforme pode 

ser observado, alguns valores ainda dependem de sistematização. Os indicadores com valores iguais a 

zero correspondem àqueles que não possuem informações anteriores e a série de observações será 

inaugurada com a implantação do PMSB/PGIRS. 

Tabela 67. Valores dos Indicadores 

ITEM FONTE INDICADOR UNIDADE 
VALORES DOS 

INDICADORES 

METAS PARA 

OS 

INDICADORES 

1 SNIS 

Índice de atendimento 

dos domicílios com 

abastecimento de água 

% 75,4% 100% 

2 SNIS 
Qualidade da água 

distribuída 
% Não disponivel 100% 

3 SNIS IN073 
Economias atingidas por 

intermitências 
Interrupção/economia 285 0 

4 SABESP 
Reclamações por 

economia 

N° de Reclamações por 

1.000 Economias 
Não disponivel 0% 

5 SNIS IN051 
Índice de perdas por 

ligação 
(L/dia)/ligação Não disponivel 250 

6 SNIS 

Índice de atendimento 

dos domicílios com 

esgotamento sanitário 

% 
0% 

 
100% 

7 SNIS IN016 
Índice de tratamento de 

esgoto 
% 0% 100% 

8 SABESP 
Qualidade do Esgoto 

Tratado 
 Não disponivel 100% 

9 PMSB/PGIRS 
Variação de geração per 

capita de RSU 
% Não disponivel 0% 

10 SNIS I053 

Taxa de material 

reaproveitável (parte 

seca) recolhido em 

relação à massa de RSD 

% 0% 30% 

11 PMSB/PGIRS 

Taxa de matéria orgânica 

(parte úmida) recolhido 

em relação à massa de 

RSD 

% 0% 40% 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

12 PMSB/PGIRS 

Quantidade de 

ocorências de 

lançamentos de rsu em 

locais inadequados 

N° de ocorrências por 

mês/ano por 

Habitante 

Não disponivel 0% 

13 PMSB/PGIRS 

Limpeza de áreas 

públicas (praças, 

parques, próprios 

públicos) 

% 0 100% 

14 PMSB/PGIRS 
Taxa de rcc recolhidos 

na rede de coleta 
Toneladas 0 100% 

15 PMSB/PGIRS 

Emissão de diretrizes 

para novos 

Empreendimentos 

%  100% 

16 PMSB/PGIRS 

Índice de 

cadastramento da 

drenagem urbana 

% 0% 100% 

17 PMSB/PGIRS 
Número de ações 

fiscalizatórias  

N° de ações por mês 

e/ou ano por 

habitante 

0 - 

18 PMSB/PGIRS 

Reuniões de 

acompanhamento do 

PMSB/PGIRS 

 0 100% 

Níveis de Qualidade e Eficiência a serem Seguidos pelos Prestadores 

de Serviços 

Os níveis de eficiência deverão ser editados pelo Departamento Municipal de Regulação e 

Fiscalizaçãoe deverão observar as orientações constantes da Lei 11.445, conforme apresentado na  

Tabela 68. Níveis de Eficiência a serem Seguidos pelos Prestadores de Serviços. 

Tabela 68. Níveis de Eficiência a serem Seguidos pelos Prestadores de Serviços. 

CATEGORIA ATIVIDADE 

FISCALIZAÇÃO 
Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas 

Verificar o atendimento aos planos de saneamento 

NORMATIZAÇÃO 

Editar normas sobre: 

a. Padrões e indicadores de qualidade 

b. Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas 

c. Metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos 
prazos 

d. Regime, estrutura e níveis tarifários; procedimentos de reajuste e revisão 

e. Medição, faturamento e cobrança de serviços 

Tabela continua... 



 
319 

... continuação da tabela. 

 

f. Monitorização dos custos 

g. Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados 

h. Plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação 

i. Subsídios 

j. Padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação 

k.Medidas de contingência e de emergência 

l. Penalidades pelo descumprimento de normas 

. Instituir regras do sistema contábil e plano de contas na prestação regionalizada 

. Definir normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade nos 
sistemas em que vários prestadores realizem atividades interdependentes 

REGULAÇÃO 
TARIFÁRIA 

Definir e fixar tarifas 

Definir a pauta das revisões tarifárias 

Auditar e certificar anualmente os investimentos realizados, os valores 
amortizados, a depreciação e os respectivos saldos 

Autorizar o prestador de serviços a repassar aos usuários custos e encargos 
tributários não previstos originalmente e por ele não administrados 

Estabelecer normas e mecanismos sobre tarifas, pagamentos e subsídios para 
prestadores que realizem atividades interdependentes 

Adotar mecanismos tarifários de contingência em situação crítica de escassez ou 
contaminação de recursos hídricos que obrigue adoção de racionamento 

OUVIDORIA 

Receber e se manifestar conclusivamente sobre as reclamações dos usuários, que 
não tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços 

Oferecer publicidade aos relatórios, estudos e decisões que se refiram à regulação 
ou à fiscalização dos serviços, bem como, aos direitos e deveres dos usuários e 
prestadores 

Dar transparência as ações, baseado em sistemas de informações e processos 
decisórios institucionalizados 

Fornecer amplo acesso às informações sobre os serviços prestados aos usuários 

 

Critérios para Avaliação dos Resultados do PMSB/PGIRS e suas Ações 

O PMSB/PGIRS constitui mais uma ferramenta de gestão da administração pública e se integrará 

ao conjunto de políticas públicas de saneamento básico do município de Rondon. Por essa razão é 

importante que todos os agentes envolvidos – administradores públicos, empresas e a sociedade como 

um todo – possam conhecer os seus objetivos, diretrizes e programas. Ainda, acompanhar a sua 

execução, avaliar e exigir a sua máxima efetividade são atitudes que se transferem para o campo do 

interesse público. 

Nesse contexto, a avaliação e o monitoramento assumem um papel fundamental como 

ferramentas de gestão e de garantia da sustentabilidade e efetividade do PMSB/PGIRS. 
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A propósito, a atividade de avaliação pode ser definida “prática de atribuir valor a ações”, 

previamente planejadas. No que tange à avaliação de projetos, programas e políticas de governo, a 

atividade tem como objetivo “maximizar a eficácia dos programas na obtenção dos seus fins e a 

eficiência na alocação de recursos para a consecução dos mesmos”. (ENAP, 2010). 

A avaliação, de forma mais detalhada, é: 

Avaliação: Ferramenta que contribui para integrar as atividades do ciclo de gestão pública. 

Envolve tanto julgamento como atribuição de valor e mensuração. Não é tarefa neutra, mas 

comprometida com princípios e seus critérios. Requer uma cultura, uma disciplina intelectual e uma 

familiaridade prática, amparadas em valores. Deve estar presente, como componente estratégico, desde 

o planejamento e formulação de uma intervenção, sua implementação (os conseqüentes ajustes a serem 

adotados) até as decisões sobre sua manutenção, aperfeiçoamento, mudança de rumo ou interrupção, 

indo até o controle.(ENAP, 2010) 

Como instrumentos de avaliação do PMSB/PGIRS do Município de Rondon serão adotados os 

Indicadores do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS), os quais têm sido utilizados 

pela quase totalidade das operadoras de serviços de água e esgoto existentes no Brasil. 

Estes indicadores adotados correspondem aos setores de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e manejo de resíduos sólidos. No que tange à drenagem, como ainda não existem indicadores 

consolidados pelo SNIS, foram criados alguns indicadores específicos. 

O PMSB/PGIRS deverá ainda ser avaliado a partir da atuação dão Departamento Municipal de 

Regulaçãoe Fiscalização, órgão regulador, que em conjunto com os prestadores de serviço, no máximo a 

cada 4 anos, a partir dos indicadores de monitoramento estabelecidos previamente. 

Após a avaliação deverá ser promovido evento de apresentação dos resultados à sociedade, 

discutindo tanto o processo de revisão realizado como os resultados obtidos versus as metas 

estabelecidas no Plano. 

O acompanhamento da execução poderá ser realizado por intermédio de indicadores que 

monitoram o atendimento das metas propostas, conforme apresentado naTabela 67. 
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13. Mecanismos e procedimentos de controle 

social 

Controle Social na Lei Federal 11.445/2007 

A partir da leitura da Lei 11.445/2007, verificam-se vários artigos que referenciam o controle 

social na Política Nacional de Saneamento. O art. 2º, em seu inciso X, institui o controle social como um 

dos princípios fundamentais. 

No art. 3º, o mesmo instituto é considerado como “um conjunto de mecanismos e 

procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e 

participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação 

relacionados, aos serviços públicos de saneamento básico”. 

No capitulo VIII, no art. 47, é orientada, instruída e assegurada a participação de órgãos 

colegiados no controle social: 

“Art. 47. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá 

incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do Distrito 

Federal e municipal assegurada a representação: 

I – Dos titulares dos serviços; 

II – De órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 

III – Dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

IV – Dos usuários de serviços de saneamento básico; 

V – De entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 

consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 

“§ 1º As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o caput 

deste artigo poderão ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as devidas 

adaptações das leis que oscriaram”. 

Ainda no art. 2º, em seu inciso IX, foi consagrado outro principio fundamental e relacionado à 

questão do acesso e transparência das ações: 

IX – transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 

decisórios institucionalizados. 
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São nítidos os avançosconseguidos para o setor de saneamento, a partir da Lei 11.445/2007, 

com a consolidação do controle social como um principio fundamental. Essa lei possibilitou ampliar a 

participação e fiscalização direta da sociedade no processo de planejamento, implantação e execução 

dos serviços de saneamento básico. 

Mecanismos de Controle Social 

Baseado na lei federal o município de Rondon do Parádeverá adotar medidas visando atingir o 

controle social em todas as atividades de planejamento, regulação e prestação dos serviços de 

saneamento básico. 

Este PMSB/PGIRS estabelece os mecanismos que poderãoser adotados pela Municipalidade: 

a. Debates e Conferências, como por exemplo, a realização de Conferência Municipal de 

Saneamento. 

b. Audiências e Consultas Públicas, para análise da formulação, planejamento e avaliação da 

política de saneamento e; nas propostas do plano municipal de saneamento, de suas revisões, 

e dos estudos que os fundamentam; em editais de licitação que tenham por objeto a 

prestação de serviços públicos de saneamento básico; 

c. Participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da política de 

saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação, como por exemplo, a 

criação de Conselho Municipal SaneamentoBásico. 

d. O art.34, §6º, do Decreto Presidencial 7217/2010, que regulamenta a Lei 11.445/2007 

estabelece que: “Será vedado, a partir do exercício financeiro de 2014, acesso aos recursos 

federais ou aos geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, quando destinados 

a serviços de saneamento básico, àqueles titulares de serviços públicos de saneamento básico 

que não instituírem, por meio de legislação específica, o controle social realizado por órgão 

colegiado”. 

Transparência nas Ações e Acesso à Informação 

Para garantir a efetiva participação e objetivar o controle social o usuário dos serviços de 

saneamento deve: 
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a. Receber do prestador dos serviços informações sobre as condições necessárias para melhor 

fruição dos serviços, inclusive no que se refere a questões de saúde (ex. relatórios periódicos 

de qualidade da água) e de uso de equipamentos. 

b. Ter garantia de participação nas Conferências de Saneamento e seus respectivos Conselhos 

de Saneamento Básico. 

c. Oferecer sugestões ou reclamações e receber a respectiva resposta pelo prestador dos 

serviços, nos termos definidos nas normas de regulação, ou seja, ter um canal instituído de 

interlocução com o prestador de serviço, seja por uma Ouvidoria, sistema de telefonia se 

serviços, atendimento de pontos fixos, setor especifico que trate de relações com a 

comunidade, dentre outros; 

d. Ter manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e 

aprovado pela respectiva entidade de regulação e fiscalização; 

e. Ter acesso ao relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico - SIMISA 

Com objetivo de institucionalizar um sistema de informação que forneça elementos a tomada 

de decisão, a criação de um Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico, SIMISA é uma 

das grandes ferramentas de gestão pública e poderá auxiliar na efetivação do controle social da política 

municipal de saneamento básico. 

O Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico terá como objetivos: 

a. Coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água, de esgotamento sanitário,de limpeza pública e manejo de resíduos 

sólidos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais. 

b. Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização 

da demanda e da oferta de serviços públicos para os quatro componentes dos serviços: água, 

esgoto, lixo e drenagem. 

c. Permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos 

serviços públicos de saneamento. 

d. Permitir ao Município de Rondon do Para cumprir a obrigação estipulada no art. 9º, inciso VI, 

da Lei federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 
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O Sistema Municipal de Informações sobre os serviços públicos saneamento básicoserá gerido 

pelo Departamento Regulação e Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico, conforme diretrizes 

básicas já estabelecidas na Minuta de Lei que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento e sobre 

o Plano Municipal de Saneamento, 

As informações do Sistema Municipal de Informações sobre os serviços públicos de saneamento 

básico deverãoser publicadas no sítio da municipalidade na internet e todos a elas poderão ter acesso, 

independentemente da demonstração de interesse. 

 

14. Regulação e fiscalização 

A regulação e fiscalização dos serviços de saneamento também podem ser consideradas como 

um forte instrumento de controle social, pois possibilita o acesso incondicional à informação dos 

serviços prestados a população, como veremos a seguir. 

A regulação dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelo município a 

qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do estado do Pará e deverá explicitar no 

ato da delegação a forma de atuação e abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes 

envolvidas.  

Os objetivos da regulação são o de estabelecer padrões e normas para a prestação adequada 

dos serviços e satisfação dos usuários; garantir o cumprimento das metas estabelecidas; prevenir e 

reprimir o abuso do poder econômico e definir tarifas. 

Deve editar normas técnicas que dizem respeito aos requisitos operacionais e manutenção dos 

sistemas, metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e seus prazos. 

No aspecto econômico, deverá regulamentar o regime, estrutura e níveis tarifários, medição, 

faturamento e cobrança dos serviços, monitoramento dos custos, plano de contas, dentre outros. 

No âmbito social da prestação do serviço, deverá avaliar a eficiência e eficácia dos serviços 

prestados, estabelecer padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e acesso a 

informação. 
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O acesso à informação mediante a publicidade de relatórios, estudos, decisões e instrumentos 

equivalentes no que se refiram à regulação deverá ser disponibilizado a qualquer cidadão, independente 

da existência de interesse, preferencialmente por meio de sitio da internet. 

Com isso, os usuários dos serviços de saneamento básico terão amplo acesso às informações 

sobre os prestadores de serviços, prévio conhecimento dos seus direitos e deveres, acesso ao manual de 

prestação de serviço e atendimento ao usuário, além de relatório periódico sobre a qualidade de 

prestação dos serviços. 

Baseado em experiências municipais, manuais orientativos para elaboração de Planos 

Municipais de Saneamento e na legislação para o setor recomenda-se os mecanismos de controle social, 

que por si só não se esgotam neste relatório. São eles: 

a. Elaboração e implantação do Plano de Mobilização Social para elaboração do Plano 

Municipalde Saneamento Básico de Rondon do Pará, com objetivo de garantir um processo 

democrático e participativo; 

b. Neste contexto, realização de audiências e consultas públicas na elaboração: 

i. Do Plano Municipal de Saneamento Básico de Rondon do Pará e suas revisões,  

ii. Da Política Municipal deSaneamento Básico de Rondon do Pará; 

iii. De regulamentações e normatizações a respeito da regulação e fiscalização da 

prestação dos serviços; 

c. Realização da Conferência Municipal de Saneamento Básicode Rondon do Pará, devidamente 

instrumentalizado por meio de decreto municipal e regimento interno; 

d. Criação e implantação do Conselho Gestor do Saneamento Básico e Ambiental do Município, 

obedecendo às disposições da Lei 11.445/2007 e do Decreto presidencial 7217/2010; 

e. Criação de um Sistema Municipal de Informações sobre os Serviços Públicos de Saneamento 

Básico que possibilite o acesso a informação por parte de qualquer usuário, mediante ao fácil 

acesso como, por exemplo, internet e relatórios de prestação de contas; 

f. Criação de um novo canal de interlocução do usuário com o prestador de serviço, ou seja, o 

Departamento Municipal de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico, 

para aferir a qualidade da prestação dos serviços. 
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Implantados tais mecanismos, poderá o município de Rondon, dar efetividade ao princípio 

fundamental do controle social, como delineado pela Lei 11.445/2007, com objetivo de melhoria da 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico. 

O controle social no PMSB/PGIRS deverá ser garantido a partir da criação de instâncias de 

participação, tais como realização de eventos, e canais de comunicação (site, e-mail, por exemplo) em 

que deverão ser apresentados aspectos sobre cumprimento das metas. 

Estruturação Local da Fiscalização e da Regulação no Âmbito das 

Ações do PMSB/PGIRS 

Foi definido o modelo de fiscalização e regulação a ser seguido em Rondon do Paráserá feito por 

órgão da Administração Direta,o Departamento Municipal de Regulação e Fiscalização dos Serviços de 

Saneamento Básico.   

Entre as alternativas foram verificadas:  

 Órgão da Administração Direta;  

 Regulação e Fiscalização por Entidade da Administração Indireta e pertencente ao Titular, no 

caso, uma Agência Regulatória Local e;  

 A Regulação e Fiscalização por Órgão da Administração Indireta pertencente a outro Órgão, 

no caso a ARCON-PA (Agencia de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do 

Pará). 

Atualmente a ARCON-PA, desenvolve suas atividades nos setores de energia elétrica e de 

transporte intermunicipal de passageiros, podendo, futuramente, ampliar suas atividades para outros 

serviços, inclusive para saneamento. 

Cenários de Regulação e Prestação dos Serviços 

Será apresentada neste item a estruturação do órgão local responsável pela prestação dos 

serviços de regulação e fiscalização.  

Entretanto é importante o estabelecimento de dois cenários possíveis e que poderão alterar, ao 

longo do horizonte do PMSB/PGIRS, a estrutura de regulação e fiscalização definida. 
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Tabela 69. Cenários da Regulação e Fiscalização em Rondon do Pará 

COMPONENTE DO 

SANEAMENTO 

CENÁRIO 01 CENÁRIO 02 

PRESTADOR REGULADOR PRESTADOR REGULADOR 

Abastecimento de água 

Contrato 

Programa ou 

Concessão Privada 

ou Parceria 

Público e Privado  

Agencia Municipal 

ou 

ARCON-PA 

SAAE DMRFSB 

Esgotamento sanitário 

Contrato 

Programa ou 

Concessão Privada 

ou Parceria 

Público e Privado 

Agencia Municipal 

ou 

ARCON-PA 

SAAE DMRFSB 

Limpeza pública e 

manejo de resíduos 

sólidos 

Contrato 

Programa ou 

Concessão Privada 

ou Parceria 

Público e Privado 

Agencia Municipal 

ou 

ARCON-PA 

Prefeitura 

Administração 

Direta 

DMRFSB 

Drenagem urbana e 

manejo das águas 

pluviais 

Prefeitura ou 

Contrato 

Programa ou 

Concessão Privada 

ou Parceria 

Público e Privado 

Agencia Municipal 

ou 

ARCON-PA 

Prefeitura 

Administração 

Direta 

DMRFSB 

 

O cenário 02, sugerido pelo PMSB/PGIRS, apresenta a situação atual e concreta: 

 O SAAE de Rondon será a prestadora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário;  

 A Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Obras será a prestadora dos serviços de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo das águas pluviais 

(administração direta). 

Assim estabelecido, será criado o Departamento Municipal de Regulação e Fiscalização dos 

Serviços de Saneamento Básico –DERSAN, que será a  reguladora e fiscalizadora da prestação dos 

serviços de água, esgotos,dos serviços de manejo dos resíduos sólidos e drenagem. 

No cenário 01 e ao longo do horizonte do plano, a Prefeitura, poderá criar:  

 Uma Autarquia Municipal de prestação dos serviços de saneamento básico ou;  

 Conceder os serviços mediante contrato programa ou concessão privada ou; 

 Celebrar uma parceria pública e privada.  
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Nesses casos, a Prefeitura deverá regular e fiscalizar esses serviços por intermédio de uma 

Agência Reguladora e Fiscalizadora Municipal (Autarquia Municipal); ou pela Agencia Reguladora 

Estadual (ARCON-PA), se já estruturada; ou ainda, um consórcio criado para esta finalidade específica 

que é a regulação e a fiscalização. 

Diante da recomendação da Administração Municipal para o cenário 02, o PMSB/PGIRSsugere 

uma estrutura a seguir apresentada como forma de regulação e fiscalização local. Conselho Gestor do 

Saneamento Ambiental 

A Estrutura do Departamento Municipal de Regulação e Fiscalização 

dos Serviços de Saneamento Básico - DERSAN 

O Departamento Municipal de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico, 

DERSAN, terá a estrutura apresentada Figura 30. 

 
Figura 29. Estrutura do DERSAN 
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Estrutura e principais atribuições 

A Tabela 70apresenta as atribuições das funções do Departamento Municipal de Regulação e 

Fiscalização. 

Tabela 70. Diretrizes para Ocupação de Funções 

ESTRUTURA PREVISÃO DE SERVIDOR PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

Conselho Gestor de Saneamento Básico e 

Ambiental 
1 Assistente Social 

Interlocução entre o 

Conselho e Governo 

Departamento Regulação e Fiscalização 
1 Advogado ou Engenheiro 

2 Auxiliar Administrativo 

∙ Editar normas de 
regulação e 
fiscalização 

∙ Revisão e compilação 
da legislação 

∙ Gerenciar a aplicação 
de penalidades 

Divisão 
Regulação 1 Agente de Regulação  

Fiscalização 1 Agente de Fiscalização  

Seção Regulação 2 Agente de Regulação  

Fiscalização 2 Agente de Fiscalização  

 

É importante destacar que o Departamento Municipal de Regulação e Fiscalização deverá 

cumprir com as características preconizadas pelo art. 21 da Lei Federal 11.445/2007, qual seja: 

I – Independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e 

financeira da entidade reguladora. 

II – Transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões de 

independência. 

Nesse sentido será crucial aos Secretários das Secretarias envolvidas garantirem que o DMRF: 

1. Não teráum número insuficiente de Fiscais para realizar o trabalho. 

2. Usufrua de comunicação por celular ou rádio e outras tecnologias disponíveis. 

3. Tenha autonomia nas ações fiscais 

4. Não aja somente por denúncia ou reclamação. 

5. Não tenha fiscal nomeado com desvio de função ou contratado sem concurso. 

6. Propicie adequada remuneração para evitar desmotivações. 
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7. Tenha suporte de especialistas. 

8. Realize operações integradas com o Corpo de Bombeiros, com representantes do CREA/CAU, 

Defesa Civil. 

 

15. Atendimento de demandas temporárias e 

críticas e plano de emergência e contingência 

Um plano de ações de contingência na área de saneamento básico pode ser definido como um 

documento que identifica e prioriza riscos que envolvem a área em questão, englobando os sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

O referido plano de ações estabelece medidas de controle para reduzir ou eliminar estes riscos, 

além de processos para verificar a eficiência da gestão dos sistemas de controle dos efeitos em casos de 

emergência.  

As ações e diretrizes constantes no escopo deste relatório para prevenção e atuação em 

situações de emergência têm por objetivo definir funções e responsabilidades nos procedimentos de 

atuação conjunta envolvendo órgãos externos diversos, tais como a Defesa Civil, a Secretaria de Obras, 

de Meio Ambiente, do Conselho Gestor, Secretaria de Saúde, o DNIT, a Polícia Rodoviária Federal, as 

Polícias Civil e Militar no auxílio e combate às ocorrências emergenciais no setor de saneamento básico 

do Município de Rondon. 

Estas ações são de relevância significativa, uma vez que englobam as situações de racionamento 

de água devido a causas diversas, bem como paralisações por falhas de operação e manutenção dos 

sistemas até desastres naturais. Considerando a ocorrência de anormalidade em quaisquer sistemas do 

saneamento básico, a comunicação do fato deve seguir uma sequência visando à adoção de medidas 

que permitam com rapidez e eficiência sanar as anormalidades que caracterizam a situação, bem como 

o controle dos seus efeitos. 

Quando for caracterizada uma emergência, essa deverá ser comunicada imediatamente à Polícia 

Civil ou Defesa Civil para que sejam dimensionados e mobilizados os meios necessários ao atendimento 

da emergência, visando ao restabelecimento da situação de normalidade.  
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Caso seja necessário realizar evacuação e o abandono de áreas afetadas por emergência, a 

Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros junto à Polícia Militar deverão coordenar todas as ações.  

Para cada componente (água, esgoto, lixo e drenagem urbana) devem ser nomeados 

coordenadores responsáveis e nas situações de emergência, o coordenador local designado deverá 

providenciar a documentação e os registros fotográficos e/ou filmagens das emergências para registro 

de informações que subsidiem os processos investigatórios e jurídicos. 

As ações de prevenção e em casos de emergência contidas neste relatório foram divididas 

também nas áreas específicas para o sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e devem ser 

revisadas sempre que necessário em função da experiência adquirida durante as operações ou de 

eventuais atuações em emergências ou simulados, quando e se ocorrerem, para então compor o plano 

de emergência do Município de Rondon.  

As ações para emergência e contingência de cada componente estão explicitadas nas Tabelas 71 

a 74. 

Mecanismos Tarifários de Contingência 

A partir das ocorrências relacionadas na Tabela 71, especificamente para os serviços de água e 

esgoto, comoracionamento e aumento temporário da demanda, mediante motivação do órgão 

reguladorda causa que deu a ocorrência, esgotados os procedimentos de prevenção e das ações 

emergenciais propostas, e ainda, ouvido o Conselho Gestor poderá ser imposto aumento tarifário até 

normalização do abastecimento. 



 

Tabela 71. Ações para emergência e contingência para o componente abastecimento de água 

OCORRÊNCIA CAUSAS ÓRGÃO 
ATRIBUIÇÕES 

PREVENÇÃO EMERGÊNCIA 

R
ac

io
n

am
en

to
 

Paralisações por falhas de 
manutenção e operação 
dos sistemas  

Secretarias 

Prefeitura 

e Vigilância 

Sanitária, 

Defesa 

Civil, 

Corpo de 

Bombeiros 

Bacia Hidrográfica de captação: proibições e limitações aos 
usos do solo, registro de produtos químicos utilizados na 
bacia de contribuição, controle de atividade humana dentro 
dos limites da bacia, controle de descargas de águas 
residuárias, fiscalização regular na bacia hidrográfica e 
prevenção de atividades poluidoras clandestinas  

Desenvolvimento de Planos de Emergência 
que especifiquem: 
Os responsáveis pela coordenação das 
medidas  
A definição de equipes, aparelhagem, 
veículos e procedimentos para a pronta 
atuação na correção dos problemas; 
Os esquemas alternativos para o 
abastecimento de água de emergência  
Plano de comunicação para alertar e informar 
os consumidores, os órgãos responsáveis e 
secretarias envolvidas. 

Contaminação por 
acidentes, como por 
exemplo, derramamento 
de substâncias tóxicas na 
bacia hidrográfica de 
captação  

Manancial de captação: garantia de capacidade de 
armazenamento de água disponível durante períodos de seca 
e de cheia, localização e proteção adequada da captação, 
sistemas de segurança contra intrusão e estabelecimento de 
programas de limpeza para remoção de matéria orgânica  

Desastres naturais: secas 
e cheias  

Tratamento: formação de recursos humanos com 
regularidade adequada, tratamento alternativo para dar 
resposta a situações que ocorram sazonalidade, controle de 
produtos químicos usados no tratamento, controle do 
funcionamento de equipamentos, disponibilidade de sistema 
reserva para fornecimento de energia elétrica em caso de 
parada, esquemas de segurança para prevenir sabotagem e 
atividades ilegais não autorizadas, e gestão adequada de 
estoque de produtos químicos  

Danos aos sistemas de 
abastecimento por ações 
propositais humanas: 
greves e ações de 
sabotagem  

 

Distribuição: manutenção programada, controle da 
concentração residual do produto desinfetante, 
disponibilidade de sistema reserva para fornecimento de 
energia elétrica em caso de parada, garantia de pressões 
adequadas na rede, e disponibilidade de sistemas de 
prevenção de atos de sabotagem e de atividades clandestinas  

Tabela continua... 

 

 



 

... continuação da tabela. 
A

u
m

en
to

 T
em

p
o

rá
ri

o 
d

a 
D

em
an

d
a 

Incremento da população 
flutuante em virtude de 
feriados prolongados e 
eventos locais de alta 
atratividade  
 

Secretarias 

Prefeitura 

e Vigilância 

Sanitária, 

Defesa 

Civil, 

Corpo de 

Bombeiros 

- Plano de comunicação para alertar e informar os 
consumidores sobre a interrupção no fornecimento de 
água em virtude das manobras; e as empresas, visando 
garantir o fornecimento de energia elétrica no período de 
aumento populacional  
- Proposta de divulgação do Plano para a população  

Desenvolvimento de Planos de Emergência que 
contemplem:  
Estratégias de operação, manutenção e 
atendimento ao usuário de forma a assegurar o 
abastecimento de água para os períodos de súbito 
aumento populacional  
Descrição de todos os eventos que ocorrerão no 
Município em um período pré-definido 
(geralmente 1 ano), os quais deverão ser tratados 
separadamente, em função de peculiaridades 
inerentes a cada um  
Informações sobre população normal e flutuante 
(prevista) para cada evento  
Volumes de água consumidos em períodos 
normais e de aumento populacional  
Descrição de como será o atendimento às 
reclamações dos usuários  
Dimensionamento das equipes de manutenção 
com os respectivos horários de trabalho e plantões  
Plano de manobras de abastecimento, 
privilegiando as áreas de maior concentração 
populacional  
Plano de reativação de poços que se apresentam 
inoperantes em períodos de baixa concentração 
populacional  
Aumento da oferta de água mediante perfuração 
de novos poços e implantação de novas adutoras  
Instruções para veiculação de campanha que 
contemple o uso racional da água durante o 
período de aumento populacional  
Solução emergencial exeqüível para o caso de 
haver um colapso dos sistemas sem prejuízo do 
fornecimento de emergência às unidades usuárias 
que prestam serviços essenciais à população  



 

Tabela 72. Ações para emergência e contingência do componente esgotamento sanitário 

OCORRÊNCIA CAUSAS ÓRGÃO 
ATRIBUIÇÕES 

PREVENÇÃO EMERGÊNCIA 

Interrupção 
temporária 
dos serviços  

Acidentes com trabalhadores 
durante a operação e 
manutenção do serviço. 
 

Secretarias 
Prefeitura e 

Vigilância 
Sanitária, 

Defesa Civil, 
Corpo de 

Bombeiros 

Capacitação dos trabalhadores sobre a higiene industrial e 
segurança no trabalho; 
Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança do 
Ambiente de Trabalho;Utilização de EPI. 

Desenvolvimento de Planos de 
Emergência que contemplem: 
Colocar equipe de ambulatório para 
atendimento, sempre que for 
necessário; 
Colocar uma equipe (operadores e 
motorista) para atendimento 
permanente no local da ocorrência; 
Comunicar os problemas encontrados às 
secretarias envolvidas.  

Paralisações por falhas de 
manutenção e operação dos 
sistemas. 

Realizar monitoramento e controle de operação nos 
sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 73. Ações para emergência e contingência do componente limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

OCORRÊNCIA CAUSAS ÓRGÃO 
ATRIBUIÇÕES 

PREVENÇÃO EMERGÊNCIA 

Interrupção 
temporária 
dos serviços 

de coleta  

Paralisações por falhas de 
manutenção e operação dos 
equipamentos coletores;  
 

Secretarias 
Prefeitura e 

Vigilância 
Sanitária, 

Defesa Civil, 
Corpo de 

Bombeiros 

- Instituição de Plano de Controle de Emergência por 
interrupção dos serviços de coleta, contendo no mínimo 
definições básicas dos sistemas operacionais, legislação 
aplicável, documentos de referência, utilização de 
transportes alternativos, equipamentos de segurança, 
periodicidade de simulação, procedimentos de 
atendimento ao acidente / acidentado, destinação dos 
resíduos gerados, primeiros socorros;  
- Proposta de divulgação do Plano para a população;  
- Manutenção periódica dos equipamentos;  
- Treinamento e capacitação sistemática dos funcionários 
envolvidos na coleta de resíduos sólidos domiciliares / 
hospitalares;  
- Cadastro atualizado das empresas prestadoras de serviço 
de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, como 
também das empresas detentoras de equipamentos 
coletores, compactadores, caminhões para aluguel;  
-Fiscalização permanente das condições de uso e 
conservação dos equipamentos, com registro dos 
responsáveis por quaisquer danos ocorridos nos 
equipamentos.  
- Campanha de vacinação contra tétano, hepatite e outras, 
por meio do setor de imunização da Secretaria Municipal 
de Saúde;  
- Elaboração de protocolo de imunização com prévia 
avaliação sorológica dos trabalhadores com possibilidade 
de exposição aos vírus das hepatites, ou outras doenças 
possíveis de proteção por meio de vacinação;  
 

Desenvolvimento de Planos de 
Emergência que especifiquem: 
Os responsáveis pela coordenação das 
medidas;  
A definição de equipes, aparelhagem, 
veículos e procedimentos para a 
pronta atuação na correção dos 
problemas; 
Os esquemas alternativos para a 
prestação dos serviços de coleta como: 
locação de veículos, utilização 
temporária da frota de caminhões da 
prefeitura destinada a outro tipo de 
serviço, utilização de carroças e/ou 
outro transporte alternativo; 
Plano de comunicação para alertar e 
informar os consumidores, os órgãos 
responsáveis e secretarias envolvidas; 
Pronto atendimento e/ou 
encaminhamento emergencial dos 
trabalhadores acidentados durante a 
prestação dos serviços de coleta.  

Tabela continua... 



 

... continuação da tabela. 

Interrupção 
temporária 
dos serviços 

de coleta  

Ocorrências de acidentes com 
o trabalhador da coleta: 
Exemplo: acidentes com 
coletores de resíduos sólidos 
domiciliares/ hospitalares 
(contusões, entorses, cortes, 
perfurações, mordedura de 
cães, perfurações);  
Desastres naturais: enchentes  

Secretarias 
Prefeitura e 

Vigilância 
Sanitária, 

Defesa Civil, 
Corpo de 

Bombeiros 

- Treinamento e Desenvolvimento: Projetos de 
desenvolvimento de recursos humanos (discussão de 
temas do cotidiano, promoção de cooperação  
em equipe, uso de EPI’s);  
- Elaboração de manual que aborde condições sanitárias, 
EPI, procedimentos em caso de acidentes de trabalho, 
sinalização, trabalho a céu aberto, prevenção e combate a 
incêndio;  
- Avaliação auditiva pela exposição ao ruído proveniente 
do compactador de lixo;  
- Proceder adequado acompanhamento médico incluindo 
a realização de exames parasitológicos e microbiológicos, 
de fezes, sorologia para leptospirose e hepatites etc, por 
ocasião das avaliações médicas;  
- Elaborar programas de treinamento em higiene visando 
esclarecer sobre os métodos de manuseio e utilização de 
substâncias e seus riscos à saúde;  
- Proibição formal do fumo durante a jornada de trabalho;  
- Campanhas educativas envolvendo a comunidade para 
que promovam o acondicionamento correto dos resíduos, 
em especial o material perfuro – cortante, orientação 
quanto ao volume a ser acondicionado, colocação do lixo 
em local seguro e de fácil acesso aos trabalhadores da 
coleta;  
- Campanhas educativas envolvendo a comunidade para 
que descartem o lixo em locais adequados. As vias públicas 
bueiros, bocas de lobo, córregos não podem ser depósitos 
de lixo, pois em situação de enchente aumentam os riscos 
de epidemias.  

 

Tabela continua... 

 

 



 

... continuação da tabela. 

 
Descontinuidade na prestação 
dos serviços de coleta por 
problemas de ordem financeira  

 
Avaliar sistematicamente a sustentabilidade econômica 
financeira do sistema  

 

Aumento da 
Demanda 

Temporária  
 

Incremento da população 
flutuante em virtude de 
feriados prolongados e eventos 
locais de alta atratividade.  
 

Secretarias 
Prefeitura e 

Vigilância 
Sanitária, 

Defesa Civil, 
Corpo de 

Bombeiros 

- Manutenção programada, disponibilidade de guarnição 
reserva para incrementar a coleta e limpeza pública, e 
utilização de equipamentos adicionais para dar suporte ao 
sistema de coleta e disposição final dos resíduos sólidos.  

Desenvolvimento de Planos de 
Emergência que contemplem:  
Estratégias de operação, manutenção e 
atendimento ao usuário de forma a 
assegurar a coleta de resíduos sólidos 
domiciliares para os períodos de súbito 
aumento populacional;  
Descrição de todos os eventos que 
ocorrerão no Município em um período 
pré-definido (geralmente 1 ano), os 
quais deverão ser tratados 
separadamente, em função de 
peculiaridades inerentes a cada um; 
Informações sobre população normal e 
flutuante (prevista): 
Volume de lixo gerado em períodos 
normais e de aumento populacional; 
Descrição de como será o atendimento 
às reclamações dos usuários; 
Dimensionamento das equipes de 
manutenção com os respectivos 
horários de trabalho e plantões; 
Instruções para veiculação de campanha 
que contemple a minimização da 
geração de resíduos na fonte no período 
de aumento populacional;  

  



 

Tabela 74. Ações para emergência e contingência do componente drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

OCORRÊNCIA CAUSAS ÓRGÃO 
ATRIBUIÇÕES 

PREVENÇÃO EMERGÊNCIA 

Aumento da 
demanda 

Desastres naturais: enchentes 

Secretarias 
Prefeitura e 

Vigilância 
Sanitária, 

Defesa Civil, 
Corpo de 

Bombeiros 

Instituição de Plano de Controle de Emergência por 
desastres naturais, contendo no mínimo definições básicas 
dos sistemas operacionais, legislação aplicável, 
documentos de referência, utilização de transportes 
alternativos, equipamentos de segurança, periodicidade 
de simulação, procedimentos de atendimento ao acidente 
/ acidentado, destinação dos resíduos gerados, primeiros 
socorros; 
Proposta de divulgação do Plano para a população; 
Campanhas educativas envolvendo a comunidade para 
que descartem o lixo em locais adequados. As vias públicas 
bueiros, bocas de lobo, córregos, igarapés não podem ser 
depósitos de lixo, pois em situação de enchente 
aumentam os riscos de epidemias; 
Inspeção periódica dos bueiros/galerias com verificação da 
conservação do conduto e verificação de existência de 
sedimentação; 
Limpeza periódica dos bueiros/ galerias; 
Levantamento das comunidades que periodicamente 
sofrem enchentes e remoção da população que ocupam 
essas áreas; 
Levantamento das áreas ribeirinhas ocupadas 
indevidamente e remoção da população que ocupem 
essas áreas e dos obstáculos; 
Remoção dos entulhos dos corpos d’água receptores; 
Construção de reservatórios para acondicionar a água de 
forma adequada que possa servir para o consumo. 

Desenvolvimento de Planos de 
Emergência que especifiquem: 
Os responsáveis pela coordenação das 
medidas; 
A definição de equipes, aparelhagem, 
veículos e procedimentos para a pronta 
atuação na correção dos problemas; 
Plano de comunicação para alertar e 
informar os consumidores, os órgãos 
responsáveis e secretarias envolvidas; 
Desobstrução dos bueiros/galerias; 
Abertura de comportas de obras de 
contenção de recursos hídricos, quando 
localizado à montante; 
Remoção de obstáculos existentes no 
caminho destinado a escoamento 
superficial; 
Remoção de material assoreado nos 
corpos d’água destinado a recebê-la; 
Remoção da população do local, 
fornecendo abrigo com condições que 
atendam a necessidades básicas; 
Desligamento do fornecimento de 
energia do local, evitando-se choques 
elétricos e, por conseqüência, mortes; 
Disponibilizar transporte para as pessoas 
ilhadas; 

Tabela continua... 

 

 



 

... continuação da tabela. 

Interrupção 
temporária do 

serviço 

Obstrução temporária por 
obras de maior necessidade ou 
de motivo de força maior 

 

Instituição de Plano de Controle de Emergência por 
interrupção dos serviços de drenagem, contendo no 
mínimo definições básica dos sistemas operacionais, 
legislação aplicável, documentos de referência, utilização 
de transportes alternativos, equipamentos de segurança, 
periodicidade de simulação, procedimentos de 
atendimento ao acidente / acidentado, destinação dos 
resíduos gerados, primeiros socorros; 
Proposta de divulgação do Plano para a população; 
Verificação das condições de estrutura da via, verificando a 
capacidade x tráfego real; 
Levantamento de instabilidade estrutural nos terrenos 
adjacentes às galerias; 
Levantamento de prédios antigos, verificando sua 
estabilidade; 
Viabilizar novas construções ao sistema de drenagem 
existente, evitando perfurações nas tubulações; 
Substituição de condutos danificados e/ou desgastados 
pelo uso; 

Desenvolvimento de Planos de 
Emergência que especifiquem: 
Os responsáveis pela coordenação das 
medidas; 
A definição de equipes, aparelhagem, 
veículos e procedimentos para a pronta 
atuação na correção dos problemas; 
Plano de comunicação para alertar e 
informar os consumidores, os órgãos 
responsáveis e secretarias envolvidas; 
Aplicação imediata do Plano de Controle 
de Emergência; 
Desvio do fluxo de escoamento por 
onde acarrete menor transtorno à 
população; 
Nos casos de ocorrência não 
programada, viabilizar a solução o mais 
rápido possível; 
Nos casos de danos nos condutos, 
providenciar a substituição dos mesmos 
liberando o fluxo de escoamento; 
Dimensionamento das equipes de 
plantão com os respectivos horários de 
plantões; 
Solução emergencial exeqüível para o 
caso de haver um colapso 
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16. Revisão periódica 

O PMSB/PGIRS deverá ser avaliado a partir da atuação do Conselho Gestor, do 

Departamento Municipal de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico e sua 

articulação com os prestadores de serviço e demais órgãos estaduais fiscalizatórios, no 

máximo a cada 4 anos, a partir dos indicadores de monitoramento estabelecidos previamente.  

Após a avaliação deverá ser promovido evento de apresentação dos resultados à 

sociedade, discutindo tanto o processo de revisão realizado como os resultados obtidos versus 

as metas estabelecidas no Plano, em conformidade com a minuta de lei da política e plano de 

saneamento. 

 

17. Audiência pública de aprovação do 

plano municipal saneamento de Rondon 

do Pará 

No dia 21 de novembro de 2013, foi realizada Conferência Municipal para aprovação 

do PMSB/PGIRS. Na ocasião foi apresentada uma palestra, com posterior discussão, dos 

principais aspectos do plano. 

A conferência pública é um instrumento que leva a uma decisão política ou legal com 

legitimidade e transparência. Trata-se de uma instância no processo de tomada da decisão 

administrativa ou legislativa, por meio da qual a autoridade competente abre espaço para que 

todas as pessoas que possam sofrer os reflexos dessa decisão tenham oportunidade de se 

manifestar antes do desfecho do processo. É por meio dela que o responsável pela decisão 

tem acesso, simultaneamente e em condições de igualdade, mais variadas opiniões sobre a 

matéria debatida, em contato direto com os interessados. Tais opiniões não vinculam a 

decisão, visto que têm caráter consultivo, e a autoridade, embora não esteja obrigada a segui-

las, deve analisá-las segundo seus critérios, acolhendo-as ou rejeitando-as. 
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18. Equipe técnica Interação Urbana 

 
 
Coordenador geral  
Marco Aurélio de Lima e Myrrha 
 
Coordenador Políticas Públicas 
Mauro Lúcio da Cunha Zanin 
 
Coordenador Planejamento Físico e 
Territorial  
Mauro Ferreira  
 
Coordenador Plano Diretor 
Normando Machado de Morais Neto  
 
Coordenador Saneamento Básico 
Wilson Luis Italiano 
 
Coordenadora Mobilidade 
Walquíria Caetano de Pádua  
 
Coordenadora Educação Pública 
Ana Elisabete de Carvalho Pádua 
 
Coordenador Saúde Pública 
Marcos Rogério de Paula Oliveira  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Coordenador Gestão Tributária 
José Donizete Osmar Novaes  
 
Planejamento Urbano 
Tatiana Borim De Simone  
 
Apoio PMAT  
Luiz Fernando de Souza  
 
Comunicação 
Eliana Taniguti 
  
Diagnóstico Socioambiental, Geografia e 
Cartografia 

 Marcelo A. da Costa 

 Rogério Peter de Camargo 

 Alexandre Degan 

 Pablo Alegria Rodriguez 

 Rafael Gregorini 

 Luana Barros 

 Magno Castro 
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Rondon do Pará: 
Planejamento físico e territorial 
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Realização Parceiro técnico 



Contexto 

O Município de Rondon do Pará foi se constituindo, de forma 
desordenada, ao longo da Rodovia BR 222. 

Atualmente com população de 47 mil habitantes, o Município  necessita de 
planejamento e intervenções para melhor disciplinar o uso e ocupação do solo, a 
implantação de infraestrutura básica e também melhorar seu sistema de Gestão. 

2 



Contexto 

3 

O Instituto Votorantim estabeleceu parceria com o BNDES para apoiar a 
Prefeitura de Rondon do Pará / PA buscando elaborar projetos para 
promover melhorias nos seguintes âmbitos: 

Planejamento físico  
e territorial 

Modernização da Gestão 

 Plano Diretor 

 Plano de Habitação 

 Plano de Mobilidade 

 Plano de Saneamento 

 Proj. Executivos Saneamento 

 Gestão Tributária e Setores 

Sociais Básicos (Educação e 

Saúde) 

 Planejamento dos Programas 

e Ações de Governo 



  

PLANEJAMENTO FÍSICO E TERRITORIAL 

Plano Diretor, Plano de Habitação, Plano de Mobilidade e Plano de Saneamento 



5 

De março a dezembro de 2013 foi elaborado o Planejamento Físico e Territorial de Rondon do 
Pará, contemplando: 
 

 Plano Diretor Participativo 
 Plano de Habitação de Interesse Social 
 Plano de Mobilidade 
 Plano de Saneamento 

 
Os Planos Setoriais foram desenvolvidos com a participação da comunidade, integrados e 
alinhados com o Plano Diretor. 

Contexto 

Participação comunitária no desenvolvimento dos Planos 



Plano Diretor 

6 

Necessidade: 

> Revisão de Plano Diretor 
 

 Instrumento básico da política de desenvolvimento do Município.  

 Orientar a atuação do poder público e da iniciativa privada na 
construção dos espaços urbano e rural na oferta dos serviços públicos 
essenciais.  



Plano Diretor 

7 

Comprometimento com as ações de planejamento e suas 
articulações com os outros Planos: 
 Habitação 
 Mobilidade 
 Saneamento 

Propostas de diversas ações relativas à urbanização: 
 

 Redefine o zoneamento de uso do solo  
o Cria normas autoaplicáveis de parcelamento do solo 
o Propõe a fiscalização das obras privadas 

 Propõe a criação de Departamento de Urbanismo e Habitação 



Zoneamento de uso e ocupação do solo  

8 

Zona Urbana de 
Rondon do Pará 

Intervençõespara organizar:  
 Av. Marechal Rondon 
 Áreas de lazer 
 Atividades comerciais 
 Eixos de crescimento da 

cidade 
 



Macrozoneamento 

9 



Intervenções específicas no espaço urbano 

10 

Parque da Orla 
do Ararandeua 

Parque Prainha 

 Além da 
contribuição 
ambiental, o 
Parque limita o 
crescimento 
desordenado da 
cidade na divisa 
com Maranhão 
 

Parque da Divisa 
com Maranhão 



Plano de Habitação 

11 

Necessidade: 

> Revisão do Plano de Habitação de Interesse Social 
 

 Propiciar o direito à moradia digna 

 Ampliar o acesso a recursos estáveis 

 Promover a produção habitacional 

 Implantar políticas públicas duradouras no setor 

 Integrar a política habitacional e a política urbana  



Habitação de Interesse Social 

12 

• Regularização fundiária 
• Melhor organização da ocupação do solo 
• Permite obtenção de financiamentos para novas unidades e melhoria 

nas habitações existentes 
• Ampliação das ZEIS e a criação de consórcios imobiliários 



Novos Projetos de Habitação 

13 

Ampliação das Zonas Especiais de Interesse Social para novos 
projetos de habitação 



Plano de Habitação de Interesse Social 

14 

Linhas Programáticas e Programas 

Linha Programática Programas 
Urbanização de Assentamentos 
Precários 

Urbanização de Assentamentos Precários e 
Regularização Fundiária 

Provisão Habitacional 

Produção da Habitação 

Assistência Técnica, Melhoria e Autopromoção 
Habitacional Assistida 



Atendimento ao Déficit Habitacional: Custos 
 

15 Fonte: Interação Urbana  

Estimativa de custos para implantar o PLHIS (R$ milhões) 

Reassentamento 
0,8% 

Módulos 
Sanitários 

1,1% 

Adensamento 
excessivo 
1,9% 

Improvisados 
2,4% 

Coabitação 
6,9% 

Rústicos 
12,0% 

Deficit 
demográfico 

74,9% 

Valor Total: R$ 445 milhões 
Receita (2013) da Prefeitura: R$ 64 milhões   

351,46 
45,4 

48,17 0,38 445,41 



Plano de Mobilidade 

16 

Necessidade: 

> Exigência legal para a elaboração do Plano de 
Mobilidade até 2015 

 Desenvolver programas de educação para mobilidade 

 Planejar o sistema viário 

 Priorizar o deslocamento dos pedestres 

 Promover sistema de transporte público 

 Propiciar a mobilidade às pessoas com deficiência e com restrição de 
mobilidade 



Mobilidade Urbana 

17 

Reestruturação do Sistema Viário Básico 
• Induzir a consolidação do sistema viário existente, promovendo sua 

reengenharia 
• Aumentar a segurança viária com intervenções que visam reduzir a 

acidentalidade 



Intervenções no Eixo Estruturante 

18 
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Projeto ciclo viário 
Eixo Estruturante à 
Orla do Surubiju 

 5 km de ciclovias na 
orla e sua integração 
ao eixo estruturante 

 Objetiva criar 
condições seguras 
para o uso da 
bicicleta e prática de 
caminhadas 



Plano de Mobilidade Urbana 

19 

Linhas Programáticas e Programas 

Linha Programática Programas 

Sistema Viário 

Reestruturação do sistema viário básico 

Requalificação urbanística do eixo estruturante 

Educação Educação para a mobilidade 

Fiscalização Fiscalização de trânsito 

Transportes Sistema de transporte coletivo urbano e rural 



Implantação do Plano de Mobilidade: Custos 
 

20 

Estimativa de custos para implantar Plano de Mobilidade (R$ milhões) 

Fonte: Interação Urbana  

Valor Total: R$ 40,07 milhões 

27,57 

9,16 
0,60 

2,74 40,07 

Pavimentação Calçadas Sinalização Recapeamento Total



Plano de Saneamento 
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Necessidade: 

> Exigência legal para elaboração do Plano de 
Saneamento até 2013 

 

 Desenvolver ações de abastecimento de água em quantidade e dentro 
dos padrões de potabilidade 

 Implantar manejo sustentável dos esgotos sanitários, resíduos sólidos e 
drenagem  

 Promover controle ambiental dos vetores e monitoramento de 
reservatórios que possam reproduzir os transmissores de doenças 

 



Plano de Saneamento: Prioridades 
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Abastecimento de 
água 

Esgotamento 
sanitário 

Limpeza urbana e 
resíduos sólidos 

Drenagem urbana 
e águas pluviais 

Fortalecimento 
Institucional 

Garantir o fornecimento de água para toda a população 
e outros usos essenciais 

Melhorar sistema de coleta e tratamento, reduzindo a 
quantidade de pacientes cujo problemas são oriundos 
do sistema de esgoto deficiente  

Proporcionar destinação adequada aos resíduos sólidos 
e oferecer serviços de coleta com maior regularidade 

Implantar sistema de prevenção contra inundações e 
controle das enchentes 

Criação de estrutura de saneamento visando obter 
maior regularidade e eficiência 



Sistema de Abastecimento de Água 
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24 

Reservatório 

Sistema de Abastecimento de Água 
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Captação e 
Tratamento 

Sistema de Abastecimento de Água 



SAA: Captação Superficial, ETA, Reserva 



R 

E C 

SAA: Captação Superficial, ETA, Reserva 



Sistema de Esgotamento Sanitário 
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SES: Lagoa de Estabilização 
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As áreas encerram-se nas próprias “voçorocas” 
em suas larguras e extensões.  

Drenagem Urbana 



Saneamento 
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Linhas Programáticas e Programas 

Linha Programática Programas 

Sistema de Abastecimento 

Controle e Qualidade da Água 
Controle e Redução de Perdas 

Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água 

Modernização administrativa do SAAE 

Sustentabilidade financeira do SAAE 

Esgotamento Sanitário 
Tratamento dos esgotos domiciliares 

Implantação do sistema de coleta dos esgotos 
domiciliares 



Saneamento 
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Linhas Programáticas e Programas 

Linha Programática Programas 

Limpeza Urbana e Manejo dos 
Resíduos Sólidos 

Gestão dos planos de gerenciamento dos 
resíduos sólidos específicos 
Implantação de procedimentos operacionais e 
especificações a serem adotados nos serviços de 
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

Capacitação técnica voltados para implantação e 
operacionalização do PMSB/PGIRS 

Educação ambiental que promovam a não 
geração, a redução, a reutilização e a reciclagem 
de resíduos sólidos 
Apoio aos catadores de materiais recicláveis, 
com coleta seletiva porta a porta 



Saneamento 
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Linhas Programáticas e Programas 

Linha Programática Programas 

Limpeza Urbana e Manejo dos 
Resíduos Sólidos 

Recuperação de custos dos serviços de limpeza 
urbana 

Estabelecer acordos setoriais e termos de 
compromisso a serem firmados entre o poder 
público e o setor empresarial, na questão da 
logística reversa 

Identificação dos passivos ambientais, incluindo 
áreas contaminadas e respectivas medidas 
saneadoras 
Coleta de resíduos sólidos domiciliares com 
frequência adequada 

Coleta de resíduos da construção civil 



Saneamento 
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Linhas Programáticas e Programas 

Linha Programática Programas 

Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais 

Combate e Controle de Erosões 

Combate a inundações e recuperação dos 
lançamentos das galerias de águas pluviais 

Drenagem Urbana 

Coleta de resíduos sólidos domiciliares com 
frequência adequada 
Coleta de resíduos da construção civil 

Fortalecimento Institucional 

Modernização administrativa da Secretaria de 
Obras e Secretaria do Meio Ambiente 
Fiscalização e Regulação dos serviços de 
saneamento básico 



Implantação do Plano de Saneamento: Custos 
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Estimativa de custos para implantar o Plano de Saneamento (R$ milhões) 

Valor Total: R$ 192,58 milhões 

34,29 

55,32 
6,95 

74,61 
21,41 192,58 

Abastecimento Esgoto Limpeza Urbana Drenagem
Urbana

Fortalecimento
institucional

Total



Alguns Resultados Esperados 
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• Potencializar o melhor uso dos espaços urbanos e 
rurais 

Plano 
Diretor 

• Dispor de habitações de qualidade atendendo a 
demanda 

Plano de 
Habitação 

• Mudar a matriz modal e implantar transporte 
coletivo 

• Reduzir número e grau de severidade dos 
acidentes 

Plano de 
Mobilidade 

• Prover água de qualidade, esgotamento sanitário, 
drenagem e destinação correta de resíduos sólidos 
à população urbana e rural 

Plano de 
Saneamento 



Equipe técnica 

Coordenador Geral 
Marco Aurélio de Lima e Myrrha 
 
Coordenador de Políticas Públicas 
Mauro Lúcio da Cunha Zanin 
 
 
Gestão Tributária 
José Donizete Osmar Novaes 
 
Educação Pública 
Ana Elizabete de Carvalho Pádua 
 
Planejam. Físico e Territorial 
Mauro Ferreira 
 
Planejam. Urbano 
Tatiana Borim de Simone 
 
Saneamento Básico 
Wilson Luis Italiano 
 

Saúde Pública 
Marcos Rogério de Paula Oliveira 
 
Apoio PMAT 
Luiz Fernando de Souza 
 
Plano Diretor 
Normando Machado de Morais Neto 
 
Mobilidade 
Walquíria Caetano de Pádua 
 
Comunicação 
Eliana Taniguti 

Diagnóstico Socioambiental, 
Geografia e Cartografia 
Marcelo A. da Costa 
Rogério Peter de Camargo 
Alexandre Degan 
Pablo Alegria Rodriguez 
Murilo Cesar Perrela 
Renata Souza de Oliveira 
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