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1. INTRODUÇÃO 

Os Programas, Projetos e Ações são necessários para atingir os objetivos e metas 

apresentados anteriormente no Produto 3. Esses objetivos e metas precisam ser 

compatíveis com os respectivos Planos Plurianuais e com outros planos governamentais 

correlatos, compondo um todo articulado de planejamento com o objetivo de emprego 

mais eficiente de recursos públicos. Aí reside a primeira grande dificuldade, porque é 

comum ainda faltarem instrumentos municipais importantes como o Plano Diretor, bem 

como outros previstos nas leis em vigor, como Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Mesmo quando existem, carecem de pontos e 

proposições aprofundadas relativas aos quatro componentes, abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. 

Os instrumentos de planejamento em nível estadual existem em parte, como o de 

Resíduos Sólidos do Estado da Bahia e ainda um estudo sobre a drenagem urbana, 

efetuado pelo Estado para vários municípios. Em relação ao abastecimento de água e o 

esgotamento sanitário, não há planos diretores de obras da concessionária, a Embasa, 

embora tenham sido mencionados alguns investimentos. 

Em nível federal, o Plano Nacional de Saneamento Básico é uma referência que não 

depende de outras, é a adotada. 

O cenário de falta de planejamento é rotina no país, mesmo com toda a legislação que o 

prevê em várias instâncias de governo ou em outras bases, como os planos de bacia. 

Apesar dessa dificuldade de articulação entre o PMSB em elaboração para Vitória da 

Conquista, este se constitui um primeiro passo importante para que seja alcançada a 

universalização eficiente do saneamento básico. Buscou-se, nessa ausência, partir de 

princípios e diretrizes que subsidiaram os objetivos e metas do produto anterior e que 

agora também embasam os programas, projetos e ações aqui colocados. 

Para que todas essas proposições se sustentem, faz-se necessário que sejam identificadas 

as possíveis fontes de financiamento, ou seja, a origem de recursos para sustentá-los. 

Enfim, as formas de acompanhamento pela população por meio de atividades de controle 

social coroam esse processo de planejamento e ação como um todo, por meio de 
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instâncias iniciadas durante a elaboração deste PMSB, como as conferências realizadas 

após o diagnóstico e o prognóstico. O Conselho Municipal de Saneamento teria esse papel 

de articulador e incentivador permanente, a partir de tudo o que foi definido neste plano. 

Além desse papel, o conselho também atuaria no sentido de avaliação e integração com 

outros programas e projetos de setores afins, na medida em que forem sendo elaborados, 

como o Plano de Bacia e Sub-bacia, Planos Diretores de Obras da Embasa, entre outros 

instrumentos previstos em lei.  
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Aprovada em janeiro de 2007, a Lei Federal nº 11.445/07 estabelece diretrizes nacionais 

para o setor de saneamento no Brasil. Nela, o conceito de saneamento básico (ou 

ambiental) foi ampliado para abranger não apenas o abastecimento de água potável e o 

esgotamento sanitário, mas também a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e o 

manejo e a drenagem de águas pluviais urbanas. Com a aprovação da Lei nº 11.445/07, o 

setor de saneamento passou a ter um marco legal e a contar com novas perspectivas de 

investimento por parte do Governo Federal, baseados em princípios da eficiência e 

sustentabilidade econômica, controle social, segurança, qualidade e regularidade, 

buscando fundamentalmente a universalização dos serviços e o desenvolvimento do 

Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB nos municípios. 

Destaque é dado à Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que trata sobre a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos. Essa lei é norteada pelos princípios básicos de 

minimização da geração, reutilização, reciclagem, logística reversa, responsabilidade 

compartilhada, fortalecimento das cooperativas de catadores, coleta seletiva, tratamento 

e disposição final. Para tanto, são definidas como diretrizes o desenvolvimento de 

tecnologias limpas e alterações nos padrões de consumo. No que diz respeito aos resíduos 

urbanos, os municípios ficam obrigados a elaborar o Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos – PGIRS, que deverá ser aprovado pelo órgão ambiental competente.  

Segundo dados constantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a 

abrangência dos serviços de saneamento básico no país ainda é caracterizada por 

desigualdades regionais, sendo as regiões Norte e Nordeste as que apresentam níveis mais 

baixos de atendimento. Em consequência, os municípios localizados nessas áreas são 

marcados por elevados índices de doenças relacionadas à inexistência ou ineficiência de 

serviços de saneamento básico. 

A realidade do saneamento na maioria dos municípios brasileiros é evidenciada pela falta 

de planejamento efetivo, controle e regulação dos diversos setores que compõem os 

serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, de gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos e de drenagem urbana. Essa prática resulta em graves 
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problemas de contaminação do ar, do solo, das águas superficiais e subterrâneas, criação 

de focos de organismos patogênicos, vetores de transmissão de doenças com sérios 

impactos na saúde pública. 

A falta de planejamento no setor de saneamento básico contribui de forma decisiva para 

a manutenção das desigualdades sociais, constituindo uma ameaça constante à saúde 

pública e ao meio ambiente, comprometendo sobremaneira a qualidade de vida das 

populações, especialmente nas cidades de médio e grande porte. 

A garantia de promoções continuadas no setor de saneamento básico só ocorrerá com o 

estabelecimento de uma política de gestão e com a participação efetiva da sociedade civil 

organizada. Portanto, se faz necessário a definição clara dos arranjos institucionais e dos 

recursos a serem aplicados, explicitando-se e sistematizando-se a articulação entre 

instrumentos legais e financeiros. 

Nesse contexto, a Lei nº 11.445/07 veio fortalecer o mecanismo de planejamento do setor 

estabelecendo a obrigatoriedade da elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico – PMSB, sendo esta condição para a validade dos contratos de prestação de 

serviços. Tem-se como pré-requisitos para contratações a previsão de mecanismos de 

controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos contratos de 

concessão e de convênios de cooperação. 

Em síntese, os principais aspectos da Lei nº 11.445/07 são a inclusão dos serviços de 

limpeza urbana e manejos de resíduos, de drenagem e manejo de águas pluviais como 

sendo parte integrante dos serviços de saneamento básico; a previsão do mecanismo de 

Controle Social no setor; o fortalecimento da Lei de Consórcios Públicos (Lei 

nº 11.107/05) e os mecanismos de Gestão Associada e Soluções Consorciadas; a 

obrigatoriedade do Sistema de Regulação e da elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico – PMSB instituindo mecanismos de controle, fiscalização e 

planejamento para o setor em pauta; a definição das regras básicas para aplicação dos 

recursos da União estabelecendo a Política Federal de Saneamento Básico e a disposição 

de bases mais consistentes na relação entre o poder concedente e o prestador de serviços 

por meio de contratos contendo regras de indenização. 
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As ações de saneamento básico são essenciais à vida humana e à proteção ambiental. 

Deste modo, intervir no saneamento torna-se uma ação que deve ser pensada em caráter 

coletivo, como uma meta social no qual os indivíduos, a comunidade e o Estado têm 

papéis a desempenhar. 

A Lei Federal nº 11.445/07, no artigo 3º, inciso I conceitua saneamento básico como: 

O conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 

a) Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as 

ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 

c) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 

doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas 

e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção 

ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 

águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

Os serviços públicos de saneamento básico devem estar submetidos a uma política 

pública, formulada com a participação social, e entendida como o conjunto de princípios 

e diretrizes que conformam as aspirações sociais ou governamentais no que concerne à 

regulamentação do planejamento, da execução, da operação, da regulação, da fiscalização 

e da avaliação desses serviços públicos (MORAES, 1994). 

O objetivo geral do PMSB será estabelecer o planejamento das ações de saneamento de 

forma que atenda aos princípios da política nacional e que seja construído por meio de 

uma gestão participativa, envolvendo a sociedade no processo de elaboração e aprovação. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB visa à melhoria da salubridade 

ambiental, à proteção dos recursos hídricos, à universalização dos serviços, ao 

desenvolvimento progressivo do setor e à promoção da saúde. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS 

Embora recente historicamente como forma estruturada e definida metodologicamente, o 

planejamento é um meio eficaz de alcançar objetivos, por meio de metas e ações, 

consolidadas em programas e projetos. Indubitavelmente, o “planejar” também chegou 

ao setor de saneamento, amparado legalmente no Brasil pela Lei nº 11.445/2007. Foi 

necessária uma lei federal para estabelecer o planejamento para o setor. 

Apesar de o planejamento ser compreensível e assimilável pela linguagem coloquial, 

carece de definições conceituais estritas para que não sejam confundidos seus 

significados. Trata-se de assunto de primeira importância, porque a falta de saneamento, 

sempre entendido pelos seus quatro componentes, é a principal causa de degradação 

ambiental e de origem de doenças de veiculação hídrica. 

As definições aqui utilizadas são as seguintes: 

 Princípio: causa básica, aquilo de que decorrem todas as outras proposições. Em 

geral é um direito básico, expresso na constituição. Exemplos: direito humano a 

um ambiente saudável e que não cause doenças; igualdade e integralidade dos 

serviços de saneamento; 

 Diretriz: conjunto articulado de instruções ou linha que dirige algo. É definida por 

meio de políticas públicas, como a Lei nº 11.445/2007. Essa constitui em si uma 

diretriz, porque almeja levar o setor de saneamento de uma situação de déficit para 

a universalização da prestação eficiente de serviços, utilizando um instrumento 

como o PMSB que define uma trajetória até alcançar o alvo; 

 Objetivo: é um ponto concreto que se quer atingir, como a universalização dos 

serviços de esgotamento sanitário. É o alvo. Em geral vem de uma diretriz mais 

ampla, como a implantação do serviço e da infraestrutura de coleta e tratamento 

de esgotos sanitários, proporcionando um ambiente saudável e sustentável. O 

PMSB compreende vários objetivos articulados para cada um dos componentes; 

 Meta: detalha e especifica como se pretende alcançar o Objetivo, em termos 

temporais e quantitativos. A Meta é específica, exequível e relevante, bem como 
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mensurável e tem um prazo definido. Exemplo: implantação de 50% do 

tratamento de esgotos até 2020; 

 Programa: exposição sumária e sistemática das intenções de uma política pública 

ou de uma organização. Em geral, recebe um “nome fantasia” para identificá-lo, 

como por exemplo: “Água para Todos”. Os programas possuem escopo 

abrangente com o delineamento geral de diversos projetos a executar, o que 

especifica as estratégias para o alcance das metas estabelecidas; 

 Projeto: possui escopo específico, tem custos, é restrito a um determinado período 

e é executado dentro de um programa. Logo, para o setor público, um programa 

como “Água para Todos” se apoiaria em projetos como de uma nova estação de 

tratamento de água, troca e reabilitação da rede de água etc. Um programa 

contempla no seu bojo vários projetos; 

 Ação: especifica e detalha dentro de programa e projeto o que será feito para 

alcançar a Meta pretendida. Por exemplo, a operadora elaborar o projeto de 

esgotamento sanitário até 2016 e iniciar a obra em 2017. Assim, detalha o que será 

executado, especificando como, quando e qual é o responsável pela execução. 

No produto anterior, foram apresentados os objetivos e as metas para cada um dos 

componentes do saneamento. Em função das necessidades identificadas para o município 

de Vitória da Conquista, são apresentados nesse produto os programas, projetos e ações 

para o saneamento básico que satisfarão os objetivos e metas traçados e apresentados no 

produto anterior. 

Retomam-se, inicialmente, os princípios orientadores, as diretrizes, e os objetivos e metas 

do PMSB de Vitória da Conquista que foram base para a construção dos programas, 

projetos e ações aqui apresentados. 

3.1 PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

A Lei nº 11.445 de 2007, marco legal do saneamento básico no país, estabelece uma série 

de princípios fundamentais que devem nortear a prestação dos serviços de saneamento, 

ou seja, devem ser observados no exercício de todas as funções que compõem a 



 

CI 5312  8 

titularidade. Dentre os princípios esculpidos nesta legislação, destacamos os seguintes 

princípios. 

3.1.1 Universalidade 

De acordo com a Lei nº 11.445/2007, busca-se a ampliação progressiva ao acesso de todos 

os domicílios aos serviços públicos de saneamento básico conforme suas necessidades, 

incluindo os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas e limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos. A 

universalização dos serviços significa a ampliação do atendimento a todos os munícipes, 

inclusive nas áreas rurais. 

A prestação dos serviços é realizada de maneira mais eficaz possível e adequada à saúde 

pública e à proteção do meio ambiente. O acesso aos serviços de saneamento ambiental 

é garantido a todos os cidadãos mediante tecnologias apropriadas à realidade 

socioeconômica, cultural e ambiental. 

3.1.2 Integralidade das Ações 

Serviços de saneamento básico promovidos de forma integral, conforme previsto na Lei 

Nacional de Saneamento (Lei nº 11.445/2007), levando em consideração a inter-relação 

entre os diversos componentes (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem 

e manejo das águas pluviais urbanas e, limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos).  

Muitas vezes, a efetividade, a eficácia e a eficiência de uma ação de saneamento 

ambiental dependem da existência de suas outras componentes. O exemplo clássico 

refere-se à execução de um sistema de abastecimento de água em uma localidade, sem 

equacionar o destino dos esgotos sanitários gerados. Esse procedimento promove a 

insalubridade do meio e consequentemente problemas de saúde pública (MCidades/Opas, 

2005). 

Os sistemas também são implantados prescrevendo todas as suas fases, de forma que 

atinja o seu objetivo de promover a saúde da população e qualidade ambiental. Assim, no 

caso de um sistema de esgotamento sanitário, o serviço a ser implantado contempla desde 
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a coleta até o destino adequado dos dejetos e águas servidas, mesmo que esse sistema 

venha a ser executado de forma gradual (MCidades/Opas, 2005). 

Garante-se então a oferta e a prestação de serviços de saneamento ambiental de forma a 

abranger todas as suas fases e componentes, permitindo o alcance da efetividade, da 

eficácia e da eficiência das ações em saneamento no município. 

3.1.3 Equidade 

A equidade diz respeito a direitos iguais, independente de raça, credo, situação 

socioeconômica, ou seja, considera que todos os cidadãos têm direitos iguais no acesso a 

serviços de saneamento ambiental de boa qualidade (MCidades/Opas, 2005). É um 

princípio republicano. 

Para que esse princípio seja atendido, busca-se a melhoria da estrutura de gestão e 

operação, regularidade e prestação adequada dos serviços para toda a população do 

município, incluindo até a padronização de equipamentos.  

Além de unidades e equipamentos que garantam a maximização da execução dos serviços 

com qualidade, também é necessário que a administração local disponha de recursos 

humanos tecnicamente capacitados para a operação das unidades e mesmo uso de novas 

ferramentas de gestão. Logo, avanço na gestão é um ponto essencial. 

As taxas ou tarifas cobradas pelos serviços devem ser criteriosas e democraticamente 

definidas, com transparência, se constituindo em mais um instrumento de justiça social e 

não fator de exclusão de acesso aos serviços (MCidades/Opas, 2005). 

A Lei nº 11.445/2007 prevê a cobrança pelos serviços de saneamento para assegurar a 

sustentabilidade econômico-financeira, mas a política tarifária praticada não seria 

impeditiva ao acesso dos mais pobres aos produtos dos sistemas de saneamento. 

Independentemente de o município prestar diretamente os serviços ou concedê-los a uma 

operadora, deve ser prevista a adoção de tarifa social. 
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3.1.4 Controle Social 

A Lei Nacional de Saneamento (Lei nº 11.445/2007) apresenta, entre os seus princípios, 

o direito da sociedade à informação e ao controle social. Entenda-se por controle social, 

o conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam 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. 

O controle social permanente possibilita à sociedade o acompanhamento e a participação 

na implantação de programas, projetos e ações relacionados ao saneamento básico no 

município. 

Segundo Moraes e Borja (2001 apud MCidades/Opas, 2005), a questão da participação e 

do controle social na gestão dos serviços de saneamento ambiental vai muito além do 

acesso dos usuários aos órgãos de defesa do consumidor, voltados, sobretudo, para 

atender aos interesses de clientes de serviços prestados. Aos usuários/cidadãos, não 

interessa apenas a existência de canais de reclamação quando os serviços não forem 

prestados adequadamente. A eles e aos não usuários, interessam participar, discutir, 

monitorizar, intervir efetivamente na gestão e regulação dos serviços, interagir com as 

instituições responsáveis pelos serviços. 

Assim, a participação social na definição de princípios e diretrizes da política pública de 

saneamento ambiental nos diversos níveis de governo, seja por meio de conferências e 

conselhos de saneamento ambiental, é um ponto fundamental para a definição de uma 

política pública de saneamento ambiental (MCidades/Opas, 2005). 

Destaca-se que no âmbito da elaboração do presente plano, o diagnóstico passou por 

controle social, sendo os resultados apresentados à população de Vitória da Conquista. O 

mesmo espera-se em relação às futuras etapas do presente plano de saneamento. 

3.2 DIRETRIZES 

As diretrizes baseiam-se nos princípios apresentados e constituem um caminho seguro 

para se alcançar os objetivos e as respectivas metas. Por exemplo, ao propor a 

universalização do Sistema de Esgotos Sanitários, conforme os princípios mencionados, 
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com os objetivos de promover a saúde pública e um ambiente de qualidade, são 

necessárias várias etapas concretizadas por metas, a saber: projeto do sistema de esgotos, 

licitação da obra, execução, conclusão, início de operação e regime pleno. 

As diretrizes gerais e estruturantes para os sistemas de saneamento do município de 

Vitória da Conquista são apresentadas na tabela a seguir. 

Tabela 1: Diretrizes gerais e estruturantes do PMSB de Vitória da Conquista 

Sistema Diretrizes 

Gestão 

- Estruturação da Política Municipal de Saneamento 

- Modernização da gestão dos serviços 

- Promoção da participação e o controle social 

SAA 

- Readequação da infraestrutura do Sistema de Abastecimento de Água 

- Promoção do uso sustentável dos recursos hídricos 

- Planejamento do uso e ocupação do solo 

SES - Redução dos riscos à saúde pública e poluição ambiental 

SMRS 

- Gestão eficiente e qualificada dos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos 

- Redução dos riscos à saúde pública e poluição ambiental 

SDU 
- Controle de inundação e empoçamento de água que causam doenças e 

prejuízos 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020. 

O atendimento dessas diretrizes é efetivado através de planejamento, gestão e operação 

dos serviços, apresentados no capítulo a seguir. Todos esses norteiam a implementação 

do Plano Municipal de Saneamento Básico de Vitória da Conquista. 

3.3 OBJETIVOS E METAS 

O objetivo é um ponto concreto que se quer atingir e a meta detalha e específica como se 

pretende alcançá-lo, em termos temporais e quantitativos. Desta forma, foram definidas 

metas progressivas em curto, médio e longo prazo, apresentadas na tabela a seguir. 
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Tabela 2: Objetivos e metas para os sistemas de saneamento do município de 

Vitória da Conquista 

Sistema Objetivos 
Metas progressivas 

2023 2028 2032 2040 

SAA 

Integrado 

Embasa 

Manter universalizado o abastecimento de água potável nos 

domicílios urbanos, acompanhando o crescimento da população. 
100% 100% 100% 100% 

Evolução do consumo per capita de água no sistema de água 

(L/hab.dia). 
100 120 140 160 

Redução do índice de perdas no sistema de distribuição de água. 30% 25% 20% 20% 
Manter universalizado o emprego de hidrômetros nos domicílios 

urbanos, acompanhando o crescimento da população. 
100% 100% 100% 100% 

SAA 

Demais 

distritos 

Manter universalizado o abastecimento de água potável nos 

domicílios urbanos, acompanhando o crescimento da população. 
100% 100% 100% 100% 

Evolução do consumo per capita de água no sistema de água 

(L/hab.dia). 
100 120 140 160 

Redução do índice de perdas no sistema de distribuição de água. 30% 25% 20% 20% 
Manter universalizado o emprego de hidrômetros nos domicílios 

urbanos, acompanhando o crescimento da população. 
100% 100% 100% 100% 

SES Sede e 

distritos 

Universalizar sistema de coleta e afastamento do esgoto nos 

domicílios urbanos 
  95%  

Manter universalizado o tratamento do esgoto coletado nos 

domicílios 
  100%  

SMRS 

municipal 

Universalizar a cobertura com a coleta nos domicílios urbanos, 

acompanhando o crescimento da população 
66,1% 80% 90% 100% 

Atender a população com coleta seletiva de resíduos sólidos 

domiciliares no município 
3,4% 5% 10% 20% 

Ampliar o índice de reciclagem de resíduos sólidos 0,9% 10% 30% 50% 

Ampliar o índice de recuperação de resíduos orgânicos 0% 5% 15% 30% 
Redução do índice de produção de massa per capita de Resíduos 

Sólidos Urbanos (kg/hab.dia) 
0,784 0,750 0,730 0,700 

SDU Sede e 

Distritos 

Ampliar a cobertura do sistema de microdrenagem (bocas-de-

lobo, poços de visita e galerias) 
 50% 80% 100% 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020. 

O acompanhamento do alcance dessas metas é efetuado pelo uso de indicadores. Os 

indicadores constituem uma forma simples e eficaz para que a população, exercendo o 

controle social previsto em Lei, conforme o princípio apresentado, possa, junto da 

administração pública municipal, acompanhar a evolução da prestação dos serviços rumo 

à universalização. Também auxiliam o trabalho da agência fiscalizadora e reguladora ao 

tornar mais objetivo a evolução dos serviços e implantação de unidades. A metodologia 

desse acompanhamento é apresentada no Produto 6. 
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4. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

A programação das ações do Plano foi desenvolvida em etapas, considerando os seguintes 

prazos: imediato (2022), curto prazo (2023 a 2027), médio prazo (2028 a 2031) e longo 

prazo (2040). 

4.1 PLANOS CORRELATOS EXISTENTES 

Durante a coleta de estudos e dados realizada na etapa de diagnóstico, foram obtidos 

planos como o Plurianual do município e outros até estaduais correlatos e subsidiários a 

este PMSB em elaboração. Foram estudados e aqui colocados os pontos de interesse e 

intersecção. 

4.1.1 Plano Plurianual do Município 

A Lei Municipal nº 2.211, de 27 de dezembro de 2017 institui o Plano Plurianual – PPA 

para o quadriênio de 2018/2021. Estabelece as ações, os programas, os objetivos e as 

metas da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, 

como também para aquelas relativas aos programas de duração continuada baseada na 

estimativa de receita. 

O quadro a seguir resume os programas relacionados ao saneamento que estão no PPA 

2018-2021. As seções a seguir trazem o detalhamento de cada um deles, apontando a 

finalidade, objetivo, público-alvo, produto e as metas físicas e financeiras.  

As ações e investimentos previstos no PPA para melhorias no saneamento básico do 

município de Vitória da Conquista, estão apresentadas no Quadro 1. Há um detalhamento 

de objetivos e ações não encontrados facilmente em outros municípios no país, porque 

pontos importantes são considerados. No entanto, a estimativa de investimentos não é 

suficiente, devendo ser mais detalhada e prolongada para considerar os 20 anos de 

horizonte do PMSB. 
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Quadro 1: Programas e ações previstos no PPA 2018/2021 para a melhoria do saneamento básico  

 2018 2019 2020 2021 Total 

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica R$ 643.561,84 R$ 666.241,69 R$ 709.003,17 R$ 758.047,29 R$ 2.776.853,99 

Construção, ampliação, recuperação e limpeza de equipamentos hídricos R$ 343.000,00 R$ 355.087,71 R$ 377.878,35 R$ 404.017,46 R$ 1.479.983,52 

Implantação do Plano Municipal de Abastecimento R$ 1.000,00 R$ 1.035,24 R$ 1.101,69 R$ 1.177,89 R$ 4.314,82 

Manutenção e ampliação do sistema de abastecimento de água R$ 299.561,84 R$ 310.118,74 R$ 330.023,13 R$ 352.851,93 R$ 1.292.555,64 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

Infraestrutura de Drenagem e Saneamento R$ 10.738.798,67 R$ 2.473.019,51 R$ 2.632.912,40 R$ 2.816.297,42 R$ 18.661.028,00 

Obras de drenagem e saneamento R$ 9.002.759,24 R$ 654.136,74 R$ 696.598,28 R$ 745.296,40 R$ 11.098.790,66 

Manutenção e recuperação do sistema de drenagem e saneamento R$ 799.726,26 R$ 849.572,86 R$ 904.790,87 R$ 968.121,67 R$ 3.522.211,66 

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana  

Planejamento e Desenvolvimento Urbano R$ 429.714,64 R$ 444.858,28 R$ 473.410,67 R$ 500.158,07 R$ 1.848.141,66 

Plano de Saneamento Básico Municipal R$ 89.377,76 R$ 92.527,54 R$ 98.466,24 R$ 105.277,48 R$ 385.649,02 

Construção de Barragens R$ 1.000,00 - - - R$ 1.000,00 

Implantação das barragens do rio Pardo e rio Catolé R$ 1.000,00 - - - R$ 1.000,00 

Secretaria de Meio Ambiente  

Fomento a ações de sustentabilidade e combate as mudanças climáticas R$ 365.740,42 R$ 378.629,53 R$ 402.931,16 R$ 430.803,26 R$ 1.578.104,37 

Recuperação e proteção dos mananciais R$ 11.000,00 R$ 11.387,65 R$ 12.118,55 R$ 12.956,63 R$ 47.462,83 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

Gestão Integral de Resíduos Sólidos R$ 37.055.302,80 R$ 38.361.173,93 R$ 40.823.313,89 R$ 43.647.199,01 
R$ 

159.886.989,63 

Manutenção serviços limpeza pública R$ 7.702.201,59 R$ 7.973.635,96 R$ 8.485.408,82 R$ 9.072.372,92 R$ 33.233.619,29 

Manutenção do funcionamento de serviços básicos R$ 6.374.688,88 R$ 6.599.340,19 R$ 7.022.906,45 R$ 7.508.704,38 R$ 27.505.639,90 

Desenvolvimento das ações de coleta lixo domiciliar R$ 22.953.412,32 R$ 23.762.316,75 R$ 25.287.456,46 R$ 27.036.674,38 R$ 99.039.859,91 

Aterro Sanitário R$ 25.000,00 R$ 25.881,03 R$ 27.542,15 R$ 29.447,34 R$ 107.870,52 

Secretaria Municipal de Saúde Pública  

Vigilância em Saúde R$ 12.682.534,20 $ 13.149.808,20 R$ 14.004.545,74 R$ 14.984.863,94 $ 54.821.752,08 

Desenvolver ações de vigilância sanitária R$ 1.547.060,41 R$ 1.600.443,23 R$ 1.704.472,04 R$ 1.823.785,09 R$ 6.675.760,77 

Fonte: Elaborado a partir da Lei Municipal nº 2.211/2017 (PPA 2018-2021). 
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4.1.1.1 Unidade Orçamentária 2700 – Secretaria Municipal de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural 

PROGRAMA 0101: FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA 

Financeiro 2018 Financeiro 2019 Financeiro 2020 Financeiro 2021 

R$ 643.561,84 R$ 666.241,69 R$ 709.003,17 R$ 758.047,29 

 

1.029 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS 

HÍDRICOS 

Finalidade 
Manutenção, construção, ampliação, recuperação e limpeza de 

equipamentos hídricos 

Objetivo 
Aumentar a oferta de água para melhorar a qualidade de vida das 

comunidades rurais 

Público-Alvo Comunidades rurais 

Produto Barragens, açudes, cisternas, chafarizes e poços artesianos construídos 

Unidade de Medida Unidade 

Descrição 2018 2019 2020 2021 

Metas 

Financeiras 
R$ 343.000,00 R$ 355.087,71 R$ 377.878,35 R$ 404.017,46 

Metas Físicas 100 100 100 100 

 

1.030 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO 

Finalidade Criação da Política Municipal de Abastecimento 

Objetivo 
Planejar as ações municipais de abastecimento para a área rural do 

município 

Público-Alvo Comunidades rurais 

Produto Plano elaborado/ revisado 

Unidade de Medida Unidade 

Descrição 2018 2019 2020 2021 

Metas 

Financeiras 
R$ 1.000,00 R$ 1.035,24 R$ 1.101,69 R$ 1.177,89 

Metas Físicas 1 1 1 1 

 

2.053 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Finalidade Manutenção e implantação de sistema de água 

Objetivo 
Garantir a estabilidade do abastecimento de água nas comunidades 

rurais 

Público-Alvo Comunidades rurais 

Produto Sistemas recuperados 

Unidade de Medida Unidade 

Descrição 2018 2019 2020 2021 

Metas 

Financeiras 
R$ 299.561,84 R$ 310.118,74 R$ 330.023,13 R$ 352.851,93 

Metas Físicas 100 100 100 100 
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4.1.1.2 Unidade Orçamentária 2500 – Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

PROGRAMA 0073: INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM E SANEAMENTO 

Financeiro 2018 Financeiro 2019 Financeiro 2020 Financeiro 2021 

R$ 10.738.798,67 R$ 2.473.019,51 R$ 2.632.912,40 R$ 2.816.297,42 

 

1.008 OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO 

Finalidade Execução das diversas obras de drenagem 

Objetivo Captação e destinação de águas de chuva 

Público-Alvo População de Vitória da Conquista 

Produto Drenagens contratadas executadas 

Unidade de Medida Unidade 

Descrição 2018 2019 2020 2021 

Metas 

Financeiras 
R$ 9.002.759,24 R$654.136,74  R$ 696.598,28 R$ 745.296,40 

Metas Físicas 6 2 2 2 

 

2.032 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E 

SANEAMENTO 

Finalidade Manutenção e recuperação do sistema de drenagem e saneamento 

Objetivo Captação e destinação de águas de chuva 

Público-Alvo População de Vitória da Conquista 

Produto Sistema de drenagem mantidos 

Unidade de Medida % 

Descrição 2018 2019 2020 2021 

Metas Financeiras R$ 799.726,26 R$ 849.572,86 R$ 904.790,87 R$ 968.121,67 

Metas Físicas 100% 100% 100% 100% 
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4.1.1.3 Unidade Orçamentária 3500 – Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Urbana 

PROGRAMA 0213: PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

Financeiro 2018 Financeiro 2019 Financeiro 2020 Financeiro 2021 

R$ 429.714,64 R$ 444.858,28 R$ 473.410,67 R$ 500.158,07 

 

1.080 PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL 

Finalidade 
Desenvolver Plano Municipal de Saneamento Básico para o município 

de Vitória da Conquista 

Objetivo 
Dotar o município de um plano que propicie as condições básicas de 

saneamento para a população 

Público-Alvo População de Vitória da Conquista 

Produto Percentual do Plano implantado 

Unidade de Medida % 

Descrição 2018 2019 2020 2021 

Metas 

Financeiras 
R$ 89.377,76 R$ 92.527,54 R$ 98.466,24 R$ 105.277,48 

Metas Físicas 25% 25% 25% 25% 

 

PROGRAMA 0076: CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS 

Financeiro 2018 Financeiro 2019 Financeiro 2020 Financeiro 2021 

R$ 1.000,00 - - - 

 

1.101 IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGENS DO RIO PARDO E RIO CATOLÉ 

Finalidade 

Beneficiar diretamente Vitória da Conquista e mais 5 municípios e vários distritos 

com a capacidade de acumular 438 m³ de água. A barragem produzindo energia 

elétrica suficiente para atender uma cidade de 100 mil habitantes e resolver de 

forma definitiva o problema da água para abastecimento humano, que causa grandes 

dificuldades para a população, além da demanda de água para indústria e irrigação. 

Na indústria e com a implantação do perímetro irrigado. 

Objetivo 

Ampliar a oferta de água em Vitória da Conquista e cidades circunvizinhas para 

atender o abastecimento das residências e as demandas industriais e viabilizar um 

perímetro irrigado, além da produção de energia elétrica promovendo a geração de 

emprego, renda e desenvolvimento econômico e social. 

Público-Alvo 
População de Vitória da Conquista e municípios da área de abrangência do projeto, 

empresários e irrigantes 

Produto Recurso captado 

Unidade de 

Medida 

% 

Descrição 2018 2019 2020 2021 

Metas 

Financeiras 
R$ 1.000,00 - - - 

Metas Físicas 100% - - - 
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4.1.1.4 Unidade Orçamentária 3100 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

PROGRAMA 0161: FOMENTO A AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E 

COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Financeiro 2018 Financeiro 2019 Financeiro 2020 Financeiro 2021 

R$ 365.740,42 R$ 378.629,53 R$ 402.931,16 R$ 430.803,26 

 

2.115 RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS 

Finalidade Recuperar e preservar mananciais 

Objetivo Manutenção do equilíbrio do ecossistema 

Público-Alvo Ecossistema 

Produto % de mananciais recuperados 

Unidade de Medida % 

Descrição 2018 2019 2020 2021 

Metas 

Financeiras 
R$ 11.000,00 R$ 11.387,65 R$ 12.118,55 R$ 12.956,63 

Metas Físicas 30% 50% 80% 100% 

4.1.1.5 Unidade Orçamentária 0140 – Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

PROGRAMA 0140: GESTÃO INTEGRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Financeiro 2018 Financeiro 2019 Financeiro 2020 Financeiro 2021 

R$ 37.055.302,80 R$ 38.361.173,93 R$ 40.823.313,89 R$ 43.647.199,01 

 

2.064 MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA 

Finalidade 

Executar ações para melhorar a coleta de lixo, construção de espaços de 

resíduos sólidos, educação ambiental, compra de equipamentos para 

aprimoramento dos serviços de limpeza e outros que venham a 

modernizar a coleta de lixo. 

Objetivo 
Garantir a saúde e melhoria da qualidade de vida da população através 

do tratamento adequado dos resíduos sólidos. 

Público-Alvo População em geral. 

Produto Limpeza pesada mantida 

Unidade de Medida % 

Descrição 2018 2019 2020 2021 

Metas 

Financeiras 
R$ 7.702.201,59 R$ 7.973.635,96 R$ 8.485.408,82 R$ 9.072.372,92 

Metas Físicas 50% 75% 100% 100% 
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2.066 MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS 

Finalidade 
Ampliar, modernizar e higienizar mercados e feiras livres, reformar e 

conservar cemitérios, lavanderias, chafarizes, banheiros e outros. 

Objetivo 
Manutenção, conservação e higienização dos mercados, feiras livres, 

lavanderias, chafarizes e cemitérios para o bom servir a população. 

Público-Alvo Lavanderias, malhadeiros e população em geral. 

Produto Limpeza pesada mantida. 

Unidade de Medida % 

Descrição 2018 2019 2020 2021 

Metas 

Financeiras 
R$ 6.374.688,88 R$ 6.599.340,19 R$ 7.022.906,45 R$ 7.508.704,38 

Metas Físicas 50% 75% 100% 100% 

 

2.084 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COLETA LIXO DOMICILIAR 

Finalidade Desenvolver ações de coleta de lixo domiciliar 

Objetivo 

Aperfeiçoamento da coleta d elixo, com serviços de operação cata 

bagulho, mutirões e destinação adequada para os resíduos domiciliares, 

comerciais e da construção civil 

Público-Alvo População em geral 

Produto Lixo coletado e tratado 

Unidade de Medida % 

Descrição 2018 2019 2020 2021 

Metas 

Financeiras 
R$ 22.953.412,32 R$ 23.762.316,75 R$ 25.287.456,46 R$ 27.036.674,38 

Metas Físicas 100% 100% 100% 100% 

 

1.040 ATERRO SANITÁRIO 

Finalidade Modernizar o aterro sanitário 

Objetivo 

Construir o aterro sanitário e demais construções e ampliações de 

construções de novas valas para que o aterro sanitário não se transforme 

em lixão. 

Público-Alvo Funcionários do aterro e todos os munícipes  

Produto Vala construída 

Unidade de Medida Unidade 

Descrição 2018 2019 2020 2021 

Metas 

Financeiras 
R$ 25.000,00 R$ 25.881,03 R$ 27.542,15 R$ 29.447,34 

Metas Físicas 1 1 1 1 
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4.1.1.6 Unidade Orçamentária 2600 – Secretaria Municipal de Saúde Pública 

PROGRAMA 0087: VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Financeiro 2018 Financeiro 2019 Financeiro 2020 Financeiro 2021 

R$ 12.682.534,20 R$ 13.149.808,20 R$ 14.004.545,74 R$ 14.984.863,94 

 

2.040 DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Finalidade Desenvolver ações de vigilância à saúde através da vigilância sanitária 

Objetivo 

Realizar ações permanentes de controle de riscos e danos à saúde da 

população municipal, analisando e garantindo a integralidade da 

atenção em saúde. 

Público-Alvo População do município de Vitória da Conquista e regiões pactuadas 

Produto Ações desenvolvidas 

Unidade de Medida % 

Descrição 2018 2019 2020 2021 

Metas 

Financeiras 
R$ 1.547.060,41 R$ 1.600.443,23 R$ 1.704.472,04 R$ 1.823.785,09 

Metas Físicas 100% 100% 100% 100% 

4.1.2 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) se estrutura como o documento 

base para o planejamento municipal almejando uma cidade sustentável. Em Vitória da 

Conquista, a elaboração deste PMSB ocorreu concomitantemente com as atividades finais 

do PDDU. Dessa forma, as considerações desenvolvidas no estudo de planejamento 

urbano foram incorporadas no plano de saneamento, haja visto a indissociabilidade entre 

ocupação urbana e saneamento.  

O município se prepara para um crescimento de aproximadamente 100 mil pessoas no 

horizonte de 20 anos. A necessidade de se antever e planejar, na medida do factível, esse 

desenvolvimento esperado é a linha base da construção do PDDU, cuja previsão é de 

revisão em 10 anos da sua conclusão. A partir dele e dos demais instrumentos de 

planejamento urbano, busca-se o atendimento do interesse público e do bem comum e a 

projeção e resolução dos principais conflitos. 

Relaciona-se com o atual PMSB visto que a ocupação do território condiciona o 

saneamento básico, na medida que a expansão urbana exige a instalação dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de 

águas pluviais. Porém, como observado no desenvolvimento urbano dos municípios 
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brasileiros, essa expansão urbana interfere na qualidade ambiental. O meio ambiente pode 

se apresentar como um fator limitante, sendo necessária a sua preservação, dirimindo 

futuros problemas crônicos.  

Quadro 2: Cenários referenciais de Desenvolvimento Urbano 

Eixo 1 – 

Crescimento da 

população 

Crescimento de 100 mil novos habitantes nos próximos 20 anos. Priorização do 

adensamento populacional na área que já dispõe de infraestrutura e serviços básicos, 

para tornar-se uma urbe mais compacta, eficiente e de fácil acesso. 

Eixo 6 – Oferta de 

Água 

Implantação de sistemas de tratamento e reuso de efluentes nos distritos para 

irrigação e fins menos nobres, assim como a construção de mais cisternas de 

captação de água de chuva. Apoio à criação de programas para estimular a irrigação 

por gotejamento, buscando reduzir o consumo de água pela agricultura. 

A oferta hídrica terá sido incrementada a partir da construção da barragem do rio 

Catolé, garantindo o abastecimento até o ano de 2030. Em paralelo, a barragem de 

Inhobim será construída com a finalidade de ampliar o atendimento às demandas 

contribuindo para o atendimento adequado da população. A Prefeitura, juntamente 

com a Embasa, terá desenvolvido estudos, com base no PMSB para implantar 

captações em mananciais alternativos e ações de remediação dos existentes, 

considerando o estímulo à produção de água por PSA (Pagamento por Serviços 

Ambientais). 

Além disso, terão sido implantados programas de contenção do desmatamento, 

reflorestamento das matas ciliares, controle de poluição e fiscalização das nascentes, 

e corpos d’água. A política de meio ambiente do município será efetiva, de modo 

que as pressões serão reduzidas, principalmente no que diz respeito aos mananciais. 

As melhorias no sistema de drenagem municipal, com a implantação de dispositivos 

de contenção na serra do Periperi, favorecerão o aproveitamento de água da chuva 

para usos menos nobres (paisagismo e usos industriais), que complementarão o 

abastecimento de água de Vitória da Conquista. 

Eixo 6 – 

Universalização do 

saneamento 

A Universalização do Saneamento básico será potencializada, devido à ampliação 

da rede de esgotamento sanitário e da adesão dos usuários à rede existente na sede, 

bem como implantação de soluções individuais, fossas ecológicas ou Estações de 

Tratamento de Esgoto - ETE compactas nos distritos. Aporte de recursos para a 

implantação de sistemas que possibilitem o tratamento de esgoto e reuso da água, 

bem como captação de água da chuva e programas de estímulo à compostagem e 

reciclagem. 

O serviço de limpeza pública já contemplará todo território com frequência 

satisfatória. A redução do volume total destinado ao aterro sanitário será 

impulsionada pela efetiva implantação de processos de triagem, reciclagem, 

compostagem e ainda pelo incentivo e apoio que a administração pública fornecerá 

aos catadores e cooperativas de materiais recicláveis. 

O aumento da extensão da rede de drenagem e a implantação de dispositivos de 

retenção e contenção no sistema de drenagem. Ocorrerá a manutenção, a 

requalificação e a ampliação da rede existente, assim como a implantação de 

drenagem nos distritos. 

Eixo 7 – Redução 

das pressões 

ambientais 

Os processos de degradação ambiental dos mananciais e as respectivas causas 

geradoras de pressões terão sido controlados a partir da iniciativa de pactuação da 

administração pública, com órgãos, instituições e os demais segmentos relacionados 

à gestão e uso dos recursos hídricos. 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 

As subseções a seguir apresentam as principais considerações do PDDU diretamente 

relacionadas com o saneamento.  
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4.1.2.1 Cenário Referencial para a Política Urbana do Município 

O PDDU estabeleceu o Modelo Físico-Territorial (MFT-2040) que especializa o 

crescimento da zona urbana para o horizonte de 2040. A projeção escolhida assume uma 

cidade com configuração radial e setorial, que segue os vetores e tendências de 

crescimento existentes, buscando maximizar o potencial de superfície disponível. A 

figura a seguir traz o MFT-2040. 

Figura 1: Modelo Físico-Territorial de Vitória da Conquista (MFT-2040) 

 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 

O PDDU também apresenta o zoneamento urbano da sede (figura a seguir).  
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Figura 2: Zoneamento Urbano da sede de Vitória da Conquista 

 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 

Em termos de macrozoneamento, existem duas divisões: Macroárea 1, interna e 

delimitada pelo anel viário e; Macroárea 2, externa e limitada entre o anel viário e os 

limites externos dos bairros. A seguir são apresentadas as diretivas dessa macroáreas: 

 Macroárea 1: prioridade da sua ocupação e adensamento, o investimento público 

para a regularização urbanística e fundiária de territórios populares precarizados, 

o incentivo à implantação e modernização das infraestruturas urbanas entre outras; 

 Macroárea 2: proteção e recuperação das áreas de valor ambiental e histórico-

cultural, o incentivo às atividades de perfil agrícola desenvolvidas em bases 

agroecológicas, investimentos públicos para a recuperação da infraestrutura do 

Distrito Industrial e o controle da ocupação de maneira a não prejudicar as 

operações do aeroporto Glauber Rocha, entre outras. 

Em termos de zoneamento urbano, existem cinco zonas gerais: Zona de Ocupação 

Consolidada (ZCs), Zona de Ocupação Prioritária (ZPr), Zona de Ocupação 

Condicionada (ZCd), Zona de Ocupação Contida (ZCt) e Zona de Transição Rural Urbana 

(ZTRU). A seguir elas são descritas resumidamente: 
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 Zona de Ocupação Consolidada (ZCs): área majoritariamente ocupada, 

apresentando poucos terrenos vazios e poucas edificações abandonadas. 

Diretrizes: estímulo a ocupação dos vazios urbanos, investimento na ampliação 

da infraestrutura de saneamento básico, entre outros; 

 Zona de Ocupação Prioritária (ZPr): território com muitos terrenos vazios, em 

processo de consolidação e verticalização, em que a topografia e a hidrografia 

favorecem a ocupação. Diretrizes: estímulo à ocupação e adensamento, proteção 

e preservação das áreas de valor ambiental entre outros; 

 Zona de Ocupação Consolidada (ZCd): apresenta o maior número de 

assentamentos precarizados, ocupação irregular e abriga a população mais pobre 

da cidade. Topografia mais complexa e áreas com grande declividade. Diretrizes: 

direcionamento prioritário do investimento público para esta área; proteção e 

recuperação dos assentamentos precários; investimento na ampliação e 

modernização da infraestrutura de saneamento básico, entre outros; 

 Zona de Ocupação Contida (ZCt): ocupação fora do anel rodoviário e próxima 

ao aeroporto, com pouco adensamento e sem parcelamento urbano. Diretrizes: 

controle da ocupação com o objetivo de preservar o equipamento do novo 

aeroporto, investimento na ampliação e modernização da infraestrutura de 

saneamento básico entre outros; 

 Zona de Transição Rural Urbana (ZTRU): misto das características rurais e 

urbanas. Diretrizes: controle da ocupação objetivando a preservação dos recursos 

naturais; investimento em infraestrutura de saneamento adequada para região de 

características com atividades rurais; definição de parâmetros urbanísticos que 

incentivem uma ocupação de baixa densidade com baixo impacto no ambiente 

entre outros. 

Além dessas existem duas zonas especiais: Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) e 

Zona Especial de Interesse Histórico-Cultural (ZEIHC). 
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4.1.2.2 Resumo dos Programas em Saneamento 

A tabela a seguir apresenta o resumo do investimento previsto nos programas e projetos 

do PDDU relacionados ao saneamento. Em seguida, esses programas e projetos são 

detalhados.  

Tabela 3: Resumo dos Programas e Projetos em Saneamento do PDDU 

Programa/Projeto Custo 

Programa de Saneamento Rural - Abastecimento de Água R$ 34.725.553,19 

Programa de Saneamento Rural - Cadastramento e Monitoramento de 

Poços Tubulares 
R$ 3.927.830,29 

Programa qualificação dos serviços de abastecimento R$ 40.663.925,28 

Programa de Saneamento Rural R$ 287.424,00 

Programa de Saneamento Rural – Esgotamento sanitário R$ 143.712,00 

Projeto de  do Efluente das Estações de Tratamento da Sede Municipal * 

Projeto para Instalação de Rede Coletora e Estação de Tratamento de 

Esgoto Compacta com Sistema de Reuso nas Sedes de Todos os Distritos 

11 ETEs + R$ 

58.000.000,00 

Projeto para Ampliação da Rede Coletora de Esgoto na Sede Municipal R$ 25.000.000,00 

Programa de Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas * 

Projeto de implantação de equipamentos de sistema de drenagem urbana 

sustentável 
* 

Programa de Monitoramento em Terrenos Baldios R$ 8.000/ terreno 

Programa de Compostagem Municipal R$ 160.000,00 

Programa de Apoio, Fortalecimento e Implantação De Cooperativas e 

Iniciativas de Reciclagem 
R$ 250.000,00 

Projeto para implantação de novos galpões de triagem R$ 1.020.000,00 

Projeto de Galpão de Compostagem R$ 680.000,00 

Projeto de Implantação de Usina de Triagem de Resíduos da Construção 

Civil 
R$ 1.387.062,00 

* -> não detalhado   

Fonte: Adaptado de PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 

4.1.2.3 Detalhamento das Diretrizes, Programas e Projetos – Abastecimento de 

Água 

Quadro 3: Resumo do Programa de Saneamento Rural – Abastecimento de Água 

Descrição do Programa 

Universalizar os serviços de abastecimento de água com qualidade e quantidade conforme as normas 

legais e regulamentadoras.  

Programação e horizonte de implementação 

Manutenção de cisternas, poços e sistemas locais de abastecimento de água – a partir do segundo 

semestre de 2020 
Ampliar a capacidade de produção baseado em estudos do potencial hidrológico do platô de Vitória da 

Conquista – a partir de 2022, após finalização e avaliação das propostas do PMSB 

Para os distritos e localidades rurais, utilizar mais sistemas simplificados de tratamento, precedidos de 

estudos de viabilidade de implantação, manutenção e limpeza de cisternas e reservatórios de águas 

pluviais – a partir do segundo semestre 2020 
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Perfurar novos poços que atendam às demandas hídricas da população, sendo indispensáveis as 

instalações de dessalinizadores – a partir do segundo semestre 

Ampliar e melhorar as redes de distribuição de água que alcançam algumas localidades rurais – a partir 

de 2022, após a finalização e avaliação das propostas do PMSB 
Implantar sistemas de reservação de água, de carros pipa, em pontos estratégicos da zona rural e ampliar 

o número de cisternas, cadastradas, que são abastecidas por carro-pipa – a partir de 2020, após 

finalização e avaliação das propostas do PMSB 

Custo R$ 34.725.553,19 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 

Quadro 4: Resumo do Programa de Cadastramento e Monitoramento de Poços 

Tubulares 

Descrição do Programa 

O cadastramento e o monitoramento dos poços tubulares existentes em todo o território municipal, tanto 

na área urbana quanto na área rural, são importantes para o planejamento e gestão dos serviços de 

abastecimento de água no município, assim como auxilia na fiscalização do uso da água.  

Programação e horizonte de implementação 

 Desenvolvimento de campanha para cadastro compulsório dos poços – a partir do segundo 

semestre de 2020; 

 Cadastramento dos poços tubulares existentes – a partir do segundo semestre de 2020; 

 Elaboração de campanhas de monitoramento dos poços cadastrados – a partir do segundo 

semestre 2020; 

Custo R$ 3.927.830,39 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 

Quadro 5: Resumo do Programa de Qualificação dos Serviços de Abastecimento 

Descrição do Programa 

Todo o sistema de abastecimento deve ser cadastrado, facilitando a manutenção, operação e 

planejamento das melhorias no referido sistema 

Programação e horizonte de implementação 

 Distribuição gratuita de hipoclorito de sódio pela Secretaria de Saúde – a partir do segundo 

semestre de 2020 

 Ampliação da rede de abastecimento de água – a partir de 2021 

 Monitoramento da qualidade de água fornecida à população, seguindo os parâmetros contemplados 

na Portaria da Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde no Anexo XX – a partir do segundo 

semestre de 2020 

 Otimização dos serviços de manutenção principalmente relacionados a vazamentos a partir da 

instalação de sistemas automatizados que indiquem locais de ocorrência de vazamentos e 

quebramento de bombas – a partir do segundo semestre de 2020 

 Cadastro técnico do sistema de abastecimento – a partir do segundo semestre de 2021 

 Estudo de viabilidade de captação e barramento do rio Pardo – a partir do segundo semestre de 

2021 

 Estudo de viabilidade de produção de água no planalto da conquista – a partir de 2020a 

Custo R$ 40.663.925,28* 

¹não considera os custos de monitoramento e ampliação da rede de distribuição. 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 
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4.1.2.4 Detalhamento das Diretrizes, Programas e Projetos – Esgotamento 

Sanitário 

Quadro 6: Resumo do Programa de Saneamento Rural – Esgotamento Sanitário 

Descrição do Programa 

Implantação de soluções adequadas de esgotamento sanitário na zona rural de Vitória da Conquista 

Programação e horizonte de implementação 

 Esse programa deve ser contínuo, seguindo a programação estabelecida para cada projeto proposto 

e elaborando novos. Contratação de dois engenheiros durante dois anos. 

Custo R$287.424,00 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 

Quadro 7: Resumo do Projeto de Instalação de Soluções Individuais de 

Ecossaneamento para as Localidades Rurais 

Descrição do Programa 

Implantar soluções individuais em regiões de baixa densidade da zona rural. 

Programação e horizonte de implementação 

 Campanhas, oficinas e ações informativas sobre a importância de soluções adequadas de 

esgotamento sanitário 

 Cadastramento e entrevista em campo dos moradores 

 Contratação de engenheiro durante dois anos 

 Visita do(a) engenheiro(a) às localidades para escolha da solução mais adequada para cada local 

 Disponibilização da lista de materiais necessários para que os moradores providenciem.  

 Início da implantação dos sistemas com auxílio de moradores locais e do(a) engenheiro(a) 

responsável 

Custo R$ 143;712,00 

Custo para moradores R$ 400.00-1000,00 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 

Quadro 8: Resumo do Projeto de Reuso do Efluente das Estações de Tratamento 

da Sede Municipal 

Descrição do Programa 

 Analisar a viabilidade da utilização da vazão de saída da ETE da sede municipal para outros fins. 

Programação e horizonte de implementação 

Estudar formas de disponibilizar a água produzida na ETE da sede municipal para demandas de irrigação 

(distribuição em carros pipas e disposição em reservatórios específicos, por exemplo) 

Custo - 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 
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Quadro 9: Resumo do Projeto para Instalação de Rede Coletora e ETE Compacta 

com Sistemas de Reuso nas Sedes de Todos os Distritos 

Descrição do Programa 

Implantação de soluções coletivas nas sedes dos distritos. Estimativa que seja necessário a construção 

de rede em 3.900 ha. 

Programação e horizonte de implementação 

 Discussão e aprovação do projeto 

 Formalização do ente para manutenção e operação 

 Capacitação de operadores 

 Obras de instalação 

 Operação 

Custo 
Aquisição de 11 ETEs compactas + R4 58 milhões (redes)/ Operação: paga com a 

tarifa cobrada aos usuários 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 

Quadro 10: Resumo do Projeto para Ampliação da Rede Coletora de Esgoto na 

Sede Municipal 

Descrição do Programa 

Expansão da rede de esgoto na sede municipal pois estima-se que cerca de 20% do território ainda não 

seja atendido pelo serviço de esgotamento sanitário (estimativa em 1.700 ha). 

Programação e horizonte de implementação 

 Criação do Núcleo de Acompanhamento das ações propostas no Plano – o PMSB tem prazo de 

conclusão no início de 2020, devendo o núcleo proposto se efetivar no primeiro semestre de 2020. 

 Estreitamento de relações com a concessionária 

 O prazo para a universalização será previsto no PMSB. 

Custo R$ 25 milhões 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 

4.1.2.5 Detalhamento das Diretrizes, Programas e Projetos – Drenagem de Águas 

Pluviais 

Quadro 11: Resumo do Programa de Drenagem e Manejo Adequado das Águas 

Pluviais Urbanas 

Descrição do Programa 

Universalização da drenagem e manejo adequado das águas pluviais. Proposições de ações estruturais e 

não estruturais. 

Programação e horizonte de implementação 

 Criar um plano de integração dos setores de água, esgoto, resíduos e drenagem para promover a 

drenagem urbana sustentável 

 Monitorar e avaliar indicadores que estejam relacionados com às metas propostas para o plano 

 Estudar a eficiência do sistema existente, propondo ampliação da rede de drenagem urbana, de 

modo a acompanhar a expansão urbana 

 Condicionar a grandes empreendimentos comerciais, residenciais e industriais a implantação de 

reservatórios de lote, telhados verdes e jardins de chuva. 

Custo - 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 
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Quadro 12: Resumo do Projeto de Implantação de Equipamentos de Sistemas de 

Drenagem Urbana Sustentável 

Descrição do Programa 

Implantação de sistemas de drenagem sustentáveis (SiDS) 

Programação e horizonte de implementação 

 Construção sistemas de biorretenção (jardins filtrantes) em calçadas e áreas próximas aos pontos 

de alagamento - a partir de 2021 

 Construir sistemas embutidos (canais ocultos) de coleta e encaminhamento de águas pluviais nas 

calçadas das vias, suavizando a demanda das sarjetas – a partir de 2021. 

 Implantar reservatórios de detenção e de retenção nas regiões próximas a Serra do Periperi – a 

partir de 2021 

 Estudar a eficiência do sistema existente, propondo ampliação da rede de drenagem urbana, de 

modo a acompanhar a expansão urbana – a partir do segundo semestre de 2020 

 Elaborar um plano de construção e recuperação de pavimentação e drenagem pluvial para as áreas 

urbanizadas dos distritos – a partir do segundo semestre de 2020 

Custo - 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 

4.1.2.6 Detalhamento das Diretrizes, Programas e Projetos – Manejo de Resíduos 

Sólidos 

Quadro 13: Resumo do Programa de Monitoramento em Terrenos Baldios 

Descrição do Programa 

Monitoramento dessas áreas visando a eliminação de pontos de acúmulo irregular de resíduos sólidos. 

Programação e horizonte de implementação 

Esse programa deve ser iniciado no primeiro semestre de 2020 e ser realizado de forma contínua. 

Custo - 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 

Quadro 14: Resumo do Projeto de Limpeza e Monitoramento dos Terrenos 

Baldios 

Descrição do Programa 

Limpeza de pontos de acúmulo de resíduos sólidos. 

Programação e horizonte de implementação 

 O projeto deve iniciar no primeiro semestre de 2020 e trabalhar de forma intensiva, deixando todos 

os terrenos identificados e limpos, dentro de 10 meses. 

 O programa de monitoramento inicia-se junto à limpeza do primeiro terreno e sem prazo de 

término. 

Custo R$8.000/terreno 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 
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Quadro 15: Resumo do Programa de Compostagem Municipal 

Descrição do Programa 

Redução da quantidade de matéria orgânica enviada para o aterro sanitário a partir do reaproveitamento 

pela compostagem. 67,35% dos resíduos encaminhados ao aterro sanitário são matéria orgânica. 

Programação e horizonte de implementação 

 Contratação de consultoria ou assessoria técnica para elaboração do Plano de Estímulo à 

Compostagem Caseira, programa Municipal de Compostagem e da cartilha de compostagem 

 Elaboração do Plano de Estímulo à Compostagem Caseira (PECC), definindo datas, locais e 

metodologia para as oficinas de compostagem caseira – Prazo: 6 meses 

 Elaboração de cartilha de compostagem – Prazo: 1 mês 

 Início da realização das ações previstas no Plano PECC – Prazo: 1 mês após a finalização do 

PECC 

 Elaborar concepção do Programa Municipal de Compostagem (PMC), estabelecendo diretrizes, 

metas e prazos para realização dos projetos e ações – Prazo: 3 meses 

 Iniciar implementação do programa conforme previsto – Prazo: 1 mês após a finalização do 

PMC 

Custo 
Contratação de consultoria durante 6 meses – R$ 130.000,00 

Realização de 100 oficinas – R$ 30.000 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 

Quadro 16: Resumo do Programa de Apoio, Fortalecimento e Implantação de 

Cooperativas e Iniciativas de Reciclagem 

Descrição do Programa 

Incentivo a reciclagem de materiais recicláveis e geração de renda para famílias vulneráveis. Estudo 

gravimétrico realizado no aterro sanitário de Vitória da Conquista apontou que 28,15% dos resíduos são 

materiais recicláveis (plástico, papel, papelão, metal e vidro) 

Programação e horizonte de implementação 

 Cadastrar os catadores autônomos 

 Criar mecanismos de incentivo ao cooperativismo ou associação dos catadores, contando com o 

apoio do programa Mãos que reciclam, que já atua com a esses trabalhadores 

 Construir galpões para as novas cooperativas, bem como estimular o aumento da capacidade dos 

galpões existentes 

 Fiscalizar o cumprimento da Lei 12.305/2010 quando a priorização da compra de materiais através 

de cooperativas 

 Implantar ecopontos por toda a sede municipal, facilitando a disposição dos resíduos separados em 

casa. 

 Promover ações informativas sobre o novo programa de reciclagem municipal, orientando os 

moradores na separação e disposição do resíduo 

 Estruturar forma de coleta diferenciada para não haver mistura de material reciclável com resíduo 

comum 

 As ações descritas acima podem ser executadas na ordem em que são descritas, podendo a primeira 

ser iniciada no primeiro semestre de 2020. O programa tem caráter contínuo. 

Custo 

Implantação de 50 ecopontos – R$130.000,00/Realização de 80 ações 

informativas – R$ 120.000,00/Implantação de galpões – indicado no 

programa correspondente 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 

  



 

CI 5312  31 

Quadro 17: Resumo do Programa de Acompanhamento e Monitoramento de 

Varrição e Capinagem 

Descrição do Programa 

Estabelecer mecanismo de monitoramento e gestão dos serviços de varrição e capinagem. 

Programação e horizonte de implementação 

 A estruturação do setor vai contar com os profissionais já atuantes na prefeitura e pode-se iniciar 

no primeiro semestre de 2020. 

Custo - 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 

Quadro 18: Resumo do Projeto para Implantação de Novos Galpões de Triagem 

Descrição do Programa 

Instalação de galpões de triagem que possibilitem o funcionamento das cooperativas e associações de 

reciclagem. 

Programação e horizonte de implementação 

 Contratação de consultoria ou assessoria técnica para elaboração de projeto para captação de 

recursos 

 Elaborar projeto para captação de recursos para implantação, ampliação e operacionalização de 

cooperativas, incluindo a construção de galpões. 

 Pleitear financiamentos ou recursos a fundo perdido de Bancos e Instituições Federais 

 Analisar a viabilidade da Prefeitura financiar a construção desses equipamentos 

 Implantar a infraestrutura e alocar trabalhadores 

 Conclusão em até 2 anos 

Custo 
Contratação de consultoria – R$ 20.000,00 /  

Implantação de dois galpões de triagem equipados – R$ 1.000.000,00 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 

Quadro 19: Resumo do Projeto de Galpão de Compostagem 

Descrição do Programa 

Instalação de galpões de compostagem para a implantação de uma serviço coletivo de coleta, 

transformação e destinação final dos resíduos orgânicos 

Programação e horizonte de implementação 

 Contratação de consultoria ou assessoria técnica para elaboração de projeto e estudos. 

 Elaboração de projeto, contemplando estudo de alocação, equipamentos necessários e 

dimensionamento. 

 Capacitação de profissionais responsáveis pelo acompanhamento da compostagem. 

 Buscar fontes de financiamento. 

 Fazer análise econômica. 

 Implantar estrutura. 

 Conclusão em até 2 anos 

Custo 

Contratação de consultoria – R$20.000,00 

Capacitações dos profissionais – R$60.000,00 

Implantação de três galpões equipados – R$ 600.000,00 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 
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Quadro 20: Resumo do Programa de Implantação de Usina de Triagem de 

Resíduos da Construção Civil (RCC) 

Descrição do Programa 

Implantação de Usina de Triagem de RCC para reaproveitar os materiais, podendo ocasionar na geração 

de renda e de matéria-prima reciclada. 

Programação e horizonte de implementação 

 Implantar Galpão de Triagem e Reciclagem com capacidade 300t/dia – área prevista 10.000 m³. 

 Aquisição de equipamentos. 

 Definir ‘bacias de captação’ para alocar pontos de recolhimento de entulho e serviço de coleta de 

entulho. 

 Criar instrumentos econômicos e disponibilização de linhas de financiamento para o 

desenvolvimento de tecnologias voltados à redução da geração de rejeitos e RCC. 

 Implantar centro de reciclagem de RCC. 

 Realizar inventário de geração, destinação e disposição final de RCC no município, alimentando 

banco de dados. 

 Realizar parceria com o setor da construção civil para viabilizar a utilização do agregado reciclado. 

 Estabelecimento de parcerias com os municípios de Jequié, Itapetinga, Brumado e Poços para 

recolhimento de entulho e venda de agregado reciclado. 

 Projeto deve iniciar no primeiro semestre de 2020 e trabalhar de forma intensiva até finalizar a 

implementação dos equipamentos em 2021. 

Custo R$1.387.062,00 

Fonte: PDDU – P10 – Tomo II – 2020. 

4.1.3 Embasa 

A seguir são detalhados a relação em empreendimentos (Quadro 21) e os investimentos 

previstos pela Embasa no PPAE 2018-2022 (Quadros 22 e 23).  

Quadro 21: Resumo dos investimentos da Embasa para 2018-2022 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Sistema de Abastecimento de Água 

R$ 13.628.974,87  R$ 39.470.679,06  R$ 114.907.127,79  R$ 36.117.242,16  R$ 46.267.552,78  R$ 250.391.576,66  

Sistema de Esgotamento Sanitário 

R$ 5.634.501,37  R$ 1.454.538,47  R$ 7.532.536,32  R$ 3.917.929,96  R$ 5.871.478,44  R$ 24.410.984,56  

Desenvolvimento Institucional 

R$ 137.820,00  R$ 1.550.000,00  R$            -   R$           -   R$ 500.000,00  R$ 2.187.820,00  

Total de investimento 

R$ 19.401.296,24  R$ 42.475.217,53  R$ 122.439.664,11  R$ 40.035.172,12  R$ 52.639.031,22  R$ 276.990.381,22  

Fonte: PPAE 2018-2022 – Embasa. 
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Quadro 22: Detalhamento dos investimentos previstos para o município de Vitória da Conquista no PPAE 2018-2022 

Nr_Inv Descrição do Investimento Agrupamento Finalidade Fonte T_2018 T_2019 T_2020 T_2021 T_2022 TOTAL 

Sistema de Abastecimento de Água 

470 
USV_AQUISIÇÃO / REPOSIÇÃO DE BOMBAS 
DOSADORAS 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
OPERACIONAIS 

RO Próprio Livre R$ 56.433,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 56.433,00 

471 
USV_AUTOMAÇÃO DO SIAA DE VITORIA DA 

CONQUISTA 

INICIATIVAS DE EFICIENTIZAÇÃO 

ENERGÉTICA 
EO Próprio Livre R$ 150.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 150.000,00 

0 Energização dos SAAs da USV OBRAS DE IMPLANTAÇÃO EO Próprio Livre R$ 95.124,70 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 95.124,70 

411 
MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DA ZONA OESTE 
DO SIAA DE VDC 

OBRAS DE AMPLIAÇÃO EO Próprio Livre R$ 425.972,27 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 425.972,27 

411 
MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DA ZONA OESTE 

DO SIAA DE VDC 
OBRAS DE AMPLIAÇÃO EO Próprio Reajuste R$ 16.612,91 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 16.612,91 

504 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE 
PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE 

VEREDINHA 

OBRAS DE AMPLIAÇÃO EO Funcep R$ 60.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 60.000,00 

504 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE 
PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE 

VEREDINHA 

OBRAS DE AMPLIAÇÃO EO Próprio Reajuste R$ 2.340,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.340,00 

1202 
USV_URBANIZAÇÃO NA ÁREA DA ETA DE VITÓRIA 

DA CONQUISTA 

OUTRAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL 
EO Próprio Livre R$ 148.937,83 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 148.937,83 

427 

USV_AQUISIÇÃO DE MACROMEDIDORES PARA OS 

SISTEMAS DA UNIDADE REGIONAL DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA 

AQUISIÇÃO DE MACROMEDIDORES EO Próprio Livre R$ 59.670,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 59.670,00 

433 
USV_AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PITOMETRIA 
PARA OS SISTEMAS DA USV 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
OPERACIONAIS 

RO Próprio Livre R$ 68.185,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 68.185,00 

451 

USV_AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA 

ATENDIMENTO AO CRESCIMENTO VEGETATIVO 
DAS LIGAÇÕES DE ÁGUA 

AMPLIAÇÃO DE REDE E LIGAÇÕES EO Próprio Livre R$ 50.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 50.000,00 

457 
USV_AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS 

DE LABORATÓRIO PARA OS SISTEMAS DA USV 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

OPERACIONAIS 
EO Próprio Livre R$ 56.165,87 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 56.165,87 

254 EXECUÇÃO DA BARRAGEM DE CATOLÉ OBRAS DE AMPLIAÇÃO EO OGU_M_Cidade_GE R$ 11.174.384,60 R$ 34.876.488,80 R$ 62.230.906,12 R$ 22.441.435,31 R$ 9.216.000,00 R$ 139.939.214,83 

254 EXECUÇÃO DA BARRAGEM DE CATOLÉ OBRAS DE AMPLIAÇÃO EO Próprio Contrapartida R$ 950.598,69 R$ 2.966.923,53 R$ 5.293.948,61 R$ 1.909.080,43 R$ 784.000,00 R$ 11.904.551,26 

254 EXECUÇÃO DA BARRAGEM DE CATOLÉ OBRAS DE AMPLIAÇÃO EO Próprio Reajuste R$ - R$ 1.627.266,73 R$ 5.807.137,51 R$ 3.116.866,01 R$ 1.700.000,00 R$ 12.251.270,25 

1408 
Aquisição de CMB's reservas para diversas elevatórias dos 

SAA's da USV 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

OPERACIONAIS 
RO Próprio Livre R$ 298.550,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 298.550,00 

1389 Estudo implantação subadutora Sudoeste ELABORAÇÃO DE PROJETOS EO Próprio Livre R$ 16.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 16.000,00 

0 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VDC 2ª 

ETAPA 
OBRAS DE AMPLIAÇÃO EO OGU_M_Cidade_GE R$ - R$ - R$ 33.148.497,34 R$ 6.629.699,47 R$ 26.518.797,87 R$ 66.296.994,68 

0 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VDC 2ª 

ETAPA 
OBRAS DE AMPLIAÇÃO EO Próprio Contrapartida R$ - R$ - R$ 6.712.610,57 R$ 1.342.522,11 R$ 5.370.088,46 R$ 13.425.221,14 

0 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VDC 2ª 

ETAPA 
OBRAS DE AMPLIAÇÃO EO Próprio Reajuste R$ - R$ - R$ 1.714.027,64 R$ 677.638,83 R$ 2.678.666,45 R$ 5.070.332,92 

Sistema de Esgotamento Sanitário 

394 
USV_OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE 
TRATAMENTO DE LODO DA ETE DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA 

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 

FINAL DE ESGOTO 
EO IRPJ_Sudene_Redução 75% R$ 576.437,03 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 576.437,03 

1258 
USV_OBRA DE ADENSAMENTO DO SES DE VITÓRIA 

DA CONQUISTA 
OBRAS DE AMPLIAÇÃO EO IRPJ_Sudene_Redução 75% R$ 5.058.064,34 R$ 1.399.940,78 R$ - R$ - R$ - R$ 6.458.005,12 

1258 
USV_OBRA DE ADENSAMENTO DO SES DE VITÓRIA 

DA CONQUISTA 
OBRAS DE AMPLIAÇÃO EO IRPJ_Sudene_Redução 75% R$ - R$ 54.597,69 R$ - R$ - R$ - R$ 54.597,69 

0 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE VDC 2ª 
ETAPA 

OBRAS DE AMPLIAÇÃO EO OGU_M_Cidade_GE R$ - R$ - R$ 6.868.835,37 R$ 3.434.417,68 R$ 5.151.626,52 R$ 15.454.879,57 

0 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE VDC 2ª 

ETAPA 
OBRAS DE AMPLIAÇÃO EO Próprio Contrapartida R$ - R$ - R$ 353.155,35 R$ 176.577,67 R$ 264.866,51 R$ 794.599,53 

0 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE VDC 2ª 
ETAPA 

OBRAS DE AMPLIAÇÃO EO Próprio Reajuste R$ - R$ - R$ 310.545,60 R$ 306.934,61 R$ 454.985,41 R$ 1.072.465,62 

Desenvolvimento institucional 

0 
Implantação de Sistema de Alerta da Barragens de Água Fria 

I e II, Itapicuruzinho, Cristalândia e Prata 

REQUALIFICAÇÃO DE SISTEMA 

(MELHORIAS) 
ENO Próprio Livre R$ - R$ 1.550.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ 1.550.000,00 

0 Implantação de Sistema de Alerta da Barragem de Catolé 
REQUALIFICAÇÃO DE SISTEMA 
(MELHORIAS) 

ENO Próprio Livre R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 

1409 Aquisição de equipamentos de oficina e ferramentas pesadas 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

OPERACIONAIS 
EO Próprio Livre R$ 137.820,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 137.820,00 

RO – Reposição Operacional / EO – Expansão Operacional / ENO – Expansão Não Operacional 

Fonte: PPAE 2018-2022 – Embasa. 



 

CI 5312  34 

Quadro 23: Relação de empreendimentos do município de Vitória da Conquista 

Empreendimento 
Termo de 

Compromisso 
Conclusão Programa 

Fonte de 

Recursos 

Valor do Empreendimento 

Total Repasse Contrapartida 

Ampliação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário, no Município de Vitória da 

Conquista. 

223.724-59/2007  

Assinatura:  

09/11/2007 

Outubro/2013 PAC 1 
OGU - 

CAIXA 
96.900.349,63 64.592.705,88 32.307.643,75 

1 ª Etapa Implantação de barragem de 

acumulação, para reforço do 

abastecimento de água das cidades de 

Vitória da Conquista, Belo Campo e 

Tremedal 

394.940-80/2011  

Assinatura:  

31/10/2012 

 PAC 2  

Semiárido 

OGU - 

CAIXA 
31.656.125,58 30.025.716,01 1.630.409,57 

2ª Etapa Implantação de barragem de 

acumulação, para reforço do 

abastecimento de água das cidades de 

Vitória da Conquista, Belo Campo e 

Tremedal 

394.940-80/2011  

Assinatura:  

31/10/2012 

 PAC 2  

Semiárido 

OGU - 

CAIXA 
79.722.215,82 66.295.252,13 13.426.963,69 

Ampliação do Sistema Integrado de 

Abastecimento de Água de Vitória da 

Conquista, Belo Campo e Tremedal, 

compreendendo captação na Barragem 

de Catolé. 

394.941-94/2011  

Assinatura:  

31/10/2012 

 PAC 2  

Semiárido 

OGU - 

CAIXA 
142.787.054,15 141.030.000,04 1.757.054,11 

Ampliação do SES de Vitória da 

Conquista - Complementação das áreas 

não contempladas no PAC I e no PAC 2 

- seleção 3 Vitória da Conquista - SEDE. 

442.753-55/2014  

Assinatura:  

30/12/2015 

 PAC 2  

Seleção 4 

OGU - 

CAIXA 
18.054.976,78 17.171.563,33 883.413,45 

     369.120.721,96 319.115.237,39 50.005.484,57 
   Esgotamento Sanitário 114.955.326,41 81.764.269,21 33.191.057,20 
   Abastecimento de Água 111.378.341,40 96.320.968,14 15.057.373,26 
   Barragem  142.787.054,15 141.030.000,04 1.757.054,11 

Fonte: Diretoria de Empreendimentos – Embasa (2019). 
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4.1.4 Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento Sanitário 

O Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento Sanitário – Pemapes 

(2010) divide os 404 municípios das Bahia em 25 unidades de planejamento, cada uma 

correspondendo a uma Região de Desenvolvimento Sustentável – RDS. 

A RDS de Vitória da Conquista (RDS 20) é composta pelos seguintes 24 municípios: 

Anagé, Aracatu, Barra do Choça, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Cândido 

Sales, Caraíbas, Condeúba, Cordeiros, Encruzilhada, Guajeru, Jacaraci, Licínio de 

Almeida, Maetinga, Mirante, Mortugaba, Piripá, Planalto, Poções, Presidente Jânio 

Quadros, Ribeirão do Largo, Tremedal e Vitória da Conquista. 

O diagnóstico elaborado no Pemapes (2010) identificou 285 projetos e ações relacionados 

ao saneamento ou em áreas afins na RDS Vitória da Conquista. Trata-se de projetos e 

ações desenvolvidos por 227 organizações mapeadas durante o estudo, entres os setores 

governamental, social, intersetorial, empresarial, comunicação e associação de entes 

federativos. Os projetos e ações em desenvolvimento na região abrangem: 

 42 projetos/ações em abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de 

águas pluviais e resíduos sólidos; 

 67 projetos/ações de educação ambiental ou mobilização social em saneamento, 

saúde, recursos hídricos e outros temas; 

 176 outros projetos/ações em infraestrutura urbana, saúde, meio ambiente, 

educação, geração de renda, inclusão social, assistência social e demais áreas 

afins. 

A Figura 3 apresenta os percentuais relativos a essas três tipologias, no conjunto dos 285 

projetos e ações levantados. Especificamente em Vitória da Conquista foram 

identificados 61 projetos e ações, dentre esses 5 na área de saneamento, 13 na área de 

educação ambiental/ mobilização social e 43 áreas afins (Figura 4). 
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Figura 3: Gráfico dos projetos e ações – percentual por tipo/RDS  

Vitória da Conquista 

 

Fonte: Pemapes, 2010. 

Figura 4: Projetos e ações por municípios 

 

Fonte: Pemapes, 2010. 

O Pemapes elaborou, em seu Tomo X, o estudo de áreas críticas quanto a risco de 

enchentes e proposição de soluções para cidades com mais de 30.000 habitantes, como é 

o caso de Vitória da Conquista. Esse documento tem foco no sistema de drenagem urbana 

e manejo de águas pluviais e tem grande relevância para este Plano. 

Como premissa metodológica, o Tomo X do Pemapes realizou levantamentos de 

informações em campo e análise de documentos e estudos técnicos disponibilizados por 
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diversas entidades relacionadas, assim possibilitando a identificação de áreas urbanas em 

condições críticas de drenagem, com alagamentos e outros transtornos de períodos de 

chuvas intensas. Tais chuvas são também caracterizadas através de um estudo hidrológico 

presente no documento, com objetivo de determinar as vazões de projeto a serem 

comportadas pela infraestrutura de drenagem. 

O conteúdo de tais levantamentos do Pemapes é apresentado, discutido e complementado, 

através de levantamentos próprios, no diagnóstico setorial deste Plano de Saneamento. 

O Pemapes apresenta, como resultado de seus estudos, análises e considerações, um 

desenho com o diagnóstico do sistema de drenagem e proposições de soluções para as já 

citadas áreas críticas, apresentado na imagem a seguir. 
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Figura 5: Diagnóstico do sistema de drenagem de Vitória da Conquista e proposição de soluções 

 

Fonte: Pemapes, 2011.
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A proposta de solução do Pemapes, elaborada em 2011, prevê a construção de 

aproximadamente 78,5 km de novos canais de drenagem e galerias de grandes dimensões. 

Em visitas a campo em fevereiro de 2020, desenvolvidas no diagnóstico desse Plano, 

verificou-se que aproximadamente 10km dessas estruturas já estão implantadas ou em 

construção. O Pemapes também apresenta uma estimativa de investimentos para 

implantação de sua solução de macrodrenagem, na casa dos R$451.000.000,00. Esse 

valor se traduz em um custo unitário aproximado de R$5.740,00 por metro de canal, o 

que corresponde a R$8.855,00 em janeiro de 2020, corrigido pelo INCC. 

Para a etapa de estimativa de investimentos de implantação deste plano de saneamento, 

apresentado no item 5, foi aproveitada a proposição do Pemapes para solucionar a 

macrodrenagem do município, assim como sua estimativa de investimentos. 

Desconsiderou-se os canais cuja visita a campo identificou como já implantados ou em 

fase de construção. A figura a seguir apresenta a infraestrutura de macrodrenagem 

considerada, seguida de um quadro com as características básicas de cada elemento, 

elaboradas com maior detalhe no Pemapes (2011). 
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Figura 6: Proposta de infraestrutura de macrodrenagem a implantar, baseado no 

Pemapes (2011) 

 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2019 \ Elaborado no Google Maps. 

Quadro 24: Resumo das características dos equipamentos de macrodrenagem 

propostos 

Id Localização Comprimento (m) Investimento 

1 Bairro Miro Cairo 934 R$ 8.270.905,09 

2 
Loteamentos Senhoria Cairo e Recanto das 

Águas 
7.391 R$ 65.446.142,73 

3 Bairro Miro Cairo 498 R$ 4.409.888,36 

4 Bairro Miro Cairo 946 R$ 8.372.846,76 

5 Bairro Vila Serrana IV 1.299 R$ 11.504.579,87 

6 
Loteamento Cidade Maravilhosa - Lagoa 

das Bateias 
2.945 R$ 26.081.633,42 

7 
Loteamento Baterias II, bairros Bruno 

Bacelar 2 e Ibirapuera 
8.193 R$ 72.551.459,80 

8 Bairro Santa Cruz 4.554 R$ 40.322.427,74 

9 Bairro Brasil 605 R$ 5.356.251,90 

10 Loteamento Serrinhas - Lagoa das Bateias 1.435 R$ 12.705.723,54 

11 Exutório da Lagoa das Bateias 1.413 R$ 12.513.736,40 

12 Loteamento Cidade Modelo 1.344 R$ 11.901.307,00 
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Id Localização Comprimento (m) Investimento 

13 Bairro Morada Nova 942 R$ 8.341.446,21 

14 Loteamento Jardim Copacabana 554 R$ 4.902.594,75 

15 Bairro Jardim Sudeste 3.035 R$ 26.872.649,64 

16 Loteamento Parque Coveima 1.257 R$ 11.126.984,16 

17 Loteamento Parque Coveima 2.010 R$ 17.797.718,22 

18 
Loteamento Vila da Conquista, Bairro 

Conveima I 
6.668 R$ 59.045.929,35 

19 Bairro Jurema 2.428 R$ 21.502.296,43 

20 Bairro Morada Real 1.112 R$ 9.843.524,77 

21 Bairro Espírito Santo 3.322 R$ 29.416.281,63 

22 Bairro Boa Vista 2.267 R$ 20.075.659,95 

23 Loteamento Alto da Boa Vista 3.384 R$ 29.961.843,72 

24 Bairro Urbis 3.770 R$ 33.384.388,24 

25 Bairro Morada do Bem Querer 1.560 R$ 13.813.770,81 

26 Bairros Alto dos Carvalhos e Jorge Teixeira 4.704 R$ 41.650.863,66 
 TOTAL 68.568 R$ 607.172.854,15 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020. 

4.1.5 Compatibilização das Informações 

O Plano de Saneamento Básico Municipal busca alinhar as diretrizes e investimentos do 

desenvolvimento do saneamento no horizonte de planejamento com os demais planos 

correlatos a Vitória da Conquista, apresentados acima. Faz-se necessário apresentar as 

considerações a respeito da elaboração dos programas, projetos, ações e investimentos, 

feitos a partir de pontos comuns aos planos supracitados. 

É evidente no PDDU, principalmente na Figura 2, o esforço de conter e controlar a 

expansão urbana para além do anel viário, e de consolidar e adensar a ocupação urbana 

dentro dessa área, como sugere a disposição das Zonas de Ocupação Prioritária e 

Condicionada. Essa característica é condizente com o planejamento de serviços e 

infraestrutura de saneamento básico, uma vez que zonas urbanizadas espraiadas em áreas 

vastas põem um estresse considerável em tais serviços, elevando os custos de 

implantação, manutenção e operação das estruturas. 

A título de comparação dos investimentos das duas alternativas, foram considerados dois 

cenários de ocupação urbana ao longo do horizonte de planejamento nos programas, 

projetos e ações desenvolvidos nos itens a seguir. O primeiro cenário se refere à situação 

descrita acima, com a zona urbana, e consequentemente os serviços de saneamento, 

contidos nas áreas consolidadas e de expansão determinadas pelo PDDU, na Figura 1. 
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Considera-se que a sede de Vitória da Conquista absorverá seu crescimento populacional 

projetado por meio de adensamento de sua zona urbana dentro das áreas destacadas. 

A imagem as seguir apresenta a área considerada para o Cenário 1. A figura refere-se à 

área urbana consolidada em 2040, ao final do horizonte de planejamento.  

Figura 7: Área de atendimento dos serviços de saneamento básico – Cenário 1 

 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020/Elaborado no Google Maps. 

Para o Cenário 2, considerou-se que o crescimento da sede municipal se dará de maneira 

descontrolada e horizontalizada, sem adensamento das zonas centrais da sede. Esse 

cenário, provavelmente evitável pela ação do poder público guiado pelo PDDU e demais 

Planos municipais correlatos, apresentará custos finais de implantação e operação dos 
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sistemas de saneamento muito elevados, ilustrando o estresse que uma zona urbana de 

baixa densidade e altamente espraiada coloca sobre seus serviços urbanos. 

A imagem a seguir apresenta a área urbana considerada para este cenário. 

Figura 8: Área de atendimento dos serviços de saneamento básico – Cenário 2 

 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020/Elaborado no Google Maps. 

O quadro a seguir apresenta as características básicas dos cenários 1 e 2. Os comprimentos 

de vias foram obtidos a partir da aplicação de softwares de geoprocessamento. 

Quadro 25: Comparação dos quantitativos dos cenários 1 e 2 

Cenário Área Urbana (ha) 
Comprimento de vias 

em 2040 (km) 

Cenário 1 9.913 1.488 

Cenário 2 24.089 3.615 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020 

Os itens adiante, sobre os programas, projetos, ações e investimentos relacionados, são 

apresentados considerando o cenário 1, de urbanização adensada dentro do horizonte de 
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planejamento, e ao final os investimentos relacionados ao cenário 2 são apresentados com 

intuito de comparar os custos finais, assim reforçando o argumento a favor de um 

planejamento urbano proativo e moderno em Vitória da Conquista. 

4.2 DETALHAMENTO E HIERARQUIZAÇÃO DOS PROGRAMAS 

Os Programas, Projetos e Ações, que permitirão que os objetivos e metas traçados sejam 

alcançados, estão apresentados de acordo com a programação de sua implementação, isto 

é, os primeiros programas apresentados são aqueles de implementação imediata, seguidos 

pelos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Vale ressaltar que também estão 

divididos por componente do saneamento básico. 

Em termos de conteúdo, os programas aqui definidos para os quatro componentes de 

saneamento básico, desde a gestão até a construção de unidades, contêm os seguintes 

atributos: 

 Definição de cada programa, projetos e ações com estimativas de custos, baseadas 

nos resultados dos estudos da fase de Prognósticos e Alternativas, para dar 

consequência às ações formuladas. Os custos foram colocados no próximo 

capítulo, exclusivamente dedicado a esse fim; 

 Estabelecimento de objetivos e metas emergenciais (0 a 3 anos), de curto (4 a 8 

anos), de médio (9 a 12 anos) e de longo alcance (13 a 20 anos) de prazos, 

projetando estados progressivos e integrados de melhoria de acesso e qualidade 

da prestação dos serviços de saneamento básico no município;  

Metas Emergenciais (em até 3 anos) 
 

Metas de Curto Prazo (entre 4 e 8 anos) 
 

Metas de Médio Prazo (entre 9 e 12 anos) 
 

Metas de Longo Prazo (entre 13 e 20 anos) 
 

 Hierarquização e priorização dos programas, projetos e ações, compatibilizados 

com os planos de orçamento e com as metas estabelecidas, mesmo que o 

Município ainda tenha dificuldades em abarcar e orçar todos os investimentos 

necessários em saneamento, tendo em vista seu distanciamento da operação em 

função da concessão dos serviços de água e esgotos sanitários; 
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 Formulação de mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 

eficácia, eficiência e efetividade das ações programadas e para a prestação de 

assistência técnica e gerencial em saneamento básico ao município, pelos órgãos 

regionais, entidades estaduais e federais, agência reguladora e principalmente pelo 

Conselho Municipal de Saneamento. Esses mecanismos e procedimentos 

materializam-se nos indicadores já apresentados no produto anterior e que serão 

retomados e finalizados no produto sete. 

Para a execução dos programas, projetos e ações, a Prefeitura deverá primeiramente criar 

e constituir um órgão executor das políticas de saneamento no município. Esse órgão seria 

um departamento ou autarquia, por exemplo, responsável pela parte executiva do Plano 

Municipal de Saneamento Básico e o seu acompanhamento no caso de concessão dos 

serviços. 

Para execução das obras previstas neste PMSB, o município contrataria estudos para 

elaboração do projeto. Inicialmente seriam os estudos de concepção de empreendimentos 

ou anteprojetos. Constitui-se em um estudo inicial que tem por objetivo avaliar a 

viabilidade técnica, econômica e ambiental da obra, além de servir, posteriormente, de 

suporte para a elaboração dos Projetos Básico e Executivo. 

Na etapa de concepção, o empreendimento é pré-dimensionado, obtendo um orçamento 

estimativo para sua implantação. Tendo em vista tratar-se de um levantamento preliminar 

da obra, o orçamento nesta etapa apresentaria uma incerteza de valores orçados em 

aproximadamente 35%. 

Já o Projeto Básico é o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações 

técnicas, orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários e suficientes à 

precisa caracterização da obra ou serviço de engenharia a ser executado. Obedecer às 

Normas Técnicas e à legislação vigente, elaborado com base na concepção anterior que 

assegurou a viabilidade técnica e o adequado tratamento ambiental do empreendimento. 

De maneira geral, para as obras de saneamento, no Projeto Básico são apresentados os 

dimensionamentos hidráulicos e os equipamentos necessários, ainda sem a realização dos 

estudos topográficos e sondagens. Nesta etapa, o orçamento abrange os custos com o 
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empreendimento e a elaboração do Projeto Executivo, apresentando uma incerteza média 

de custo de 15%. 

O Projeto Executivo é o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, de acordo com as normas pertinentes (Lei nº 8.666/1993). Nesse, são 

apresentados, além de ajustes no dimensionamento hidráulico com base nos 

levantamentos topográficos e sondagens, os dimensionamentos estrutural e elétrico. Seu 

objetivo é apoiar e detalhar a execução da obra. 

A figura a seguir ilustra de forma simples essa sequência, relacionada às ações que 

implicam execução de obras de engenharia, desde a elaboração do PMSB até o Projeto 

Executivo. 

Figura 9: Etapas para a execução das obras de engenharia 

 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  

4.3 PROGRAMAS DE AÇÕES IMEDIATAS  

De maneira geral as ações de caráter imediato estão focadas na tomada de decisão sobre 

a forma de gestão do serviço e na realização de estudos e projetos. Esse conjunto subsidia 

a organização dos serviços no município e a implantação da infraestrutura para atender 

os déficits identificados no diagnóstico e no cálculo das demandas.  

Os programas assim definidos são o instrumento de ligação entre as demandas de serviços 

por saneamento já definidas anteriormente e ações existentes ou a existir na administração 

municipal e o PMSB ora em elaboração. A partir das demandas levantadas, foram 

definidos os programas, dentro destes os projetos, as ações e estudos para minimizar os 

problemas e os déficits de saneamento básico do Município. Os programas foram 

identificados, compilados e avaliados segundo a sua pertinência e aderência aos objetivos 

e princípios do PMSB desde a fase de Diagnóstico. 

Em função da aderência dos programas ao Plano, realizadas as compatibilizações com 

outros programas públicos existentes, foi estabelecida uma hierarquia entre os programas, 

projetos e ações, priorizando as intervenções mais imediatas, conforme a disponibilidade 
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orçamentária, apresentando indicadores e características técnicas para elaboração de 

projetos que englobem uma ou mais ações. 

4.4 PROGRAMAS DE AÇÕES EM CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS 

Os Programas, Projetos e Ações do Plano contemplam implícita ou explicitamente as 

temáticas colocadas a seguir. Inicia-se pelo avanço na gestão dos serviços de saneamento, 

porque decorrem os demais temas. 

 Melhoria do Gerenciamento da Prestação dos Serviços e da Sustentabilidade 

Institucional e Econômica (I) 

O modelo que vigorava no país afastou o saneamento básico da gestão municipal, 

principalmente onde os serviços de água e esgotos sanitários foram concedidos.  

A prioridade em geral era fornecer água a todo custo, não importando como. Somada às 

baixas tarifas e recursos disponíveis, criou-se um contexto onde as perdas d’água são 

elevadas e mesmo descontroladas no país como um todo. Assim, são necessários 

programas de revitalização da prestação dos serviços de saneamento básico que valorizem 

os aspectos da eficiência, da qualidade e da sustentabilidade econômica na sua atual 

organização. Além disso, dando condições para que o município tome decisões que são 

fundamentais para a sua vida como definir a forma como os serviços serão prestados no 

prazo imediato, seja abastecimento de água e esgotamento sanitário, para os quais é 

necessário estabelecer uma relação contratual adequada com o concessionário dos 

serviços, seja resíduo sólido e drenagem urbana, em geral operados pelo próprio 

município, mas com o grande desafio da sustentabilidade econômica. 

O marco regulatório hoje existente, a Lei Federal 11.445/07, destaca a exigência legal de 

inclusão nos Planos Municipais de Saneamento Básico, de um programa permanente 

destinado a promover o desenvolvimento institucional dos serviços públicos de 

saneamento básico. O objetivo é alcançar níveis crescentes de desenvolvimento técnico, 

gerencial, econômico e financeiro, além do melhor aproveitar das instalações existentes.  

A lei também define que municípios como Vitória da Conquista por meio do seu PMSB 

considerem o desenvolvimento, a organização e a execução de ações, serviços e obras de 
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interesse comum para o saneamento básico, respeitada a autonomia municipal, já que são 

os titulares dos serviços. Ainda assim, é importante buscar apoio e mesmo capacitação 

em outros entes federativos ou instâncias, inclusive de gestão de recursos hídricos, 

conforme a Lei Federal 9.433/1997. Portanto interessa a gestão dos recursos hídricos das 

bacias hidrográficas do rio Pardo e do rio Catolé.  

 Promoção do Direito à Cidade (II) 

Constitui integrar a Política de Saneamento à Política de Desenvolvimento Urbano e às 

diretrizes definidas no Plano Diretor e nos demais Planos Municipais. Em Vitória da 

Conquista o Plano Diretor apresenta uma série de programas e projetos ligados ao 

saneamento básico, principalmente as relacionadas ao uso e ocupação do solo do 

município, relacionado diretamente à expansão prevista.  

 Promoção da Saúde e a Qualidade de Vida (III) 

A definição de metas de salubridade ambiental visa promover a melhoria da qualidade de 

vida e a redução de riscos e efeitos à saúde, garantindo a universalização, a regularidade 

e continuidade dos serviços. Constituem atributos fundamentais da prestação adequada 

de serviços em saneamento, juntamente com a integralidade. 

A promoção da integralidade das ações é compreendida como o conjunto de todas as 

atividades, unidades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento 

básico adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado, 

bem como da sustentabilidade ambiental das soluções.  

 Promoção da Sustentabilidade Ambiental (IV) 

As ações de saneamento básico incorporam de forma indissociável as três dimensões da 

sustentabilidade (a ambiental, a social e a econômica), também conhecida como 

viabilidade. Procura-se estimular o uso racional da energia e dos recursos ambientais, o 

emprego de tecnologias limpas e de práticas que considerem as restrições do meio 

ambiente. Por exemplo, não se descarta o reuso da água para finalidades menos nobres, 

tendo em vista a característica semiárida do clima, de forma que o efluente tratado seria 

utilizável para culturas forrageiras. 
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Há uma dupla integração da infraestrutura e serviços de saneamento no Município com a 

gestão eficiente dos recursos hídricos por meio de: combate às perdas d’água, tratamento 

de esgotos e reuso, entre outros benefícios que preservam os corpos d’água. 

4.5 CONJUNTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Os quadros a seguir detalham, a partir das diretrizes para cada um dos sistemas, os 

programas, projetos e ações distribuídos ao longo do período de implementação do PMSB 

de Vitória da Conquista. As ações foram estruturadas em programas específicos para cada 

componente do saneamento, distribuídos ao longo do período de implementação do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, sendo apresentadas, inicialmente, aquelas voltadas à 

estruturação da gestão dos serviços. Admite-se que inicialmente é fundamental que a 

municipalidade se estruture perante o saneamento básico para em seguida serem feitos 

empreendimentos. 

Não se prevê a implantação de um novo sistema produtor no horizonte de planejamento, 

visto que os recursos hídricos derivados da barragem do Catolé serão suficientes para 

atender a demanda. Da mesma forma, não será necessário construir uma nova ETE para 

a sede do município, bastando efetuar os investimentos rotineiros de melhoria 

operacional. 
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Quadro 26: Detalhamento dos programas, projetos e ações com as respectivas metas 

DIRETRIZ UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVOS 

 Universalizar o serviço de abastecimento de água no município, buscando a eficiência e qualidade da prestação do serviço; 

 Promover o uso sustentável dos recursos hídricos; 

 Distribuir água com qualidade adequada, atendendo ao padrão de potabilidade. 

PROGRAMAS AÇÕES 

METAS 

Imediato 

(em até 3 

anos) 

Curto Prazo 

(entre 4 e 8 

anos) 

Médio Prazo 

(entre 9 e 12 

anos) 

Longo Prazo 

(entre 13 e 20 

anos) 

Programa de 

Universalização do Sistema 

de Abastecimento de Água 

Adequar a(s) área(s) de captação, incluindo a implantação de controle de acesso, placas 

de sinalização e correções na parte elétrica.  

   

Construção da Barragem de regularização do Catolé - Aumento da capacidade de 

captação superficial do sistema de abastecimento de água Embasa  
   

Sistema de abastecimento de água da Embasa: Atendimento dos déficits urbanos 

(sistema de tratamento e bombas de água)  

   

Sistema de abastecimento de água dos distritos não atendidos pela Embasa (Cabeceira 

da Jibóia, Cercadinho e Inhobim): Atendimento dos déficits urbanos (captações, sistema 

de tratamento e bombas de água) 
 

   

Instalação de tubulações adutoras, reservatórios e rede de distribuição para o atender 

déficits das zonas urbanas de todos os distritos.  

   

Implantação de ligações e hidrômetros para reduzir o déficit das zonas urbanas de todos 

os distritos  

   

Instalação, ao longo dos anos, de rede de distribuição, ligações de água e hidrômetros 

para atender a expansão da zona urbana de todos os distritos.  

   

Universalização do abastecimento de água na zona rural. 
 

   

Estudo e Projeto do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) para a zona rural não 

atendida  
   

Estudo de concepção e projetos de sistema de captação, tratamento e elevação para o 

atendimento dos déficits na zona urbana  
   

Estudo de concepção e projetos de sistema de adução, reservação e distribuição para o 

atendimento para o atendimento dos déficits na zona urbana  
   

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  
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Quadro 26: Detalhamento dos programas, projetos e ações com as respectivas metas (continuação) 

DIRETRIZ UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVOS 

 Universalizar o serviço de abastecimento de água no município, buscando a eficiência e qualidade da prestação do serviço; 

 Promover o uso sustentável dos recursos hídricos; 

 Distribuir água com qualidade adequada, atendendo ao padrão de potabilidade. 

PROGRAMAS AÇÕES 

METAS 

Imediato 

(em até 3 

anos) 

Curto Prazo 

(entre 4 e 8 

anos) 

Médio Prazo 

(entre 9 e 12 

anos) 

Longo Prazo 

(entre 13 e 20 

anos) 

Programa de Uso 

Sustentável e de Combate 

de Perdas 

Medidas e ações para redução da quantidade de água consumida no município: controlar 

a vazão de explotação para a manutenção da vazão e recarga dos mananciais  

   

Implantar medidas de controle e redução de perdas 
 

   

Setorização e implantação de macromedidores 
 

 

  

Controle e detecção de vazamentos 
 

   

Estabelecimento de áreas especiais de proteção com restrições quanto a ocupação das 

margens dos cursos d'água e áreas de recarga de aquífero. 
 

   

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  
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Quadro 26: Detalhamento dos programas, projetos e ações com as respectivas metas (continuação) 

DIRETRIZ UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBJETIVOS 
 Universalizar o serviço de esgotamento sanitário no município, buscando a eficiência e qualidade da prestação do serviço; 

 Reduzir os riscos à saúde pública e a poluição ambiental. 

PROGRAMAS AÇÕES 

METAS 

Imediato  

(em até 3 

anos) 

Curto Prazo 

(entre 4 e 8 

anos) 

Médio Prazo 

(entre 9 e 12 

anos) 

Longo Prazo 

(entre 13 e 20 

anos) 

Programa de 

Universalização do 

Sistema de Esgotamento 

Sanitário 

Implantação e/ou universalização de sistema de coleta de esgotos sanitários para 

atendimento do déficit da sede municipal 
 

   

Melhorias na ETE VdC - Universalização de sistema de tratamento de esgotos sanitários 

para atender o déficit da sede municipal 
 

   

Instalação das ligações e tubulações da rede coletora de esgotos para atender a expansão 

urbana. 
 

   

Atendimento da zona rural com sistemas individuais de coleta e tratamento de esgoto.  
   

Estudo de concepção e projeto do sistema de esgotamento sanitário da zona urbana não 

atendida  
   

Estudo de concepção e projeto de conjuntos sanitários e sistema de tratamento de 

esgotos para a área rural não atendida.  
   

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  
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Quadro 26: Detalhamento dos programas, projetos e ações com as respectivas metas (continuação) 

DIRETRIZ UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA 

OBJETIVOS 
 Universalizar o serviço de drenagem urbana no município, buscando a eficiência e qualidade da prestação do serviço; 

 Manter a infraestrutura de forma a controlar as inundações e o empoçamento de água. 

PROGRAMAS AÇÕES 

METAS 

Imediato  

(em até 3 

anos) 

Curto Prazo 

(entre 4 e 8 

anos) 

Médio Prazo 

(entre 9 e 12 

anos) 

Longo Prazo 

(entre 13 e 20 

anos) 

Programa de 

Universalização do 

Sistema de Drenagem 

Urbana 

Implantação das estruturas de microdrenagem (guias, bocas-de-lobo, bueiros e sarjetas) 

para atender o déficit urbano 
 

   

Estudo de concepção, projeto e implantação das estruturas de microdrenagem (guias, 

bocas-de-lobo, bueiros e sarjetas) para atender a expansão urbana (novas vias) da sede 

municipal. 

 
   

Implantação de canais de drenagem para atender período de chuvas intensas.  
   

Estudo de concepção e projeto do sistema de microdrenagem na zona urbana 
 

   

Estudo de concepção e projeto do sistema de macrodrenagem na zona urbana 
 

   

Estudo para avaliar as possibilidades de implantação de técnicas compensatórias. 
    

Programa de 

Monitoramento e 

Manutenção Preventiva 

do Sistema de Drenagem 

Urbana 

Elaborar e implantar o Programa de Manutenção Preventiva. 
    

Realizar a limpeza do sistema de microdrenagem. 
    

Elaboração e implementação de Programa de limpeza e desassoreamento dos cursos 

d'água do perímetro urbano.     

Recuperação de pontos degradados de mata ciliar dos cursos d'água do perímetro 

urbano. 
 

 
  

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  
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Quadro 26: Detalhamento dos programas, projetos e ações com as respectivas metas (continuação) 

DIRETRIZ UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVOS 

 Atender a toda população do município com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

 Possibilitar o encaminhamento correto dos resíduos gerados pelas populações rurais 

 Implantar equipamentos adequados para acondicionamento, coleta e transporte dos resíduos 

PROGRAMAS AÇÕES 

METAS 

Imediato  

(em até 3 

anos) 

Curto Prazo 

(entre 4 e 8 

anos) 

Médio Prazo 

(entre 9 e 12 

anos) 

Longo Prazo 

(entre 13 e 20 

anos) 

Universalização da 

coleta de resíduos sólidos 

Estudo e projeto de ampliação progressiva da cobertura dos serviços de limpeza pública, 

com o dimensionamento dos equipamentos e mão de obra necessários 
 

  
 

Implantação de papeleiras em vias públicas, de acordo com a concentração de 

habitantes e frequência de varrição. 
 

 
  

Realização de estudo gravimétrico e de caracterização dos resíduos sólidos domiciliares 

gerados no município.   
  

Realização de estudo de dimensionamento da coleta, definindo as frequências e horários 

de coleta, dimensionamento da frota e mão de obra, definição dos itinerários de coleta.   
  

Aquisição de equipamentos para a ampliação dos serviços de limpeza pública e coleta 

de resíduos domiciliares 
 

 
  

Estudo e projeto de ampliação da cobertura com a coleta de resíduos sólidos 

domiciliares nos domicílios da área rural.   
  

Ampliação do aterro sanitário municipal 
  

  

Programa de Valorização 

dos Resíduos Sólidos 

Estudo, projeto e implantação de Programa de Coleta Seletiva  
   

Estimular e auxiliar a criação de cooperativas e associações de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis 
 

   

Estudo, projeto e implantação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) no município.  
   

Divulgação do roteiro de coleta seletiva porta a porta e da localização dos PEVs para a 

população.     

Disciplinamento dos procedimentos de segregação nas feiras, varejões e entrepostos 

para a implantação da coleta diferenciada de resíduos orgânicos. Estudo para 

aproveitamento dos resíduos de podas e de feiras 

 
   

Estudo, projeto e implantação de Unidade de Triagem e Compostagem (UTC)  
 

  

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  
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DIRETRIZ UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVOS 

 Atender a toda população do município com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

 Possibilitar o encaminhamento correto dos resíduos gerados pelas populações rurais 

 Implantar equipamentos adequados para acondicionamento, coleta e transporte dos resíduos 

PROGRAMAS AÇÕES 

METAS 

Imediato  

(em até 3 

anos) 

Curto Prazo 

(entre 4 e 8 

anos) 

Médio Prazo 

(entre 9 e 12 

anos) 

Longo Prazo 

(entre 13 e 20 

anos) 

Programa de 

Monitoramento e 

Manutenção Preventiva 

do Sistema de Manejo de 

Resíduos Sólidos 

Estabelecer Plano e serviços de manutenção dos equipamentos e unidades do sistema 

de gestão dos resíduos sólidos. 
 

   

Controle e fiscalização dos descartes irregulares de resíduos sólidos 
    

Identificar e mapear as áreas de risco de poluição/contaminação, áreas contaminadas e 

com alterações ambientais pela disposição inadequada de resíduos sólidos. 
 

   

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  
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Quadro 26: Detalhamento dos programas, projetos e ações com as respectivas metas (continuação) 

DIRETRIZ GESTÃO INTEGRADA DO SANEAMENTO BÁSICO 

OBJETIVOS 

 Exercer de fato a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico conforme previsto na Lei nº 11.445/2007 

 Dotar a municipalidade de mecanismos para auxiliar no planejamento dos serviços de saneamento e assegurar a sustentabilidade econômica 

financeira 

 Implantar e modernizar ferramentas de gestão, a fim de atender as demandas dos usuários, disponibilizar e intercambiar informações dos 

serviços. 

 Gerir de forma eficiente e qualificada o serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos 

PROGRAMAS AÇÕES 

METAS 

Imediato  

(em até 3 

anos) 

Curto Prazo 

(entre 4 e 8 

anos) 

Médio Prazo 

(entre 9 e 12 

anos) 

Longo Prazo 

(entre 13 e 20 

anos) 

Programa de 

Desenvolvimento 

Institucional 

Estudo para definição de novo modelo institucional com a criação de um órgão 

específico na estrutura da administração pública para a gestão dos serviços de 

saneamento. Estruturação e arranjo do órgão gestor do Saneamento. 
 

   

Adequação e complementação da legislação municipal conforme PMSB. Instituir 

diploma legal definindo as responsabilidades pela prestação dos serviços de água, 

esgotos, resíduos sólidos e drenagem urbana no município. 
 

   

Elaborar contrato ou regimento de prestação dos serviços de saneamento, onde devem 

estar previstos os direitos e deveres do prestador de serviços, dos usuários e do titular.  
   

Formação e implantação do conselho municipal de Saneamento ou instância 

semelhante. Instituir o Fundo Municipal de Saneamento Básico.  
   

Análise para a definição de agência reguladora: realizar convênio com a Agência de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado da Bahia ou constituição de uma 

agência reguladora municipal/regional, incluindo sua legalização, estruturação, 

implantação e operação. 

 
   

Definir normas para a ampliação do sistema de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e drenagem urbana efetuada por loteamentos. Definir critérios técnicos para o 

projeto, fiscalização, execução e operação de estruturas hidráulicas de drenagem. 
 

   

Realizar a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico a cada quatro anos.  
   

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  
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Quadro 26: Detalhamento dos programas, projetos e ações com as respectivas metas (continuação) 

DIRETRIZ GESTÃO INTEGRADA DO SANEAMENTO BÁSICO 

OBJETIVOS 

 Exercer de fato a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico conforme previsto na Lei nº 11.445/2007 

 Dotar a municipalidade de mecanismos para auxiliar no planejamento dos serviços de saneamento e assegurar a sustentabilidade econômica 

financeira 

 Implantar e modernizar ferramentas de gestão, a fim de atender as demandas dos usuários, disponibilizar e intercambiar informações dos 

serviços. 

 Gerir de forma eficiente e qualificada o serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos 

PROGRAMAS AÇÕES 

METAS 

Imediato  

(em até 3 

anos) 

Curto Prazo 

(entre 4 e 8 

anos) 

Médio Prazo 

(entre 9 e 12 

anos) 

Longo Prazo 

(entre 13 e 20 

anos) 

Programa de 

Planejamento Gerencial 

Realizar o cadastro e o mapeamento georreferenciado da infraestrutura existente dos 

sistemas de abastecimento de água, esgoto sanitário, drenagem urbana e resíduos 

sólidos. 
  

  

Elaborar, instituir e atualizar periodicamente o Sistema Municipal de Informação em 

Saneamento. 
 

   

Consolidação e implantação de indicadores e monitoramento da prestação dos serviços 

de saneamento. 
 

 
  

Realizar a avaliação periódica das metas estabelecidas no PMSB.  
   

Estudo para a definição de taxas e tarifas para a prestação dos serviços de saneamento 

básico, devendo ser previstos subsídios tarifários e não tarifários para os usuários que 

não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o 

custo integral dos serviços. 

 
   

Verificação da sustentabilidade econômica e de cobrança pela execução dos serviços. 

Atualização periódica das taxas e tarifas, de forma a cobrir os custos totais na prestação 

do serviço. 

 
   

Programa de Gestão do 

Atendimento ao Usuário 

Desenvolver plano de melhoria no atendimento aos usuários pelo(s) prestador(es) do(s) 

serviço(s). 
 

   

Desenvolver mecanismos de divulgação da qualidade dos serviços prestados por meio 

de canais de comunicação entre o Poder Público e a população para o controle social. 
 

   

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  
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Quadro 26: Detalhamento dos programas, projetos e ações com as respectivas metas (continuação) 

DIRETRIZ GESTÃO INTEGRADA DO SANEAMENTO BÁSICO 

OBJETIVOS 

 Exercer de fato a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico conforme previsto na Lei nº 11.445/2007 

 Dotar a municipalidade de mecanismos para auxiliar no planejamento dos serviços de saneamento e assegurar a sustentabilidade econômica 

financeira 

 Implantar e modernizar ferramentas de gestão, a fim de atender as demandas dos usuários, disponibilizar e intercambiar informações dos 

serviços. 

 Gerir de forma eficiente e qualificada o serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos 

PROGRAMAS AÇÕES 

METAS 

Imediato  

(em até 3 

anos) 

Curto Prazo 

(entre 4 e 8 

anos) 

Médio Prazo 

(entre 9 e 12 

anos) 

Longo Prazo 

(entre 13 e 20 

anos) 

Programa de 

Modernização da Gestão 

do Sistema de 

Abastecimento de Água 

Realizar e renovar as outorgas das captações superficiais e subterrâneas, atendendo as 

recomendações e restrições impostas pelo órgão licenciador  
  

 

Rever e atualizar o cadastro comercial  
   

Estudo e padronização das ligações prediais  
  

 

Programa de 

Modernização da Gestão 

do Sistema de 

Esgotamento Sanitário 

Realizar ou renovar a outorga para o lançamento de efluentes, atendendo as 

recomendações e restrições impostas pelo órgão licenciador. 
 

 
  

Rever e atualizar o cadastro comercial 
    

Programa de 

Modernização da Gestão 

do Sistema de Drenagem 

Urbana 

Elaborar e implantar sistema de alerta contra enchentes, de forma articulada com a 

Defesa Civil. 
 

  
 

Controle e fiscalização das ocupações irregulares em áreas de preservação permanente 

e em áreas de risco. Mapear e realizar o monitoramento das áreas de risco no município.     

Programa de 

Modernização do 

Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos 

Rever e atualizar o cadastro comercial  
   

Realização de estudos para avaliar as possibilidades de soluções consorciadas de 

manejo e gestão de resíduos sólidos.   
  

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  
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Quadro 26: Detalhamento dos programas, projetos e ações com as respectivas metas (continuação) 

DIRETRIZ CONTROLE SOCIAL  

OBJETIVOS 
 Implementar ações direcionadas de mobilização social, controle social e educação ambiental, envolvendo a população no processo de 

implementação do PMSB 

PROGRAMAS AÇÕES 

METAS 

Imediato  

(em até 3 

anos) 

Curto Prazo 

(entre 4 e 8 

anos) 

Médio Prazo 

(entre 9 e 12 

anos) 

Longo Prazo 

(entre 13 e 20 

anos) 

Programa de Controle 

Social e Educação 

Ambiental 

Integração das secretarias e departamentos quanto à responsabilidade na implementação 

e promoção da educação ambiental permanente no Município.     

Elaboração e implementação de Programa de Educação Ambiental permanente com 

ênfase no consumo consciente dos recursos naturais, voltado a professores de escolas 

públicas nível infantil e fundamental I e II. 
    

Realizar ações educativas e de fiscalização visando efetuar ligação de domicílio não 

conectado à rede de esgotamento sanitário.     

Elaboração e implantação de Programa Permanente de Educação Ambiental e 

Comunicação Social para jovens e adultos com foco em temas como cidadania, 

responsabilidade ambiental, consumo consciente da água, geração e descarte dos 

resíduos, reciclagem, entre outros. 

    

Uso de mídias locais como jornal comunitário, rádio e carro de som para divulgação de 

campanhas ambientais e de saneamento voltados a melhorias das condições de vida da 

população 
    

Capacitação dos agentes comunitários de saúde para esclarecimentos e divulgação de 

boas práticas em saúde e ambiente     

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  
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5. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

O Plano de Execução para o município de Vitória da Conquista apresenta, de forma 

sistematizada, os custos de investimentos, as metas de execução no horizonte de 

planejamento, os responsáveis e as possíveis fontes de financiamento para os programas, 

projetos e ações para cada um dos componentes. 

Para o alcance dos objetivos e metas do município de Vitória da Conquista no horizonte 

de planejamento, foram propostos programas, projetos e ações, detalhados no item 

anterior. Neste capítulo são apresentadas as estimativas de custo por programa e por eixo 

de saneamento.  

Os programas, projetos e ações para o município de Vitória da Conquista foram propostos 

considerando as características atuais dos sistemas e os objetivos de melhorias e 

universalização dos serviços. Foram propostos e planejados para a execução em 4 etapas: 

emergencial (até 03 anos); curto prazo (entre 04 e 08 anos); médio prazo (entre 09 e 12 

anos) e longo prazo (entre 13 e 20 anos), conforme descrito no quadro abaixo. Assim, o 

município pode adotar os investimentos previstos nos seus instrumentos legais definidos 

com o Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 

Orçamentária Anual (LOA). 

Quadro 27: Meta temporal de planejamento e execução das ações 

Prazos Período 

Imediatos ou Emergenciais Até 03 anos 

Curto prazo Entre 04 e 08 anos 

Médio prazo Entre 09 e 12 anos 

Longo prazo Entre 13 e 20 anos 

Fonte: Termo de Referência da Fundação Nacional de Saúde (TR Funasa, 2012) 

Cabe ressaltar que há a necessidade da cobrança de taxas e tarifas por parte do poder 

público ao menos para cobrir os custos operacionais, constituindo, assim fontes próprias. 

A partir da elaboração do diagnóstico e estudo de prognóstico dos sistemas de 

saneamento, foram identificadas as carências e necessidades físicas do município de 

Vitória da Conquista. O custo presente em listas públicas de preços, especificadas no 

quadro a seguir, foram adotados para o cálculo dos investimentos previstos para os quatro 

componentes do saneamento. Todos os custos foram atualizados monetariamente, com 
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base no Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, para a data de referência de 

janeiro de 2020. 

Quadro 28: Base para o cálculo dos investimentos 

Componente Base 

Abastecimento de Água, 

Esgotamento Sanitário e 

Limpeza Urbana e Manejo 

de Resíduos Sólidos (Zona 

urbana e rural) 

Ministério das Cidades – Ministério das Cidades. Nota Técnica SNSA 

nº 492/2010_Resumo_01/2011. Indicadores de Custos de Referência e de 

Eficiência Técnica para análise técnica de engenharia de infraestrutura de 

saneamento nas modalidades abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. Data Base de 2008.

Caixa. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil – Sinapi. Custo de Composições. Não desonerado. Localidade: Bahia. 

Data de preço 05/2019.

Departamento de estradas e Rodagem do Estado de São Paulo (DER). 

Tabela de Preços Unitários. Não desonerada. Data base: 03/2019 

Fundação Nacional de Saúde – Funasa. Melhorias Sanitárias Domiciliares. 

Projetos Cisternas e Projetos Conjuntos Sanitários*.

Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas 

Prefeitura Municipal de São Paulo. Tabelas de Custos. Infraestrutura 

urbana. Data base janeiro/2019. 

 
Governo do Estado da Bahia, Pemapes (2011). Estimativa de investimentos 

para infraestrutura de macrodrenagem. 

Nota: * Os Projetos Funasa foram utilizados para orçar os custos de implantação de cisternas e conjuntos 

sanitários para a população dispersa da zona rural. 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  

5.1 DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS DE INVESTIMENTOS  

Para o desenvolvimento dos estudos que compõem o Plano de Execução, foram 

elaborados cenários de implementação dos programas e ações indicados pelo Plano 

Municipal de Saneamento Básico, desenvolvidos a partir dos resultados do diagnóstico 

situacional do município.  

A efetiva implantação das ações e dos programas em sua totalidade deverá ser precedida 

dos estudos de identificação, mapeamento e cadastramento das estruturas em 

funcionamento no município que permitam sua avaliação quanto à sua conservação, 

adequação e atendimento às normas técnicas e portarias de controle, capacidade real de 

operação e demais critérios técnico-operacionais. Dentre os estudos que compõem o 

presente Plano de Execução, são destacados:  

Para o Sistema de Abastecimento de Água: estudo para o mapeamento e cadastramento 

das zonas urbanas não atendidas pelo atual sistema; realização de cadastro detalhado da 

infraestrutura existente do Sistema de Abastecimento de água e estudo hidrogeológico 
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para avaliar a capacidade dos poços instalados e necessidade da perfuração de novos 

poços. 

Para o Sistema de Esgotamento Sanitário: estudo para a implantação do sistema na zona 

urbana e na zona rural, estudo para a definição dos domicílios da zona rural onde serão 

implantadas as soluções não coletivas e, estudo para implantação de sistema de 

monitoramento dos esgotos tratados.  

Para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais: estudo para o mapeamento das 

zonas urbanas vulneráveis ao empoçamento de água e inundações.  

Por fim, para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos: estudos de 

mapeamento e cadastro das áreas não atendidas pela coleta de resíduos; mapeamento e 

avaliação dos problemas e deficiências da área, especialmente quanto ao isolamento, 

cercamento e recobrimento de materiais e estudo de mapeamento de áreas adequadas para 

implantação de aterro sanitário de pequeno porte, com levantamentos geotécnicos e 

ambientais. 

Portanto, os estudos elencados deverão permitir a avaliação da situação detalhada da 

situação das estruturas de saneamento identificadas no município verificando se estas se 

apresentam adequadas para serem incorporadas ao sistema proposto. No Quadro 30 são 

apresentadas as estruturas de saneamento existentes: 

Quadro 29: Estruturas dos sistemas de saneamento mapeadas no diagnóstico do 

município 

Componente Estrutura existente no município Capacidade identificada 

Abastecimento de Água 

Captação 562,4 l/s 

Reservação 29.500 m³ 

Estação Elevatória 24 unid 

Rede de distribuição 1.225 km 

Ligações 114.554 und 

Esgotamento Sanitário 

Tratamento 533 l/s 

Ligações 86.282 unid 

Rede de Coleta 780 km 

Drenagem Urbana 

Bocas de Lobo 1.850 unid 

Galerias 57 km 

Poços de Visita 570 unid 

Resíduos Sólidos 

Índice de atendimento de coleta regular 66,1% 

Índice de atendimento de coleta seletiva 3,4% 

Índice de reciclagem 0,9% 

Índice de compostagem 0,0% 

Massa de RSD coletada (2019) 178.904 kg/dia 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  
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A universalização dos componentes do sistema de saneamento básico tem seus 

investimentos estimados com base na área urbana ocupada que demanda esses serviços. 

Prevê-se a instalação da infraestrutura de abastecimento de água, coleta de esgoto 

sanitário e drenagem urbana de maneira radial, iniciando-se das áreas centrais que 

carecem desses serviços, em direção às periferias, acompanhando a expansão da zona 

urbana considerado e apresentado anteriormente.  

Além disso, considerou-se que a expansão urbana dentro do horizonte de planejamento 

se dará através de loteamentos, situação comum hoje em dia no município de Vitória da 

Conquista. Nesse caso, foi admitido que 80% dos elementos lineares dos sistemas de 

saneamento, como rede de distribuição de água, coleta de esgoto e microdrenagem, serão 

executados pelo empreendedor do loteamento e posteriormente doados à concessionária. 

Além disso, considerou-se que 50% do cadastramento e mapeamento da infraestrutura de 

saneamento também será arcado pelos empreendedores de loteamentos. 

Com essas considerações, os investimentos para universalização do saneamento pelo 

setor público são amplamente reduzidos. Ao final deste capítulo, no Quadro 30, é 

apresentado um orçamento alternativo, a título de comparação, considerando execução 

de 100% desses elementos a cargo do poder público.  

O quadro a seguir apresenta o resultado do investimento unitário dos componentes 

supracitados, com investimento dos empreendedores dos loteamentos. 

Quadro 30: Investimentos totais e por hectare das dos elementos lineares dos 

sistemas de saneamento da sede de Vitória da Conquista 

Eixo de Planejamento 
Investimento Total 

(R$) 

Investimento Unitário 

(R$/ha) 

Rede de distribuição de água 45.402.000,00 4.579,86 

Rede de coleta de esgoto sanitário 165.853.000,00 16.730,18 

Rede de microdrenagem urbana 329.079.000,00 33.195,37 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  

No quadro a seguir é apresentada a sistematização dos programas, projetos e ações 

relacionando as metas (prazos de execução) e os custos para cada um desses programas. 
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Quadro 31: Estimativa de custo por programa 

OBJETIVOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES RESPONSÁVEL 
PRAZO 

CUSTO (R$) 
Imed. Curto Médio Longo 

  Programa de Desenvolvimento Institucional           2.612.000,00 

Exercer de fato a titularidade dos 

serviços públicos de saneamento 

básico conforme previsto na Lei nº 

11.445/2007. 

Estudo para definição de novo modelo institucional com a criação de um órgão 

específico na estrutura da administração pública para a gestão dos serviços de 

saneamento. Estruturação e arranjo do órgão gestor do Saneamento. 

Prefeitura 

Municipal 
1       129.000,00 

Adequação e complementação da legislação municipal conforme PMSB. Instituir 

diploma legal definindo as responsabilidades pela prestação dos serviços de água, 

esgotos, resíduos sólidos e drenagem urbana no município. 

Setor Jurídico 1       89.000,00 

Elaborar contrato ou regimento de prestação dos serviços de saneamento, onde 

devem estar previstos os direitos e deveres do prestador de serviços, dos usuários e 

do titular. 

Setor Jurídico 1       43.000,00 

Formação e implantação do conselho municipal de Saneamento ou instância 

semelhante. Instituir o Fundo Municipal de Saneamento Básico. 
Setor Jurídico 1       86.000,00 

Análise para a definição de agência reguladora: realizar convênio com a Agência de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado da Bahia ou constituição de 

uma agência reguladora municipal/regional, incluindo sua legalização, estruturação, 

implantação e operação. 

Órgão Gestor 1       131.000,00 

Definir normas para a ampliação do sistema de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e drenagem urbana efetuada por loteamentos. Definir critérios técnicos 

para o projeto, fiscalização, execução e operação de estruturas hidráulicas de 

drenagem. 

Órgão Gestor 1       461.000,00 

Realizar a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico a cada quatro anos. Órgão Gestor   2 3 4 1.673.000,00 

  Programa de Planejamento Gerencial           40.569.000,00 

Dotar a municipalidade de 

mecanismos para auxiliar no 

planejamento dos serviços de 

saneamento e assegurar a 

sustentabilidade econômica 

financeira. 

Realizar o cadastro e o mapeamento georreferenciado da infraestrutura existente dos 

sistemas de abastecimento de água, esgoto sanitário, drenagem urbana e resíduos 

sólidos. 

Prestador do 

Serviço 
1 2     37.667.000,00 

Elaborar, instituir e atualizar periodicamente o Sistema Municipal de Informação 

em Saneamento. 
Órgão Gestor   2 3 4 1.484.000,00 

Consolidação e implantação de indicadores e monitoramento da prestação dos 

serviços de saneamento. 
Órgão Gestor   2     168.000,00 

Realizar a avaliação periódica das metas estabelecidas no PMSB. Órgão Gestor   2 3 4 559.000,00 

Estudo para a definição de taxas e tarifas para a prestação dos serviços de 

saneamento básico, devendo ser previstos subsídios tarifários e não tarifários para 

Prestador do 

Serviço 
1       107.000,00 
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OBJETIVOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES RESPONSÁVEL 
PRAZO 

CUSTO (R$) 
Imed. Curto Médio Longo 

os usuários que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica 

suficiente para cobrir o custo integral dos serviços. 

Verificação da sustentabilidade econômica e de cobrança pela execução dos 

serviços. Atualização periódica das taxas e tarifas, de forma a cobrir os custos totais 

na prestação do serviço. 

Órgão Gestor   2 3 4 584.000,00 

  Programa de Gestão do Atendimento ao Usuário           896.000,00 

Implantar e modernizar 

ferramentas de gestão, a fim de 

atender as demandas dos usuários, 

disponibilizar e intercambiar 

informações dos serviços. 

Desenvolver plano de melhoria no atendimento aos usuários pelo(s) prestador(es) 

do(s) serviço(s). 

Prestador do 

Serviço 
  2 3 4 694.000,00 

Desenvolver mecanismos de divulgação da qualidade dos serviços prestados por 

meio de canais de comunicação entre o Poder Público e a população para o controle 

social. 

Órgão Gestor   2 3 4 202.000,00 

  Programa de Controle Social e Educação Ambiental           3.655.000,00 

Implementar ações direcionadas de 

mobilização social, controle social 

e educação ambiental, envolvendo 

a população no processo de 

implementação do PMSB. 

Integração das secretarias e departamentos quanto à responsabilidade na 

implementação e promoção da educação ambiental permanente no Município. 

Prefeitura 

Municipal 
1 2 3 4 597.000,00 

Elaboração e implementação de Programa de Educação Ambiental permanente com 

ênfase no consumo consciente dos recursos naturais, voltado a professores de 

escolas públicas nível infantil e fundamental I e II. 

Órgão Gestor e 

Secretaria de 

Educação 

1 2 3 4 638.000,00 

Realizar ações educativas e de fiscalização visando efetuar ligação de domicílio não 

conectado à rede de esgotamento sanitário. 
Órgão Gestor 1 2 3 4 1.127.000,00 

Elaboração e implantação de Programa Permanente de Educação Ambiental e 

Comunicação Social para jovens e adultos com foco em temas como cidadania, 

responsabilidade ambiental, consumo consciente da água, geração e descarte dos 

resíduos, reciclagem, entre outros. 

Órgão Gestor 1 2 3 4 638.000,00 

Uso de mídias locais como jornal comunitário, rádio e carro de som para divulgação 

de campanhas ambientais e de saneamento voltados a melhorias das condições de 

vida da população 

Órgão Gestor 1 2 3 4 203.000,00 

Capacitação dos agentes comunitários de saúde para esclarecimentos e divulgação 

de boas práticas em saúde e ambiente 
Órgão Gestor 1 2 3 4 452.000,00 

  Programa de Modernização da Gestão do Sistema de Abastecimento de Água           4.906.000,00 

Gerir de forma eficiente e 

qualificada o serviço de 

abastecimento de água. 

Realizar e renovar as outorgas das captações superficiais e subterrâneas, atendendo 

as recomendações e restrições impostas pelo órgão licenciador 

Prestador do 

Serviço 
1     4 114.000,00 

Rever e atualizar o cadastro comercial 
Prestador do 

Serviço 
  2 3 4 1.746.000,00 

Estudo e padronização das ligações prediais 
Prestador do 

Serviço 
  2 3   3.046.000,00 
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OBJETIVOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES RESPONSÁVEL 
PRAZO 

CUSTO (R$) 
Imed. Curto Médio Longo 

  Programa de Universalização do Sistema de Abastecimento de Água           131.831.000,00 

Universalizar a cobertura, 

buscando a eficiência e qualidade 

da prestação do serviço. 

Adequar a(s) área(s) de captação, incluindo a implantação de controle de acesso, 

placas de sinalização e correções na parte elétrica. 

Prestador do 

Serviço 
1       193.000,00 

Construção da Barragem de regularização do Catolé - Aumento da capacidade de 

captação superficial do sistema de abastecimento de água Embasa 

Prestador do 

Serviço 
1 2     77.346.000,00 

Sistema de abastecimento de água da Embasa: Atendimento dos déficits urbanos 

(sistema de tratamento e bombas de água) 

Prestador do 

Serviço 
1       186.000,00 

Sistema de abastecimento de água dos distritos não atendidos pela Embasa 

(Cabeceira da Jibóia, Cercadinho e Inhobim): Atendimento dos déficits urbanos 

(captações, sistema de tratamento e bombas de água) 

Prestador do 

Serviço 
1       751.000,00 

Instalação de tubulações adutoras, reservatórios e rede de distribuição para o atender 

déficits das zonas urbanas de todos os distritos. 

Prestador do 

Serviço 
1       21.465.000,00 

Implantação de ligações e hidrômetros para reduzir o déficit das zonas urbanas de 

todos os distritos 

Prestador do 

Serviço 
1       185.000,00 

Instalação, ao longo dos anos, de rede de distribuição, ligações de água e 

hidrômetros para atender a expansão da zona urbana de todos os distritos. 

Prestador do 

Serviço 
1 2 3 4 23.752.000,00 

Universalização do abastecimento de água na zona rural. 
Prestador do 

Serviço 
1       6.508.000,00 

Estudo e Projeto do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) para a zona rural 

não atendida 

Prestador do 

Serviço 
1       325.000,00 

Estudo de concepção e projetos de sistema de captação, tratamento e elevação para 

o atendimento dos déficits na zona urbana 

Prestador do 

Serviço 
1       47.000,00 

Estudo de concepção e projetos de sistema de adução, reservação e distribuição para 

o atendimento para o atendimento dos déficits na zona urbana 

Prestador do 

Serviço 
1       1.073.000,00 

  Programa de Uso Sustentável e de Combate de Perdas           119.818.000,00 

Promover o uso sustentável dos 

recursos hídricos 

Medidas e ações para redução da quantidade de água consumida no município: 

controlar a vazão de explotação para a manutenção da vazão e recarga dos 

mananciais 

Prestador do 

Serviço 
1 2 3 4 593.000,00 

Implantar medidas de controle e redução de perdas 
Prestador do 

Serviço 
1 2 3 4 99.315.000,00 

Setorização e implantação de macromedidores 
Prestador do 

Serviço 
1 2     17.094.000,00 

Controle e detecção de vazamentos 
Prestador do 

Serviço 
1 2 3 4 2.168.000,00 
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OBJETIVOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES RESPONSÁVEL 
PRAZO 

CUSTO (R$) 
Imed. Curto Médio Longo 

  
Estabelecimento de áreas especiais de proteção com restrições quanto a ocupação 

das margens dos cursos d'água e áreas de recarga de aquífero. 

Prefeitura 

Municipal 
  2 3 4 648.000,00 

  Programa de Modernização da Gestão do Sistema de Esgotamento Sanitário           1.755.000,00 

Gerir de forma eficiente e 

qualificada o serviço de 

esgotamento sanitário. 

Realizar ou renovar a outorga para o lançamento de efluentes, atendendo as 

recomendações e restrições impostas pelo órgão licenciador. 

Prestador do 

Serviço 
  2     9.000,00 

Rever e atualizar o cadastro comercial 
Prestador do 

Serviço 
1 2 3 4 1.746.000,00 

  Programa de Universalização do Sistema de Esgotamento Sanitário           199.336.000,00 

Universalizar a cobertura, 

buscando a eficiência e qualidade 

da prestação do serviço. 

Implantação e/ou universalização de sistema de coleta de esgotos sanitários para 

atendimento do déficit da sede municipal 

Prestador do 

Serviço 
  2 3 4 107.008.000,00 

Melhorias na ETE VdC - Universalização de sistema de tratamento de esgotos 

sanitários para atender o déficit da sede municipal 

Prestador do 

Serviço 
  2 3 4 7.862.000,00 

Instalação das ligações e tubulações da rede coletora de esgotos para atender a 

expansão urbana. 

Prestador do 

Serviço 
  2 3 4 58.845.000,00 

Atendimento da zona rural com sistemas individuais de coleta e tratamento de esgoto. 
Prestador do 

Serviço 
  2 3 4 18.931.000,00 

Estudo de concepção e projeto do sistema de esgotamento sanitário da zona urbana 

não atendida 

Prestador do 

Serviço 
1       5.743.000,00 

Estudo de concepção e projeto de conjuntos sanitários e sistema de tratamento de 

esgotos para a área rural não atendida. 

Prestador do 

Serviço 
1       947.000,00 

  Programa de Modernização da Gestão do Sistema de Drenagem Urbana           2.424.000,00 

Gerir de forma eficiente e 

qualificada o serviço de drenagem 

urbana. 

Elaborar e implantar sistema de alerta contra enchentes, de forma articulada com a 

Defesa Civil. 

Prestador do 

Serviço 
  2 3   1.193.000,00 

Controle e fiscalização das ocupações irregulares em áreas de preservação 

permanente e em áreas de risco. Mapear e realizar o monitoramento das áreas de risco 

no município. 

Prestador do 

Serviço 
1 2 3 4 1.231.000,00 

  Programa de Universalização do Sistema de Drenagem Urbana           980.624.000,00 

Universalizar o serviço de 

drenagem urbana no município, 

buscando a eficiência e qualidade 

da prestação do serviço. 

Implantação das estruturas de microdrenagem (guias, bocas-de-lobo, bueiros e 

sarjetas) para atender o déficit urbano 

Prestador do 

Serviço 
  2 3 4 262.434.000,00 

Estudo de concepção, projeto e implantação das estruturas de microdrenagem (guias, 

bocas-de-lobo, bueiros e sarjetas) para atender a expansão urbana (novas vias) da sede 

municipal. 

Prestador do 

Serviço 
  2 3 4 66.645.000,00 

Implantação de canais de drenagem para atender período de chuvas intensas. 
Prestador do 

Serviço 
  2 3 4 607.206.000,00 
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OBJETIVOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES RESPONSÁVEL 
PRAZO 

CUSTO (R$) 
Imed. Curto Médio Longo 

Estudo de concepção e projeto do sistema de microdrenagem na zona urbana 
Prestador do 

Serviço 
1       13.122.000,00 

Estudo de concepção e projeto do sistema de macrodrenagem na zona urbana 
Prestador do 

Serviço 
1       30.360.000,00 

Estudo para avaliar as possibilidades de implantação de técnicas compensatórias. 
Prestador do 

Serviço 
1 2 3 4 857.000,00 

  
Programa de Monitoramento e Manutenção Preventiva do Sistema de 

Drenagem Urbana 
          164.377.000,00 

Manter a infraestrutura de forma a 

controlar as inundações e o 

empoçamento de água. 

Elaborar e implantar o Programa de Manutenção Preventiva. 
Prestador do 

Serviço 
1 2 3 4 110.311.000,00 

Realizar a limpeza do sistema de microdrenagem. 
Prestador do 

Serviço 
1 2 3 4 51.764.000,00 

Elaboração e implementação de Programa de limpeza e desassoreamento dos cursos 

d'água do perímetro urbano. 

Prestador do 

Serviço 
1 2 3 4 559.000,00 

Recuperação de pontos degradados de mata ciliar dos cursos d'água do perímetro 

urbano. 

Prestador do 

Serviço 
  2     1.743.000,00 

  
Programa de Modernização da Gestão do Serviço de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos 
          745.000,00 

Gerir de forma eficiente e 

qualificada o serviço de limpeza 

urbana e manejo de resíduos 

sólidos 

Rever e atualizar o cadastro comercial 
Prestador do 

Serviço 
  2 3 4 321.000,00 

Realização de estudos para avaliar as possibilidades de soluções consorciadas de 

manejo e gestão de resíduos sólidos. 

Prestador do 

Serviço 
1 2     424.000,00 

  
Programa de Universalização do Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos 
          10.733.000,00 

Universalizar a cobertura, 

buscando a eficiência e qualidade 

da prestação do serviço. 

Estudo e projeto de ampliação progressiva da cobertura dos serviços de limpeza 

pública, com o dimensionamento dos equipamentos e mão de obra necessários 

Prestador do 

Serviço 
  2 3   95.000,00 

Implantação de papeleiras em vias públicas, de acordo com a concentração de 

habitantes e frequência de varrição. 

Prestador do 

Serviço 
  2     609.000,00 

Realização de estudo gravimétrico e de caracterização dos resíduos sólidos 

domiciliares gerados no município. 

Prestador do 

Serviço 
1 2     40.000,00 

Realização de estudo de dimensionamento da coleta, definindo as frequências e 

horários de coleta, dimensionamento da frota e mão de obra, definição dos 

itinerários de coleta. 

Prestador do 

Serviço 
1 2     99.000,00 

Aquisição de equipamentos para a ampliação dos serviços de limpeza pública e 

coleta de resíduos domiciliares 

Prestador do 

Serviço 
  2     6.593.000,00 
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OBJETIVOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES RESPONSÁVEL 
PRAZO 

CUSTO (R$) 
Imed. Curto Médio Longo 

Estudo e projeto de ampliação da cobertura com a coleta de resíduos sólidos 

domiciliares nos domicílios da área rural. 

Prestador do 

Serviço 
1 2     86.000,00 

Ampliação do aterro sanitário municipal 
Prestador do 

Serviço 
1 2     3.211.000,00 

  Programa de Valorização dos Resíduos Sólidos           1.348.000,00 

Priorizar ações de não geração, 

redução, reutilização, reciclagem e 

tratamento dos resíduos sólidos. 

Estudo, projeto e implantação de Programa de Coleta Seletiva 
Prestador do 

Serviço 
  2 3 4 116.000,00 

Estimular e auxiliar a criação de cooperativas e associações de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis 

Prestador do 

Serviço 
  2 3 4 97.000,00 

Estudo, projeto e implantação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) no município. 
Prestador do 

Serviço 
  2 3 4 44.000,00 

Divulgação do roteiro de coleta seletiva porta a porta e da localização dos PEVs para 

a população. 

Prestador do 

Serviço 
1 2 3 4 310.000,00 

Disciplinamento dos procedimentos de segregação nas feiras, varejões e entrepostos 

para a implantação da coleta diferenciada de resíduos orgânicos. Estudo para 

aproveitamento dos resíduos de podas e de feiras 

Prestador do 

Serviço 
  2 3 4 44.000,00 

Estudo, projeto e implantação de Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) 
Prestador do 

Serviço 
  2     737.000,00 

  
Programa de Monitoramento e Manutenção Preventiva do Sistema de Manejo 

de Resíduos Sólidos 
          21.861.000,00 

Reduzir os riscos à saúde pública e 

a poluição ambiental 

Estabelecer Plano e serviços de manutenção dos equipamentos e unidades do 

sistema de gestão dos resíduos sólidos. 

Prestador do 

Serviço 
  2 3 4 19.534.000,00 

Controle e fiscalização dos descartes irregulares de resíduos sólidos 
Prestador do 

Serviço 
1 2 3 4 1.665.000,00 

Identificar e mapear as áreas de risco de poluição/contaminação, áreas contaminadas 

e com alterações ambientais pela disposição inadequada de resíduos sólidos. 

Prestador do 

Serviço 
  2 3 4 662.000,00 

  TOTAL PARA TODO O PERÍODO (20 ANOS)           1.687.490.000,00 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  
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5.2 DEMONSTRATIVOS FÍSICO-FINANCEIROS 

O quadro a seguir apresenta a planilha resumida de custos dos programas, projetos e ações 

previstos para a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico de Vitória da 

Conquista. 

Quadro 32: Estimativa de investimento financeiro por programa 

Programa 
Eixos 

Comtemplados 
Valor do Programa % 

Programa de Modernização da Gestão do 

Sistema de Abastecimento de Água 
Sistema de 

Abastecimento de 

Água 

4.906.000,00 0,29% 

Programa de Universalização do Sistema de 

Abastecimento de Água 
131.831.000,00 7,81% 

Programa de Uso Sustentável e de Combate de 

Perdas 
119.818.000,00 7,10% 

Programa de Modernização da Gestão do 

Sistema de Esgotamento Sanitário 
Sistema de 

Esgotamento 

Sanitário 

1.755.000,00 0,10% 

Programa de Universalização do Sistema de 

Esgotamento Sanitário 
199.336.000,00 11,81% 

Programa de Modernização da Gestão do 

Sistema de Drenagem Urbana 
Sistema de 

Drenagem 

Urbana 

2.424.000,00 0,14% 

Programa de Universalização do Sistema de 

Drenagem Urbana 
980.624.000,00 58,11% 

Programa de Monitoramento e Manutenção 

Preventiva do Sistema de Drenagem Urbana 
164.377.000,00 9,74% 

Programa de Modernização da Gestão do 

Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos 
Infraestrutura de 

Limpeza Urbana 

e Manejo de 

Resíduos Sólidos 

745.000,00 0,04% 

Programa de Universalização do Serviço de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
10.733.000,00 0,64% 

Programa de Valorização dos Resíduos Sólidos 1.348.000,00 0,08% 

Programa de Monitoramento e Manutenção 

Preventiva do Sistema de Manejo de Resíduos 

Sólidos 

21.861.000,00 1,30% 

Programa de Desenvolvimento Institucional 

Gestão Integrada 

do Saneamento 

2.612.000,00 0,15% 

Programa de Planejamento Gerencial 40.569.000,00 2,40% 

Programa de Gestão do Atendimento ao 

Usuário 
896.000,00 0,05% 

Programa de Controle Social e Educação 

Ambiental 
Controle Social 3.655.000,00 0,22% 

TOTAL DE INVESTIMENTO 1.687.490.000,00  

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  

Com o objetivo de demonstrar de forma detalhada a composição dos investimentos ao 

longo do período abrangido pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, os quadros a 

seguir detalham a distribuição dos valores estimados para as ações e programas 
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estruturados para cada componente do saneamento, de acordo com as metas (prazos) 

estabelecidas.  

Considerando os marcos temporais adotados para o planejamento dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos 

sólidos para o município de Vitória da Conquista, são apresentadas as estimativas de 

investimentos por programa versus as metas (emergencial, curto, médio e longo prazos) 

validadas de acordo com as necessidades do município.  

O Quadro 33, por sua vez, apresenta os investimentos estimados por componente do 

saneamento básico, observados os períodos de planejamento estabelecidos. 
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Quadro 33: Detalhamento Temporal Financeiro por Programa para o componente Abastecimento de Água  

 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ações Programa

Realizar e renovar as outorgas das captações superficiais e 

subterrâneas, atendendo as recomendações e restrições impostas 

pelo órgão licenciador

57.000,00         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   57.000,00         114.000,00         

Rever e atualizar o cadastro comercial -                   -                   -                   97.000,00         97.000,00         97.000,00         97.000,00         97.000,00         97.000,00         97.000,00         97.000,00         97.000,00         109.125,00        109.125,00        109.125,00        109.125,00        109.125,00        109.125,00        109.125,00        109.125,00        1.746.000,00       

Estudo e padronização das ligações prediais -                   -                   -                   338.400,00        338.400,00        338.400,00        338.400,00        338.400,00        338.500,00        338.500,00        338.500,00        338.500,00        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3.046.000,00       

Adequar a(s) área(s) de captação, incluindo a implantação de 

controle de acesso, placas de sinalização e correções na parte 

elétrica.

64.333,33         64.333,33         64.333,33         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   193.000,00         

Construção da Barragem de regularização do Catolé - Aumento da 

capacidade de captação superficial do sistema de abastecimento 

de água EMBASA

43.811.000,00   21.390.000,00   7.480.000,00     4.664.000,00     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   77.345.000,00     

Sistema de abastecimento de água da EMBASA: Atendimento dos 

déficits urbanos (sistema de tratamento e bombas de água)
62.000,00         62.000,00         62.000,00         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   186.000,00         

Sistema de abastecimento de água dos distritos não atendidos 

pela EMBASA (Cabeceira da Jibóia, Cercadinho e Inhobim): 

Atendimento dos déficits urbanos (captações, sistema de 

tratamento e bombas de água)

250.333,33        250.333,33        250.333,33        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   751.000,00         

Instalação de tubulações adutoras, reservatórios e rede de 

distribuição para o atender déficits das zonas urbanas de todos os 

distritos.

7.155.000,00     7.155.000,00     7.155.000,00     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   21.465.000,00     

Implantação de ligações e hidrômetros para reduzir o déficit das 

zonas urbanas de todos os distritos
61.666,67         61.666,67         61.666,67         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   185.000,00         

Instalação, ao longo dos anos, de rede de distribuição, ligações de 

água e hidrômetros para atender a expansão da zona urbana de 

todos os distritos.

1.053.333,33     1.053.333,33     1.053.333,33     1.086.800,00     1.086.800,00     1.086.800,00     1.086.800,00     1.086.800,00     1.124.750,00     1.124.750,00     1.124.750,00     1.124.750,00     1.332.375,00     1.332.375,00     1.332.375,00     1.332.375,00     1.332.375,00     1.332.375,00     1.332.375,00     1.332.375,00     23.752.000,00     

Universalização do abastecimento de água na zona rural. 2.169.333,33     2.169.333,33     2.169.333,33     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   6.508.000,00       

Estudo e Projeto do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) 

para a zona rural não atendida
47.000,00         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   47.000,00           

Estudo de concepção e projetos de sistema de captação, 

tratamento e elevação para o atendimento dos déficits na zona 

urbana

47.000,00         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Estudo de concepção e projetos de sistema de adução, reservação 

e distribuição para o atendimento para o atendimento dos déficits 

na zona urbana

1.073.000,00     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.073.000,00       

Medidas e ações para redução da quantidade de água consumida 

no município: controlar a vazão de explotação para a manutenção 

da vazão e recarga dos mananciais

28.333,33         28.333,33         28.333,33         28.200,00         28.200,00         28.200,00         28.200,00         28.200,00         28.250,00         28.250,00         28.250,00         28.250,00         31.750,00         31.750,00         31.750,00         31.750,00         31.750,00         31.750,00         31.750,00         31.750,00         593.000,00         

Implantar medidas de controle e redução de perdas 3.919.666,67     3.919.666,67     3.919.666,67     4.424.600,00     4.424.600,00     4.424.600,00     4.424.600,00     4.424.600,00     4.723.250,00     4.723.250,00     4.723.250,00     4.723.250,00     5.817.500,00     5.817.500,00     5.817.500,00     5.817.500,00     5.817.500,00     5.817.500,00     5.817.500,00     5.817.500,00     99.315.000,00     

Setorização e implantação de macromedidores 2.833.333,33     2.833.333,33     2.833.333,33     1.718.800,00     1.718.800,00     1.718.800,00     1.718.800,00     1.718.800,00     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   17.094.000,00     

Controle e detecção de vazamentos 103.333,33        103.333,33        103.333,33        103.200,00        103.200,00        103.200,00        103.200,00        103.200,00        103.250,00        103.250,00        103.250,00        103.250,00        116.125,00        116.125,00        116.125,00        116.125,00        116.125,00        116.125,00        116.125,00        116.125,00        2.168.000,00       

Estabelecimento de áreas especiais de proteção com restrições 

quanto a ocupação das margens dos cursos d'água e áreas de 

recarga de aquífero.

-                   -                   -                   36.000,00         36.000,00         36.000,00         36.000,00         36.000,00         36.000,00         36.000,00         36.000,00         36.000,00         40.500,00         40.500,00         40.500,00         40.500,00         40.500,00         40.500,00         40.500,00         40.500,00         648.000,00         

TOTAL POR ANO 62.735.666,67   39.090.666,67   25.180.666,67   12.605.000,00   7.941.000,00     7.941.000,00     7.941.000,00     7.941.000,00     6.559.000,00     6.559.000,00     6.559.000,00     6.559.000,00     7.568.875,00     7.568.875,00     7.568.875,00     7.568.875,00     7.568.875,00     7.568.875,00     7.568.875,00     7.625.875,00     

TOTAL POR PRAZO

PORCENTAGEM 23,5%

Programa de 

Modernização da 

Gestão do Sistema de 

Abastecimento de Água

60.608.000,0026.236.000,0044.369.000,00127.007.000,00

119.818.000,00     

Programa de 

Universalização do 

Sistema de 

Abastecimento de Água

Curto Prazo Médio Prazo Longo PrazoPrazo Emergencial
AçõesPrograma

Programa de Uso 

Sustentável e de 

Combate de Perdas

Custos Totais [R$]

258.220.000,00

258.220.000,00

100%

4.906.000,00        

131.505.000,00     

49,2% 17,2% 10,2%
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Quadro 34: Detalhamento Temporal Financeiro por Programa para o componente Esgotamento Sanitário  

 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  

Quadro 35: Detalhamento Temporal Financeiro por Programa para o componente Drenagem de Águas Pluviais  

 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ações Programa

Realizar ou renovar a outorga para o lançamento de efluentes, 

atendendo as recomendações e restrições impostas pelo órgão 

licenciador.

9.000,00           -                       9.000,00             

Rever e atualizar o cadastro comercial 83.000,00         83.000,00         83.000,00         83.200,00         83.200,00         83.200,00         83.200,00         83.200,00         83.250,00         83.250,00         83.250,00         83.250,00         93.500,00         93.500,00         93.500,00         93.500,00         93.500,00         93.500,00         93.500,00         93.500,00         1.746.000,00       

Implantação e/ou universalização de sistema de coleta de esgotos 

sanitários para atendimento do déficit da sede municipal
-                       -                       -                       11.698.600,00   11.698.600,00   11.698.600,00   11.698.600,00   11.698.600,00   11.699.000,00   11.699.000,00   11.699.000,00   11.699.000,00   214.875,00        214.875,00        214.875,00        214.875,00        214.875,00        214.875,00        214.875,00        214.875,00        107.008.000,00   

Melhorias na ETE VdC - Universalização de sistema de tratamento 

de esgotos sanitários para atender o déficit da sede municipal
-                       -                       -                       436.800,00        436.800,00        436.800,00        436.800,00        436.800,00        436.750,00        436.750,00        436.750,00        436.750,00        491.375,00        491.375,00        491.375,00        491.375,00        491.375,00        491.375,00        491.375,00        491.375,00        7.862.000,00       

Instalação das ligações e tubulações da rede coletora de esgotos 

para atender a expansão urbana.
-                       -                       -                       3.269.200,00     3.269.200,00     3.269.200,00     3.269.200,00     3.269.200,00     3.269.250,00     3.269.250,00     3.269.250,00     3.269.250,00     3.677.750,00     3.677.750,00     3.677.750,00     3.677.750,00     3.677.750,00     3.677.750,00     3.677.750,00     3.677.750,00     58.845.000,00     

Atendimento da zona rural com sistemas individuais de coleta e 

tratamento de esgoto.
-                       -                       -                       1.051.800,00     1.051.800,00     1.051.800,00     1.051.800,00     1.051.800,00     1.051.750,00     1.051.750,00     1.051.750,00     1.051.750,00     1.183.125,00     1.183.125,00     1.183.125,00     1.183.125,00     1.183.125,00     1.183.125,00     1.183.125,00     1.183.125,00     18.931.000,00     

Estudo de concepção e projeto do sistema de esgotamento 

sanitário da zona urbana não atendida
5.743.000,00     5.743.000,00       

Estudo de concepção e projeto de conjuntos sanitários e sistema 

de tratamento de esgotos para a área rural não atendida.
947.000,00        947.000,00         

TOTAL POR ANO 6.773.000,00     83.000,00         83.000,00         16.548.600,00   16.539.600,00   16.539.600,00   16.539.600,00   16.539.600,00   16.540.000,00   16.540.000,00   16.540.000,00   16.540.000,00   5.660.625,00     5.660.625,00     5.660.625,00     5.660.625,00     5.660.625,00     5.660.625,00     5.660.625,00     5.660.625,00     

TOTAL POR PRAZO

PORCENTAGEM

Programa Ações

Programa de 

Universalização do 

Sistema de 

Esgotamento Sanitário

Prazo Emergencial Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Programa de 

Modernização da 

Gestão do Sistema de 

Esgotamento Sanitário

6.939.000,00 82.707.000,00 66.160.000,00 45.285.000,00

3,5% 41,1% 32,9% 22,5%

Custos Totais [R$]

201.091.000,00

201.091.000,00

100%

1.755.000,00        

199.336.000,00     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ações Programa

Elaborar e implantar sistema de alerta contra enchentes, de forma 

articulada com a Defesa Civil.
-                       -                       -                       132.600,00        132.600,00        132.600,00        132.600,00        132.600,00        132.500,00        132.500,00        132.500,00        132.500,00        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.193.000,00       

Controle e fiscalização das ocupações irregulares em áreas de 

preservação permanente e em áreas de risco. Mapear e realizar o 

monitoramento das áreas de risco no município.

58.666,67         58.666,67         58.666,67         58.600,00         58.600,00         58.600,00         58.600,00         58.600,00         58.500,00         58.500,00         58.500,00         58.500,00         66.000,00         66.000,00         66.000,00         66.000,00         66.000,00         66.000,00         66.000,00         66.000,00         1.231.000,00       

Implantação das estruturas de microdrenagem (guias, bocas-de-

lobo, bueiros e sarjetas) para atender o déficit urbano
-                       -                       -                       14.579.600,00   14.579.600,00   14.579.600,00   14.579.600,00   14.579.600,00   14.579.750,00   14.579.750,00   14.579.750,00   14.579.750,00   16.402.125,00   16.402.125,00   16.402.125,00   16.402.125,00   16.402.125,00   16.402.125,00   16.402.125,00   16.402.125,00   262.434.000,00   

Estudo de concepção, projeto e implantação das estruturas de 

microdrenagem (guias, bocas-de-lobo, bueiros e sarjetas) para 

atender a expansão urbana (novas vias) da sede municipal.

-                       -                       -                       5.071.600,00     5.071.600,00     5.071.600,00     5.071.600,00     5.071.600,00     3.174.250,00     3.174.250,00     3.174.250,00     3.174.250,00     3.573.750,00     3.573.750,00     3.573.750,00     3.573.750,00     3.573.750,00     3.573.750,00     3.573.750,00     3.573.750,00     66.645.000,00     

Implantação de canais de drenagem para atender período de 

chuvas intensas.
-                       -                       -                       33.733.600,00   33.733.600,00   33.733.600,00   33.733.600,00   33.733.600,00   33.733.750,00   33.733.750,00   33.733.750,00   33.733.750,00   37.950.375,00   37.950.375,00   37.950.375,00   37.950.375,00   37.950.375,00   37.950.375,00   37.950.375,00   37.950.375,00   607.206.000,00   

Estudo de concepção e projeto do sistema de microdrenagem na 

zona urbana
13.122.000,00   13.122.000,00     

Estudo de concepção e projeto do sistema de macrodrenagem na 

zona urbana
30.360.000,00   30.360.000,00     

Estudo para avaliar as possibilidades de implantação de técnicas 

compensatórias.
451.132,00        22.600,00         22.600,00         22.600,00         22.600,00         22.600,00         22.500,00         22.500,00         22.500,00         22.500,00         25.375,00         25.375,00         25.375,00         25.375,00         25.375,00         25.375,00         25.375,00         25.375,00         857.132,00         

Elaborar e implantar o Programa de Manutenção Preventiva. 1.774.333,33     1.774.333,33     1.774.333,33     3.398.200,00     3.398.200,00     3.398.200,00     3.398.200,00     3.398.200,00     5.262.250,00     5.262.250,00     5.262.250,00     5.262.250,00     8.368.500,00     8.368.500,00     8.368.500,00     8.368.500,00     8.368.500,00     8.368.500,00     8.368.500,00     8.368.500,00     110.311.000,00   

Realizar a limpeza do sistema de microdrenagem. 457.000,00        457.000,00        457.000,00        1.417.400,00     1.417.400,00     1.417.400,00     1.417.400,00     1.417.400,00     2.505.000,00     2.505.000,00     2.505.000,00     2.505.000,00     4.160.750,00     4.160.750,00     4.160.750,00     4.160.750,00     4.160.750,00     4.160.750,00     4.160.750,00     4.160.750,00     51.764.000,00     

Elaboração e implementação de Programa de limpeza e 

desassoreamento dos cursos d'água do perímetro urbano.
26.666,67         26.666,67         26.666,67         26.600,00         26.600,00         26.600,00         26.600,00         26.600,00         26.500,00         26.500,00         26.500,00         26.500,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         559.000,00         

Recuperação de pontos degradados de mata ciliar dos cursos 

d'água do perímetro urbano.
-                       -                       -                       348.600,00        348.600,00        348.600,00        348.600,00        348.600,00        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.743.000,00       

TOTAL POR ANO 46.249.798,67   2.316.666,67     2.316.666,67     58.789.400,00   58.789.400,00   58.789.400,00   58.789.400,00   58.789.400,00   59.495.000,00   59.495.000,00   59.495.000,00   59.495.000,00   70.576.875,00   70.576.875,00   70.576.875,00   70.576.875,00   70.576.875,00   70.576.875,00   70.576.875,00   70.576.875,00   

TOTAL POR PRAZO

PORCENTAGEM

Longo Prazo

Programa de 

Universalização do 

Sistema de Drenagem 

Urbana

Programa Ações

Programa de 

Modernização da 

Gestão do Sistema de 

Drenagem Urbana

Programa de 

Monitoramento e 

Manutenção Preventiva 

do Sistema de 

Drenagem Urbana

50.883.132,00 293.947.000,00

Prazo Emergencial Curto Prazo Médio Prazo

237.980.000,00 564.615.000,00

4,4% 25,6% 20,7% 49,2%

Custos Totais [R$]

1.147.425.132,00

1.147.425.132,00

100%

164.377.000,00     

980.624.132,00     

2.424.000,00        
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Quadro 36: Detalhamento Temporal Financeiro por Programa para o componente Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ações Programa

Rever e atualizar o cadastro comercial -                       -                       -                       21.400,00         21.400,00         21.400,00         21.400,00         21.400,00         26.750,00         26.750,00         26.750,00         26.750,00         13.375,00         13.375,00         13.375,00         13.375,00         13.375,00         13.375,00         13.375,00         13.375,00         321.000,00         

Realização de estudos para avaliar as possibilidades de soluções 

consorciadas de manejo e gestão de resíduos sólidos.
70.666,67         70.666,67         70.666,67         42.400,00         42.400,00         42.400,00         42.400,00         42.400,00         -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       424.000,00         

Estudo e projeto de ampliação progressiva da cobertura dos 

serviços de limpeza pública, com o dimensionamento dos 

equipamentos e mão de obra necessários

-                       -                       -                       10.600,00         10.600,00         10.600,00         10.600,00         10.600,00         10.500,00         10.500,00         10.500,00         10.500,00         -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       95.000,00           

Implantação de papeleiras em vias públicas, de acordo com a 

concentração de habitantes e frequência de varrição.
-                       -                       -                       121.800,00        121.800,00        121.800,00        121.800,00        121.800,00        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       609.000,00         

Realização de estudo gravimétrico e de caracterização dos 

resíduos sólidos domiciliares gerados no município.
5.000,00           5.000,00           5.000,00           5.000,00           5.000,00           5.000,00           5.000,00           5.000,00           -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       40.000,00           

Realização de estudo de dimensionamento da coleta, definindo as 

frequências e horários de coleta, dimensionamento da frota e mão 

de obra, definição dos itinerários de coleta.

12.333,33         12.333,33         12.333,33         12.400,00         12.400,00         12.400,00         12.400,00         12.400,00         -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       99.000,00           

Aquisição de equipamentos para a ampliação dos serviços de 

limpeza pública e coleta de resíduos domiciliares
-                       -                       -                       1.318.600,00     1.318.600,00     1.318.600,00     1.318.600,00     1.318.600,00     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       6.593.000,00       

Estudo e projeto de ampliação da cobertura com a coleta de 

resíduos sólidos domiciliares nos domicílios da área rural.
10.666,67         10.666,67         10.666,67         10.800,00         10.800,00         10.800,00         10.800,00         10.800,00         -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       86.000,00           

Ampliação do aterro sanitário municipal 401.333,33        401.333,33        401.333,33        401.400,00        401.400,00        401.400,00        401.400,00        401.400,00        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       3.211.000,00       

Estudo, projeto e implantação de Programa de Coleta Seletiva -                       -                       -                       6.400,00           6.400,00           6.400,00           6.400,00           6.400,00           6.500,00           6.500,00           6.500,00           6.500,00           7.250,00           7.250,00           7.250,00           7.250,00           7.250,00           7.250,00           7.250,00           7.250,00           116.000,00         

Estimular e auxiliar a criação de cooperativas e associações de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
-                       -                       -                       5.400,00           5.400,00           5.400,00           5.400,00           5.400,00           5.500,00           5.500,00           5.500,00           5.500,00           6.000,00           6.000,00           6.000,00           6.000,00           6.000,00           6.000,00           6.000,00           6.000,00           97.000,00           

Estudo, projeto e implantação de Pontos de Entrega Voluntária 

(PEVs) no município.
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       8.750,00           8.750,00           8.750,00           8.750,00           1.125,00           1.125,00           1.125,00           1.125,00           1.125,00           1.125,00           1.125,00           1.125,00           44.000,00           

Divulgação do roteiro de coleta seletiva porta a porta e da 

localização dos PEVs para a população.
14.666,67         14.666,67         14.666,67         14.800,00         14.800,00         14.800,00         14.800,00         14.800,00         14.750,00         14.750,00         14.750,00         14.750,00         16.625,00         16.625,00         16.625,00         16.625,00         16.625,00         16.625,00         16.625,00         16.625,00         310.000,00         

Disciplinamento dos procedimentos de segregação nas feiras, 

varejões e entrepostos para a implantação da coleta diferenciada 

de resíduos orgânicos. Estudo para aproveitamento dos resíduos 

de podas e de feiras

-                       -                       -                       2.400,00           2.400,00           2.400,00           2.400,00           2.400,00           2.500,00           2.500,00           2.500,00           2.500,00           2.750,00           2.750,00           2.750,00           2.750,00           2.750,00           2.750,00           2.750,00           2.750,00           44.000,00           

Estudo, projeto e implantação de Unidade de Triagem e 

Compostagem (UTC)
-                       -                       -                       147.400,00        147.400,00        147.400,00        147.400,00        147.400,00        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       737.000,00         

Estabelecer Plano e serviços de manutenção dos equipamentos e 

unidades do sistema de gestão dos resíduos sólidos.
-                       -                       -                       1.072.800,00     1.072.800,00     1.072.800,00     1.072.800,00     1.072.800,00     1.079.500,00     1.079.500,00     1.079.500,00     1.079.500,00     1.231.500,00     1.231.500,00     1.231.500,00     1.231.500,00     1.231.500,00     1.231.500,00     1.231.500,00     1.231.500,00     19.534.000,00     

Controle e fiscalização dos descartes irregulares de resíduos 

sólidos
79.333,33         79.333,33         79.333,33         79.200,00         79.200,00         79.200,00         79.200,00         79.200,00         79.250,00         79.250,00         79.250,00         79.250,00         89.250,00         89.250,00         89.250,00         89.250,00         89.250,00         89.250,00         89.250,00         89.250,00         1.665.000,00       

Identificar e mapear as áreas de risco de poluição/contaminação, 

áreas contaminadas e com alterações ambientais pela disposição 

inadequada de resíduos sólidos.

-                       -                       -                       36.800,00         36.800,00         36.800,00         36.800,00         36.800,00         36.750,00         36.750,00         36.750,00         36.750,00         41.375,00         41.375,00         41.375,00         41.375,00         41.375,00         41.375,00         41.375,00         41.375,00         662.000,00         

TOTAL POR ANO 500.000,00        500.000,00        500.000,00        1.950.800,00     1.950.800,00     1.950.800,00     1.950.800,00     1.950.800,00     43.750,00         43.750,00         43.750,00         43.750,00         20.625,00         20.625,00         20.625,00         20.625,00         20.625,00         20.625,00         20.625,00         20.625,00         

TOTAL POR PRAZO

PORCENTAGEM

Programa de 

Universalização do 

Serviço de Limpeza 

Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos

Programa de 

Valorização dos 

Resíduos Sólidos

Programa de 

Monitoramento e 

Manutenção Preventiva 

do Sistema de Manejo 

de Resíduos Sólidos

10.733.000,00       

1.348.000,00        

21.861.000,00       

Programa Ações
Prazo Emergencial Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo Custos Totais [R$]

Programa de 

Modernização da 

Gestão do Serviço de 

Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos 

745.000,00           

100%

11.594.000,00

11.594.000,00

12,9% 84,1% 1,5% 1,4%

1.500.000,00 9.754.000,00 175.000,00 165.000,00
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Quadro 37: Detalhamento Temporal Financeiro por Programa para as ações comuns a todos os componentes do saneamento 

 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ações Programa

Estudo para definição de novo modelo institucional com a criação 

de um órgão específico na estrutura da administração pública para 

a gestão dos serviços de saneamento. Estruturação e arranjo do 

órgão gestor do Saneamento.

43.000,00         43.000,00         43.000,00         -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       129.000,00         

Adequação e complementação da legislação municipal conforme 

PMSB. Instituir diploma legal definindo as responsabilidades pela 

prestação dos serviços de água, esgotos, resíduos sólidos e 

29.666,67         29.666,67         29.666,67         -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       89.000,00           

Elaborar contrato ou regimento de prestação dos serviços de 

saneamento, onde devem estar previstos os direitos e deveres do 

prestador de serviços, dos usuários e do titular.

14.333,33         14.333,33         14.333,33         -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       43.000,00           

Formação e implantação do conselho municipal de Saneamento ou 

instância semelhante. Instituir o Fundo Municipal de Saneamento 
28.666,67         28.666,67         28.666,67         -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       86.000,00           

Análise para a definição de agência reguladora: realizar convênio 

com a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do 
43.666,67         43.666,67         43.666,67         -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       131.000,00         

Definir normas para a ampliação do sistema de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e drenagem urbana efetuada por 

loteamentos. Definir critérios técnicos para o projeto, fiscalização, 

153.666,67        153.666,67        153.666,67        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       461.000,00         

Realizar a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico a 

cada quatro anos.
334.539,56        334.539,56        334.539,56        334.539,56        334.539,56        1.672.697,80       

Realizar o cadastro e o mapeamento georreferenciado da 

infraestrutura existente dos sistemas de abastecimento de água, 
12.544.666,67   12.544.666,67   12.544.666,67   6.600,00           6.600,00           6.600,00           6.600,00           6.600,00           -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       37.667.000,00     

Elaborar, instituir e atualizar periodicamente o Sistema Municipal 

de Informação em Saneamento.
-                       -                       -                       258.000,00        258.000,00        258.000,00        258.000,00        258.000,00        15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         16.750,00         16.750,00         16.750,00         16.750,00         16.750,00         16.750,00         16.750,00         16.750,00         1.484.000,00       

Consolidação e implantação de indicadores e monitoramento da 

prestação dos serviços de saneamento.
-                       -                       -                       33.600,00         33.600,00         33.600,00         33.600,00         33.600,00         -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       168.000,00         

Realizar a avaliação periódica das metas estabelecidas no PMSB. -                       -                       -                       31.000,00         31.000,00         31.000,00         31.000,00         31.000,00         31.000,00         31.000,00         31.000,00         31.000,00         35.000,00         35.000,00         35.000,00         35.000,00         35.000,00         35.000,00         35.000,00         35.000,00         559.000,00         

Estudo para a definição de taxas e tarifas para a prestação dos 

serviços de saneamento básico, devendo ser previstos subsídios 
35.666,67         35.666,67         35.666,67         -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       107.000,00         

Verificação da sustentabilidade econômica e de cobrança pela 

execução dos serviços. Atualização periódica das taxas e tarifas, 
-                       -                       -                       32.400,00         32.400,00         32.400,00         32.400,00         32.400,00         32.500,00         32.500,00         32.500,00         32.500,00         36.500,00         36.500,00         36.500,00         36.500,00         36.500,00         36.500,00         36.500,00         36.500,00         584.000,00         

Desenvolver plano de melhoria no atendimento aos usuários pelo(s) 

prestador(es) do(s) serviço(s).
-                       -                       -                       38.600,00         38.600,00         38.600,00         38.600,00         38.600,00         38.500,00         38.500,00         38.500,00         38.500,00         43.375,00         43.375,00         43.375,00         43.375,00         43.375,00         43.375,00         43.375,00         43.375,00         694.000,00         

Desenvolver mecanismos de divulgação da qualidade dos serviços 

prestados por meio de canais de comunicação entre o Poder 
-                       -                       -                       11.200,00         11.200,00         11.200,00         11.200,00         11.200,00         11.250,00         11.250,00         11.250,00         11.250,00         12.625,00         12.625,00         12.625,00         12.625,00         12.625,00         12.625,00         12.625,00         12.625,00         202.000,00         

Integração das secretarias e departamentos quanto à 

responsabilidade na implementação e promoção da educação 

ambiental permanente no Município.

28.333,33         28.333,33         28.333,33         28.400,00         28.400,00         28.400,00         28.400,00         28.400,00         28.500,00         28.500,00         28.500,00         28.500,00         32.000,00         32.000,00         32.000,00         32.000,00         32.000,00         32.000,00         32.000,00         32.000,00         597.000,00         

Elaboração e implementação de Programa de Educação Ambiental 

permanente com ênfase no consumo consciente dos recursos 
30.333,33         30.333,33         30.333,33         30.400,00         30.400,00         30.400,00         30.400,00         30.400,00         30.500,00         30.500,00         30.500,00         30.500,00         34.125,00         34.125,00         34.125,00         34.125,00         34.125,00         34.125,00         34.125,00         34.125,00         638.000,00         

Realizar ações educativas e de fiscalização visando efetuar ligação 

de domicílio não conectado a rede de esgotamento sanitário.
53.666,67         53.666,67         53.666,67         53.600,00         53.600,00         53.600,00         53.600,00         53.600,00         53.750,00         53.750,00         53.750,00         53.750,00         60.375,00         60.375,00         60.375,00         60.375,00         60.375,00         60.375,00         60.375,00         60.375,00         1.127.000,00       

Elaboração e implantação de Programa Permanente de Educação 

Ambiental e Comunicação Social para jovens e adultos com foco 

em temas como cidadania, responsabilidade ambiental, consumo 

consciente da água, geração e descarte dos resíduos, reciclagem, 

entre outros.

30.333,33         30.333,33         30.333,33         30.400,00         30.400,00         30.400,00         30.400,00         30.400,00         30.500,00         30.500,00         30.500,00         30.500,00         34.125,00         34.125,00         34.125,00         34.125,00         34.125,00         34.125,00         34.125,00         34.125,00         638.000,00         

Uso de mídias locais como jornal comunitário, rádio e carro de 

som para divulgação de campanhas ambientais e de saneamento 

voltados a melhorias das condições de vida da população

9.666,67           9.666,67           9.666,67           9.600,00           9.600,00           9.600,00           9.600,00           9.600,00           9.750,00           9.750,00           9.750,00           9.750,00           10.875,00         10.875,00         10.875,00         10.875,00         10.875,00         10.875,00         10.875,00         10.875,00         203.000,00         

Capacitação dos agentes comunitários de saúde para 

esclarecimentos e divulgação de boas práticas em saúde e 

ambiente

41.333,33         41.333,33         41.333,33         18.200,00         18.200,00         18.200,00         18.200,00         18.200,00         18.250,00         18.250,00         18.250,00         18.250,00         20.500,00         20.500,00         20.500,00         20.500,00         20.500,00         20.500,00         20.500,00         20.500,00         452.000,00         

TOTAL POR ANO 13.087.000,00   13.087.000,00   13.087.000,00   916.539,56        582.000,00        582.000,00        582.000,00        916.539,56        299.500,00        299.500,00        299.500,00        634.039,56        336.250,00        336.250,00        336.250,00        670.789,56        336.250,00        336.250,00        336.250,00        670.789,56        

TOTAL POR PRAZO

PORCENTAGEM

2.611.697,80        

47.731.697,80

47.731.697,80

100%

3.655.000,00        

896.000,00           

40.569.000,00       

Custos Totais [R$]

82,3% 7,5% 3,2% 7,0%

39.261.000,00 3.579.079,12 1.532.539,56 3.359.079,12

Programa de Gestão do 

Atendimento ao Usuário

Programa de Controle 

Social e Educação 

Ambiental

Médio Prazo Longo Prazo

Programa de 

Desenvolvimento 

Institucional

Programa de 

Planejamento Gerencial

Programa Ações
Prazo Emergencial Curto Prazo
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Quadro 38: Quadro resumo dos investimentos previstos por meta temporal 

Programa 
Eixos 

Comtemplados 
Emergencial Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo TOTAL 

Programa de Modernização da Gestão do Sistema de 

Abastecimento de Água Sistema de 

Abastecimento de 

Água 

57.000,00 2.177.000,00 1.742.000,00 930.000,00 4.906.000,00 

Programa de Universalização do Sistema de Abastecimento de 

Água 
106.575.000,00 10.098.000,00 4.499.000,00 10.659.000,00 131.831.000,00 

Programa de Uso Sustentável e de Combate de Perdas 20.654.000,00 31.554.000,00 19.563.000,00 48.047.000,00 119.818.000,00 

Programa de Modernização da Gestão do Sistema de 

Esgotamento Sanitário 
Sistema de 

Esgotamento 

Sanitário 

249.000,00 425.000,00 333.000,00 748.000,00 1.755.000,00 

Programa de Universalização do Sistema de Esgotamento 

Sanitário 
6.690.000,00 82.282.000,00 65.827.000,00 44.537.000,00 199.336.000,00 

Programa de Modernização da Gestão do Sistema de 

Drenagem Urbana 

Sistema de 

Drenagem Urbana 

176.000,00 956.000,00 764.000,00 528.000,00 2.424.000,00 

Programa de Universalização do Sistema de Drenagem 

Urbana 
43.933.000,00 267.037.000,00 206.041.000,00 463.613.000,00 980.624.000,00 

Programa de Monitoramento e Manutenção Preventiva do 

Sistema de Drenagem Urbana 
6.774.000,00 25.954.000,00 31.175.000,00 100.474.000,00 164.377.000,00 

Programa de Modernização da Gestão do Serviço de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
Infraestrutura de 

Limpeza Urbana e 

Manejo de 

Resíduos Sólidos 

212.000,00 319.000,00 107.000,00 107.000,00 745.000,00 

Programa de Universalização do Serviço de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos 
1.288.000,00 9.403.000,00 42.000,00 0,00 10.733.000,00 

Programa de Valorização dos Resíduos Sólidos 44.000,00 882.000,00 152.000,00 270.000,00 1.348.000,00 

Programa de Monitoramento e Manutenção Preventiva do 

Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos 
238.000,00 5.944.000,00 4.782.000,00 10.897.000,00 21.861.000,00 

Programa de Desenvolvimento Institucional 

Gestão Integrada 

do Saneamento 

939.000,00 669.000,00 335.000,00 669.000,00 2.612.000,00 

Programa de Planejamento Gerencial 
37.741.000,00 

 

1.808.000,00 

 
314.000,00 706.000,00 40.569.000,00 

Programa de Gestão do Atendimento ao Usuário 0,00 249.000,00 199.000,00 448.000,00 896.000,00 

Programa de Controle Social e Educação Ambiental Controle Social 581.000,00 853.000,00 685.000,00 1.536.000,00 3.655.000,00 

TOTAL DE INVESTIMENTO 1.687.490.000,00 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  
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Quadro 39: Investimentos estimados por componente do saneamento 

Eixo de Planejamento 

Prazos de Execução 

Imediato Curto Médio Longo Total 

(2020 - 2022) (2023 - 2027) (2028 - 2031) (2032 - 2039) Acumulado (1) 

Sistema de Abastecimento de 

Água 
R$ 127.286.000,00 R$ 43.829.000,00 R$ 25.804.000,00 R$ 59.636.000,00 R$ 256.555.000,00 

Sistema de Esgotamento 

Sanitário 
R$ 6.939.000,00 R$ 82.707.000,00 R$ 66.160.000,00 R$ 45.285.000,00 R$ 201.091.000,00 

Drenagem Urbana e Manejo 

das Águas Pluviais 
R$ 50.883.000,00 R$ 293.947.000,00 R$ 237.980.000,00 R$ 564.615.000,00 R$ 1.147.425.000,00 

Limpeza Urbana e Manejo dos 

Resíduos Sólidos 
R$ 1.782.000,00 R$ 16.548.000,00 R$ 5.083.000,00 R$ 11.274.000,00 R$ 34.687.000,00 

Gestão Integrada do 

Saneamento Básico 
R$ 38.680.000,00 R$ 2.726.000,00 R$ 848.000,00 R$ 1.823.000,00 R$ 44.077.000,00 

Controle Social R$ 581.000,00 R$ 853.000,00 R$ 685.000,00 R$ 1.536.000,00 R$ 3.655.000,00 

Total Acumulado (2) R$ 226.151.000,00 R$ 440.610.000,00 R$ 336.560.000,00 R$ 684.169.000,00 R$ 1.687.490.000,00 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  
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Figura 10: Investimentos estimados por componente do saneamento 

 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  

Conforme apresentado, os custos decorrentes da implementação dos sistemas de 

saneamento básico para o município se distribuem em 15,2% para o abastecimento de 

água, 11,9% para o esgotamento sanitário, 68,0% para a drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas e 2,1% para a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos. 

Os quadros a seguir apresentam os investimentos estimados por ano e por habitante totais 

e para os componentes do plano no horizonte de planejamento. 

Quadro 40: Investimentos estimados totais, anuais e por habitante 

Investimento total para todo o período (20 anos) 

Investimento médio por ano 84.375.000,00 

População total municipal no final do horizonte de planejamento 434.047,00 

Investimento médio por habitante por ano 195,00 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  

15,2%

11,9%

68,0%

2,1% 2,6% 0,2%

Sistema de Abastecimento de Água

Sistema de Esgotamento Sanitário

Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos

Gestão Integrada do Saneamento Básico

Controle Social
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Quadro 41: Investimentos estimados anuais por habitante por eixo de saneamento 

Investimento por habitante/ano – Sistema de abastecimento de água R$ 30,00 

Investimento por habitante/ano – Sistema de esgotamento sanitário R$ 23,00 

Investimento por habitante/ano – Drenagem urbana e manejo de águas pluviais R$ 132,00 

Investimento por habitante/ano – Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos R$4,00 

Investimento por habitante/ano – Gestão integrada do saneamento básico e controle 

social 
R$9,00 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  

5.3 COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS 

Neste item, é apresentado o resumo dos investimentos por eixo de saneamento em 

diferentes cenários, com alterações das condições de contorno consideradas e explicitadas 

nos itens anteriores, com o objetivo de comparar os impactos nos custos dentro do 

horizonte de planejamento que uma gestão ativa do poder público pode proporcionar. 

As hipóteses alteradas nos itens a seguir foram mencionadas em itens anteriores, e dizem 

respeito ao cenário de crescimento urbano descontrolado fora do estipulado pelo PDDU 

(2019), a participação dos empreendedores na instalação e cadastramento da 

infraestrutura sanitária em novos loteamentos e a aplicação de técnicas compensatórias 

no eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. 

5.3.1 Crescimento Urbano Disperso 

Como mencionado no item 4.1.5, as estimativas de investimentos foram conduzidas em 

dois cenários diferentes, um considerando adensamento da zona urbana dentro das áreas 

consolidadas e de expansão previstas no PDDU, nomeado cenário 1, já apresentado e base 

deste PMSB, e outro considerando uma expansão urbana não controlada, chamado de 

cenário 2, na qual a cidade se espalharia horizontalmente com baixa densidade de 

ocupação, portanto de forma dispersa. 

A estimativa de investimentos apresentada neste capítulo guiou-se pelos princípios do 

cenário 1, pressupondo adensamento urbano, o qual favorece a universalização dos 

serviços de saneamento básico. Foi conduzido, entretanto, outra análise de custos para o 

cenário 2, crescimento disperso, assim sendo possível a comparação dos custos para um 

cenário de adensamento e outro de expansão descontrolada. 
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Para o cenário 2, considerou-se que a densidade de ocupação urbana se manterá constante 

no horizonte de planejamento, ou seja, não haverá adensamento urbano e a zona urbana 

apresentará uma densidade de 150 m de vias por hectare, o que leva a um total de 3.615 

km de vias em 2040, para uma área de 24.089 ha. Essa é a quantidade a ser coberta por 

tubulações e equipamentos de água, esgoto e drenagem nesse cenário.  

Os resultados da análise desse cenário são apresentados no quadro a seguir. Observa-se 

um expressivo aumento na estimativa final de investimentos, principalmente nos eixos de 

água, esgoto e drenagem urbana. Uma zona urbana horizontalizada e de baixa densidade 

leva à maior demanda por estruturas enterradas de saneamento, como tubulações e canais, 

para acompanhar todas as vias urbanas e atender à diretriz de universalização dos serviços 

de saneamento. São obras que envolvem diversas disciplinas, tempo e investimentos 

consideráveis por parte do poder público. 

Em contraste, uma zona urbana mais adensada e verticalizada concentra a população em 

uma área menor, onde uma única tubulação, de maiores dimensões, pode atender uma 

quantidade maior de habitantes, reduzindo as demandas por equipamentos e, 

consequentemente, os investimentos. 

Os valores de investimentos são muito maiores que no cenário 1, que pressupõe 

adensamento urbano, logo o município precisa ter uma forte política de adensamento 

urbano sob pena de aumentar significativamente seus investimentos em saneamento. 

Esses gastos seriam maiores ainda se fossem considerados os custos de operação e 

manutenção. 
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Quadro 42: Investimentos estimados por componente do saneamento para o cenário 2, considerando grande expansão urbana de 

baixa densidade de ocupação 

Eixo de Planejamento 

Prazos de Execução 

Imediato Curto Médio Longo Total 

(2020 - 2022) (2023 - 2027) (2028 - 2031) (2032 - 2040) Acumulado (1) 

Sistema de Abastecimento de Água R$ 216.824.000,00 R$ 63.294.000,00 R$ 41.376.000,00 R$ 94.672.000,00 R$ 416.166.000,00 

Sistema de Esgotamento Sanitário R$ 16.709.000,00 R$ 191.261.000,00 R$ 153.004.000,00 R$ 45.285.000,00 R$ 406.259.000,00 

Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais R$ 73.305.000,00 R$ 537.219.000,00 R$ 429.349.000,00 R$ 1.070.252.000,00 R$ 2.110.125.000,00 

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos R$ 1.782.000,00 R$ 16.548.000,00 R$ 5.083.000,00 R$ 11.274.000,00 R$ 34.687.000,00 

Gestão Integrada do Saneamento Básico R$ 87.867.000,00 R$ 2.726.000,00 R$ 848.000,00 R$ 1.823.000,00 R$ 93.264.000,00 

Controle Social R$ 581.000,00 R$ 853.000,00 R$ 685.000,00 R$ 1.536.000,00 R$ 3.655.000,00 

Total Acumulado (2) R$ 397.068.000,00 R$ 811.901.000,00 R$ 630.345.000,00 R$ 1.224.842.000,00 R$ 3.064.156.000,00 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  

Quadro 43: Investimentos estimados totais, anuais e por habitante – cenário 2 

Investimento total para todo o horizonte de planejamento (20 anos) 3.064.156.000,00 

Investimento médio por ano 153.208.000,00 

População total municipal no final do horizonte de planejamento 434.047,00 

Investimento médio por habitante por ano 353,00 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  
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5.3.2 Ausência de Investimentos Particulares 

Considerou-se no orçamento apresentado no item 5.2 que a Prefeitura Municipal arcaria 

com apenas 20% dos elementos lineares dos sistemas de saneamento, sendo o restante 

implantado pelos empreendedores de novos loteamentos urbanos, atividade comum no 

município. Além disso, também foi adotada a hipótese para o item 2.1 que 50% do 

cadastro e mapeamento da infraestrutura existente seria realizada também pelos 

empreendedores de loteamentos. 

O quadro a seguir apresenta o orçamento do item 5.2 considerando que não haverá essa 

divisão e a Prefeitura Municipal assumirá 100% dos investimentos relacionados ao 

saneamento básico municipal. 

Mais uma vez, observa-se que o aumento de investimentos é expressivo, visto que os 

elementos lineares dos eixos de saneamento, como tubulações, ligações e hidrômetros, 

são os que requerem mais investimento, pois envolvem obras maiores com escavações, 

contenções e equipamentos especializados.  
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Quadro 44: Investimentos estimados por componente do saneamento, considerando ausência de investimentos particulares 

Eixo de Planejamento 

Prazos de Execução 

Imediato Curto Médio Longo Total 

(2020 - 2022) (2023 - 2027) (2028 - 2031) (2032 - 2039) Acumulado (1) 

Sistema de Abastecimento de Água R$ 200.343.000,00 R$ 63.930.000,00 R$ 42.476.000,00 R$ 99.170.000,00 R$ 405.919.000,00 

Sistema de Esgotamento Sanitário R$ 20.172.000,00 R$ 289.538.000,00 R$ 231.624.000,00 R$ 155.583.000,00 R$ 696.917.000,00 

Drenagem Urbana e Manejo das Águas 

Pluviais 
R$ 50.883.000,00 R$ 388.039.000,00 R$ 285.028.000,00 R$ 670.473.000,00 R$ 1.394.423.000,00 

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos 

Sólidos 
R$ 1.782.000,00 R$ 16.548.000,00 R$ 5.083.000,00 R$ 11.274.000,00 R$ 34.687.000,00 

Gestão Integrada do Saneamento Básico R$ 76.314.000,00 R$ 2.758.000,00 R$ 848.000,00 R$ 1.823.000,00 R$ 81.743.000,00 

Controle Social R$ 581.000,00 R$ 853.000,00 R$ 685.000,00 R$ 1.536.000,00 R$ 3.655.000,00 

Total Acumulado (2) R$ 346.418.000,00 R$ 754.833.000,00 R$ 566.378.000,00 R$ 941.214.000,00 R$ 2.608.843.000,00 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  

Quadro 45: Investimentos estimados totais, anuais e por habitante, caso não haja investimentos particulares 

Investimento total para todo o horizonte de planejamento (20 anos) 2.617.344.000,00 

Investimento médio por ano 130.868.000,00 

População total municipal no final do horizonte de planejamento 434.047,00 

Investimento médio por habitante por ano 302,00 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  
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5.3.3 Aplicação Ativa de Técnicas Compensatórias 

Pode-se observar no Quadro 31 – Estimativa de custo por programa, que o programa de 

“Universalização do sistema de drenagem urbana” conta com a ação “Estudo para avaliar 

as possibilidades de implantação de técnicas compensatórias”. Esse é um programa de 

fundamental importância para o eixo de drenagem urbana, pois traz o que há de mais 

contemporâneo em relação às técnicas de manejo de águas pluviais. Como discutido no 

relatório de prognóstico, técnicas compensatórias dizem respeito, em resumo, às medidas 

de manejo de águas urbanas que visam tratar da água pluvial onde ela cai, buscando reter 

e infiltrar, assim reduzindo a demanda por infraestrutura pesada de drenagem urbana, 

como galerias e canais. Caso o item destacado seja efetivamente levado a cabo pelo poder 

público ao longo do horizonte de planejamento, estima-se que é possível reduzir a 

demanda pela infraestrutura orçada em até 30%. 

É apresentado a seguir um resumo do orçamento considerando essa redução na demanda 

de drenagem urbana como consequência de um extenso emprego de técnicas 

compensatórias. Destaca-se a redução do investimento no eixo de drenagem urbana e 

manejo de águas pluviais. 
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Quadro 46: Investimentos estimados por componente do saneamento, considerando emprego de técnicas compensatórias 

Eixo de Planejamento 

Prazos de Execução 

Imediato Curto Médio Longo Total 

(2020 - 2022) (2023 - 2027) (2028 - 2031) (2032 - 2039) Acumulado (1) 

Sistema de Abastecimento de Água R$ 127.286.000,00 R$ 43.829.000,00 R$ 25.804.000,00 R$ 59.636.000,00 R$ 256.555.000,00 

Sistema de Esgotamento Sanitário R$ 6.939.000,00 R$ 82.707.000,00 R$ 66.160.000,00 R$ 45.285.000,00 R$ 201.091.000,00 

Drenagem Urbana e Manejo das Águas 

Pluviais 
R$ 50.883.000,00 R$ 293.947.000,00 R$ 237.980.000,00 R$ 564.615.000,00 R$ 803.197.500,00 

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos 

Sólidos 
R$ 1.782.000,00 R$ 16.548.000,00 R$ 5.083.000,00 R$ 11.274.000,00 R$ 34.687.000,00 

Gestão Integrada do Saneamento Básico R$ 38.680.000,00 R$ 2.726.000,00 R$ 848.000,00 R$ 1.823.000,00 R$ 44.077.000,00 

Controle Social R$ 581.000,00 R$ 853.000,00 R$ 685.000,00 R$ 1.536.000,00 R$ 3.655.000,00 

Total Acumulado (2) R$ 226.151.000,00 R$ 440.610.000,00 R$ 336.560.000,00 R$ 684.169.000,00 R$ 1.343.262.500,00 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020.  

Quadro 47: Investimentos estimados totais, anuais e por habitante, considerando emprego de técnicas compensatórias 

Investimento total para todo o horizonte de planejamento (20 anos) 1.343.262.500,00 

Investimento médio por ano 67.164.000,00 

População total municipal no final do horizonte de planejamento 434.047,00 

Investimento médio por habitante por ano 155,00 

Fonte: Fipe/GO Associados – 2020. 
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6. ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Esta Seção avalia a legislação aplicável às alternativas institucionais possíveis para a 

prestação de serviços de saneamento básico no município de Vitória da Conquista.  

O titular dos serviços, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (PVMC) é 

incumbida de prestar esse serviço público à sua população. Para tal, pode optar por 

diversas alternativas de prestação de serviços, em suma: a operação direta pela 

administração pública ou indireta, efetuada por meio de um consórcio público ou de um 

concessionário, público ou privado. 

Para isso, a primeira parte faz breve recapitulação da evolução da legislação que rege as 

concessões e das leis mais atuais que introduziram as Parcerias Público-Privada, cuja 

formatação na modalidade administrativa guarda muitas semelhanças com as bases 

conceituais do Contato. 

6.1 O MODELO DE PRESTAÇÃO DIRETA 

A operação direta dos serviços de saneamento pode ocorrer por meio da própria 

administração pública, ou de outros entes descentralizados (autarquias, fundações 

públicas, empresas públicas ou de economia mista vinculadas ao ente titular do serviço, 

a PMVC. 

Nesse caso, a figura do titular se mistura com a do operador, e não há necessidade legal 

de conceber-se uma estrutura regulatória. 

6.2 O MODELO DE PRESTAÇÃO POR TERCEIROS 

Uma alternativa possível, é a concessão dos serviços para prestação por terceiros, que 

podem ter administração pública ou privada. 

6.2.1 O Modelo de Prestação por Terceiros – Administração Pública 

No setor de saneamento básico, a alternativa de prestação terceirizada por entes do setor 

público é feita pelas Companhias Estaduais de Saneamento Básico, fundadas na década 

de 1960. O modelo atual de prestação de serviços de Vitória da Conquista se enquadra 
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neste caso, pois o saneamento básico do município é operado pela Empresa Baiana de 

Águas e Saneamento (Embasa), empresa que possui o Governo do Estado da Bahia como 

principal acionista. 

O Contrato de Concessão foi firmado em 1996, sob o formato de Concessão Plena dos 

serviços, com prazo de vencimento de 20 anos (02/08/2016), conforme quadro abaixo: 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 02/08/1996 

TIPO DE CONCESSÃO Plena 

PRAZO DE CONTRATO  20 anos 

DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO 02/08/2016 

Atualmente, o Contrato da Embasa com a PMVC se encontra vencido. Como a prestação 

de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração 

do titular depende da celebração de contrato, e não são admitidos contratos verbais ou 

outras disciplinas precárias tais como convênios e termos de parceria (art. 10, Lei 

nº 11.445/2007), é necessário que seja feita a celebração de nova contratação dos 

serviços, caso a PMVC deseja manter a prestação pela Embasa. 

Até a presente data, ainda é possível efetuar um Contrato de Programa para a prestação 

de serviços públicos de saneamento básico, contemplando as condições para a sua 

validade estabelecidas na Lei nº 11.445/2007, tais como a existência de plano de 

saneamento básico; a autorização para a contratação dos serviços, indicando os 

respectivos prazos e a área a ser atendida; a inclusão, no contrato, das metas progressivas 

e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água 

e de outros recursos naturais, dentre outras. 

6.2.2 O Modelo de Prestação por Terceiros – Administração Privada 

6.2.2.1 Concessão Comum 

Atualmente, no modelo de concessão comum, o parceiro privado (concessionário) gere 

de forma integral os serviços concedidos, ficando responsável por financiar e realizar 

todos os investimentos necessários, prestar serviços de manutenção e operação e atender 

às demandas dos usuários.  
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Neste modelo, não há fluxo de pagamentos advindos do Poder Concedente. A 

remuneração do parceiro privado é oriunda de tarifas cobradas diretamente da população. 

Consequentemente, a concessão comum não implica, via de regra, em impacto fiscal para 

o Poder Concedente. O Quadro 48 ilustra o modelo de concessão comum utilizado 

frequentemente em projetos de infraestrutura. 

Quadro 48: Concessão Comum 

 

Em formatação similar à acima mostrada, os pagamentos ao concessionário são feitos por 

outros concessionários e não diretamente pelos usuários dos serviços. Este é o caso, por 

exemplo, das concessões de serviços públicos de transmissão de energia elétrica1, nas 

quais o concessionário dos serviços é pago pela concessionária responsável pela 

distribuição da energia elétrica que, por sua vez, cobra as tarifas diretamente da 

população.  

Em qualquer hipótese, porém, não há utilização de recursos fiscais para remunerar o 

concessionário. O custeio dos serviços prestados pelo concessionário advém, direta ou 

indiretamente, das tarifas cobradas da população beneficiada com o serviço público 

prestado.  

                                                 

1 O setor elétrico está organizado a partir de um sistema integrado de comercialização de energia e 

estabelece mecanismos de garantias entre os diversos concessionários/autorizados da cadeia de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica.  
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Justamente por essa característica, o contrato de concessão comum, regulado pela Lei de 

Concessões, experimentou um relativo sucesso em determinados setores da infraestrutura 

brasileira. Nesse tipo de arranjo foram viabilizadas concessões rodoviárias, de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica, de telecomunicações e de prestação de 

serviços públicos de gás canalizado e exploração de poços de petróleo. Vale dizer que 

muitas dessas concessões estavam também amparadas por marcos legais setoriais2. 

6.2.3 Contratos de Parceria Público-Privada – PPP 

Dentro das possibilidades de realização de PPPs, estão aqueles contratos em que há aporte 

de recursos pela administração pública na prestação do serviço, seja ele em adição à tarifa 

paga pelo usuário (concessão patrocinada), ou por serem os serviços prestados de forma 

direta ou indireta ao poder público (concessão administrativa). 

O objetivo dos contratos de PPP é incentivar o investimento privado em infraestrutura 

pública, principalmente instalações críticas para o desenvolvimento do país.  Um contrato 

de PPP assemelha-se a uma concessão, exceto pelo fato de que, em geral, o pagamento 

público estar condicionado a resultados entregues e um nível mínimo de desempenho do 

serviço. 

Em outras palavras, o contrato de PPP pode ser visto como um instrumento projetado 

para transferir investimentos para o parceiro privado, permitindo amortizar as despesas 

de investimento em um horizonte de tempo mais longo. Essa amortização pode ser 

acordada explorando o serviço ou sendo paga diretamente pela administração em até 35 

anos. 

6.2.3.1 Concessão Patrocinada 

A partir de 2003 passaram a ser editadas leis estaduais e, posteriormente, a Lei Federal 

de PPPs (“Lei de PPPs ou Lei 11.079/04”) que criou duas outras modalidades de 

concessão: a concessão patrocinada e a concessão administrativa. A concessão 

patrocinada é bastante semelhante à concessão comum. Há a delegação completa da 

                                                 

2 Por exemplo a Lei 9.074/95 para o setor elétrico e a Lei 9.478/97 para o setor de petróleo. 
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prestação de serviços públicos ao concessionário, o qual passa a ser responsável pela 

prestação dos serviços públicos e autorizado a cobrar tarifas diretamente da população. A 

principal diferença para a concessão comum é que o custeio dos serviços pode não vir 

exclusivamente de tarifas cobradas da população. O Poder Concedente pode também 

realizar pagamentos ao concessionário para complementar a remuneração pelos serviços 

prestados. O Quadro 49 ilustra a sistemática de uma concessão patrocinada.  

Quadro 49: Concessão Patrocinada 

 

6.2.3.2 Concessão Administrativa  

Na concessão administrativa, por sua vez, a remuneração do parceiro privado advém 

integralmente do Poder Público. Em geral, o concessionário não mantém relação direta 

com os usuários e/ou não figura como responsável perante os beneficiários dos serviços.  

Neste modelo, o órgão público permanece como responsável pela prestação dos serviços 

e por eventual cobrança de tarifas ou taxas da população. O parceiro privado é contratado 

para construir e operar determinada infraestrutura necessária à prestação dos serviços, 

como, por exemplo, uma estação de tratamento de água ou de esgotos. O órgão público 

remunera então o parceiro privado pelos serviços prestados (Quadro 50). 
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Quadro 50: Concessão Administrativa 

 

Esse modelo é também utilizado para viabilizar investimentos em projetos de 

infraestrutura social, como, por exemplo, presídios e escolas, ou saneamento em locais 

sem retorno financeiro. No setor de presídios, o concessionário deve construir a 

infraestrutura penitenciária e a mantê-la (serviços de limpeza, manutenção, entre outros.).  

O Poder Público permanece, porém, como o responsável pelos serviços penitenciários e 

medidas disciplinares aplicadas aos detentos. Modelo semelhante se aplica às escolas 

públicas onde a definição da linha de ensino, os professores e a relação com os alunos 

ficam a cargo do Governo e a construção dos equipamentos públicos, a manutenção da 

infraestrutura e serviços acessórios (como limpeza, alimentação, segurança) ficam a cargo 

do parceiro privado.  

Análise à luz das características do Município 

No caso de Vitória da Conquista, a alternativa de se fazer a prestação direta pela Prefeitura 

não se apresenta como a mais interessante, pois implicaria no desenvolvimento de um 

corpo técnico capaz de operar os serviços, bem como a internalização de conhecimentos 

que não estão disponíveis na Prefeitura e que demorariam tempo para serem constituídos.  

As duas alternativas mais atraentes são (a) renovação do contrato com a Embasa; ou 

(b) realização de licitação para seleção de um parceiro privado.  
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De maneira geral, ambas as alternativas podem se equivaler, desde que haja incentivos 

contratuais e econômicos para tanto.  

A vantagem da realização de uma licitação para seleção de uma concessionária é que nela 

seria possível a participação tanto da atual prestadora (Embasa), como de outros players 

interessados. 

Além disso, o processo de licitação permitiria concorrência para que o vencedor 

oferecesse a maior outorga ao Município, gerando recursos adicionais para investimentos 

por parte do Município.  

É importante ressaltar, ainda, que os contratos com empresas privadas contêm metas 

usualmente bastante específicas e a possibilidade de decretação de caducidade em caso 

de não atendimento dessas metas.  

Não obstante o acima, a renovação com a Embasa pode ser um caminho interessante para 

a Prefeitura, pois a empresa já vem prestando os serviços no Município e a troca de 

operador sempre envolve ações e riscos associados à mudança e continuidade na 

prestação dos serviços. 

Entretanto, essa alternativa só se justifica se a Embasa puder oferecer condições de 

prestação dos serviços semelhantes ou melhores à de uma prestadora que fosse 

selecionada por meio de uma licitação. 

Nesse particular, é fundamental que os valores de outorga a serem pagas pela Embasa 

estejam aderentes às práticas de mercado e a valores que poderiam ser obtidos em uma 

licitação pública.  

Da mesma forma, o contrato de prestação de serviços deve permitir a fiscalização e 

regulação adequada dos serviços, com metas pré-definidas e penalidades em caso de 

descumprimento contratual.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os programas, projetos e ações apresentados neste produto foram formulados e propostos 

ao município com base nas constatações realizadas ao longo da elaboração deste Plano, e 

nas metas fixadas para a universalização da prestação dos serviços de saneamento de 

Vitória da Conquista. 

Para sua execução, o município precisará contar com recursos financeiros. Existem 

diversas fontes públicas e privadas, além da cobrança de taxas e tarifas dos usuários, todas 

detalhadas neste produto e que devem ser objeto de estudo. O operador deverá avaliar 

aquelas que melhor atendem as realidades da cidade, sempre em vista da implantação do 

Plano de Saneamento e os anseios da população. 
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