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Grupos de Trabalho 

 Comitê de Coordenação 

O Comitê de Coordenação é a instância deliberativa, que possui a 

atribuição de avaliar o trabalho do Comitê Executivo. É formado por 

representantes das instituições do poder público municipal, assim como 

representantes relacionados ao saneamento básico. Constitui-se, ainda, por 

representantes das organizações da sociedade civil, podendo ter a constituição 

de membros dos conselhos, vereadores, ministério público, dentro outros. 

Integrará o comitê as instituições abaixo elencadas, cada um com o titular 

e suplente: 

I – Coordenação: Alysson Torres Santos – Engenheiro Sanitarista e 

Ambiental – SEMASA; 

II – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – Ivens 

Barbosa Leão; 

III – Superintendente do CONAGRESTE – Genaldo Pereira Barbosa; 

IV – Secretaria Municipal de Obras e Viação – Moysés Montenegro Neto; 

V – Procuradoria Jurídica – Vitor Carvalho; 

VI – Secretaria Municipal de Saúde – Ubiratan Pedrosa; 

VII – Poder Legislativo Câmara de Vereadores – Vereadora Gilvânia 

Gomes de Barros; 

VIII – Ministério Público Estadual – Adivaldo Batista de Souza Junior; 

IX – Federação das Associações Comunitárias de Arapiraca – FACOMAR 

– Braz Antônio de Farias; 

X – Conselho de Engenharia e Arquitetura – CREA – Ademar Barboza 

dos Santos. 
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 Comitê Executivo 

O Comitê de Execução é a instância que operacionalizará o processo de 

constituição do Plano. Executará as atividades e observará o cumprimento dos 

prazos pré-estabelecidos. Será formado por uma equipe multidisciplinar, que 

terá uma composição técnica dos representantes das entidades municipais, da 

área de saneamento básico e áreas relacionadas.  

A composição do Comitê terá as seguintes representações: 

Membros titulares: 

I – Coordenação: Eng. Sanitarista e Ambiental Alysson Torres Santos – 

Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento - SEMASA; 

II – Eng. Sanitarista e Ambiental Lívia Maria Alves Lino Acioly de Carvalho 

– Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento - SEMASA; 

III – Eng. Sanitarista e Ambiental Fabrício José Rodrigues de Jesus Lima 

– Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento - SEMASA; 

IV – Arquiteto Thyago Marques Luz – Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano e Habitação - SEDUH; 

V – Engenheira Civil Maria de Fátima Lima – Secretaria do 

Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH; 

VI – Assistente Social Gerlande Fasto Cavalcante – Secretaria Municipal 

de Assistência Social - SEMAS; 

VII – Coordenadora Mônica de Fátima Nunes Alves Pereira – Assessoria 

de Comunicação Social; 

VIII – Bióloga Edione de Araújo Barros – Secretaria de Meio Ambiente e 

Saneamento - SEMASA; 

IX – Geólogo José Roberto Vieira Lima – Secretaria de Obras e Viação; 

X – Marialice Assumpção Loureiro – Procuradoria Geral; 
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XI – Economista Alex Marcelo Brito Santos – Secretaria de Planejamento; 

XII – Técnico Antônio Brito Bila – Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

e Habitação – SEDUH; 

XIII – Sub Secretário Diogo Cajueiro – Secretaria de Limpeza e Iluminação 
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XVI – Engenheiro Civil Diogo Carlos Henrique - Secretaria de Obras e 
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XVII – Engenheiro Civil Eduardo Lucena Cavalcante de Amorim – Mais 

Ambiental Projetos e Consultoria Ambiental (Coordenador). 

XVIII – Engenheiro Sanitarista e Ambiental Tairo do Vale Fonseca – Mais 

Ambiental Projetos e Consultoria Ambiental. 

XIX – Engenheiro Sanitarista e Ambiental Paulo Antonio Ferreira Freire - 

Mais Ambiental Projetos e Consultoria. 

XX – Engenheiro Sanitarista e Ambiental Rodolfo Vinícius de Aguiar Melo 

– Mais Ambiental Projetos e Consultoria 

XXI – Assistente Social Moniza Amaral Fausto Lira – Mais Ambiental 

Projetos e Consultoria. 

XXII - Estagiária de Engenharia Sanitária e Ambiental Júlia Laís Sousa 

Ribeiro – Mais Ambiental Projetos e Consultoria. 

XXIII – Estagiário de Engenharia Sanitária e Ambiental Thomas Lins – 

Mais Ambiental Projetos e Consultoria. 

XXIV – Colaborador Maicon Sullivan A. de Santana – Universidade 

Federal de Alagoas – UFAL. 
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1 APRESENTAÇÃO 

As diretrizes para a Política de Saneamento Básico no Brasil estão 

definidas na Lei Federal nº 11.445/2007, a partir do estabelecimento de nova 

forma de organização para a gestão municipal do saneamento básico, 

compreendida pelo planejamento, prestação de serviços, regulação, 

fiscalização, participação e controle social. A Lei também estabeleceu a 

obrigatoriedade dos municípios elaborarem suas políticas e planos municipais 

de saneamento básico, instrumentos centrais da gestão dos serviços. Sendo 

assim, o Município de Arapiraca assume sua responsabilidade de elaborar seu 

Plano Municipal de Saneamento Básico Sustentável. 

Neste contexto, o Plano Municipal de Saneamento Básico Sustentável 

configura-se ferramenta estratégica de planejamento e gestão, com vistas a 

alcançar melhorias nas condições sanitárias e ambientais, com reflexos diretos 

na melhoria da qualidade de vida da população. 

Este processo deve abranger todo o território (urbano e rural) do Município 

de Arapiraca/AL, e contemplar os quatro componentes do saneamento básico, 

que compreende o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações 

operacionais dos serviços de saneamento relativos ao abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

como também, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.  

Em atendimento as atividades contratuais previstas no Termo de 

Referência do Edital de Licitação N° 076/2013, cujo objeto é a elaboração do 

Plano de Saneamento Básico do Município de ARAPIRACA, Estado de Alagoas, 

a Empresa LFV Projetos e Consultoria LTDA - ME.  Apresenta neste trabalho 

o Volume V, contendo o Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação 

Sistemática da Eficiência, Eficácia e Efetividade das Ações do PMSB tendo 

como área de abrangência todo o território do município, contemplando a sede 

urbana e área rural.  

No desenvolvimento destes trabalhos a Empresa considerou as diretrizes 

contidas no Termo de Referência, os procedimentos e recomendações da 
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Prefeitura Municipal e as sugestões oriundas do Comitê Executivo do Plano 

Municipal de Saneamento Básico Sustentável. 

2 INTRODUÇÃO 

O presente "Relatório de Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação 

Sistemática da Eficiência, Eficácia e Efetividade das Ações do PMSB" insere-se 

no escopo dos serviços de elaboração do “Plano Municipal de Saneamento 

Básico Sustentável (PMSB) do Município de Arapiraca”, conforme relação de 

produtos a serem fornecidos. O objetivo específico desta fase é a elaboração de 

mecanismos e procedimentos para o monitoramento e avaliação sistemática da 

eficiência, eficácia e efetividade das ações programadas no PMSB. 

Após a elaboração das ações necessárias para o atendimento das 

demandas e metas estabelecidas, deverão ser avaliadas as formas de 

monitoramento destas ações e o seu respectivo impacto em termos de eficiência, 

eficácia e efetividade, incluindo fatores de desenvolvimento social e qualidade 

de vida da população. 

Assim, o presente relatório foi elaborado conforme prescreve o Termo de 

Referência e a correspondente Proposta Técnica vencedora da licitação. Este 

relatório consolida o Produto 5: Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação 

Sistemática da Eficiência, Eficácia e Efetividade das Ações do PMSB, 

abrangendo os quatros setores do saneamento básico. 

Assim, em continuação, desenvolvem-se os seguintes itens, que 

consubstanciam as propostas dos mecanismos e procedimentos para a 

avaliação sistemática da eficiência e efetividade das ações do PMSB: 

Procedimentos de trabalho: onde se apresentam as diretrizes gerais 

adotadas, os principais conceitos envolvidos, SNIS e os procedimentos 

metodológicos adotados; 

Formulação dos indicadores: onde são descritos os índices propostos 

para os quatro setores; e 
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Formulação de arranjos institucionais para o sistema de saneamento, 

onde são apresentadas as proposições para regulação, fiscalização e 

acompanhamento e controle social do PMSB. 

Desta forma, conclui-se o Produto V contemplando principalmente o 

atendimento ao item 5.2.5 do Termo de Referência que orienta a elaboração do 

PMSB de Arapiraca. 

3 DIRETRIZES GERAIS ADOTADAS 

Lei 11.445/2007, no inciso V do art. 19 do Capítulo IV, define que o Plano 

de Saneamento deverá conter “mecanismos e procedimentos para a avaliação 

sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas”. 

Neste sentido, o presente relatório apresenta a proposição dos 

indicadores para o acompanhamento do Plano de Municipal de Saneamento 

Básico de Arapiraca, seus níveis, metas e sua forma de divulgação. É preciso 

destacar que os indicadores adotados devem servir para averiguar e incentivar 

os incrementos de eficiência/eficácia do sistema e os incrementos econômicos, 

sociais e sanitários, definidos pela política pública de saneamento. Como forma 

de transparência e fiscalização do sistema, os meios de controle social deverão 

ser definidos de forma clara e precisa. 

Os serviços públicos oferecidos à população devem atender os requisitos 

de qualidade relacionados abaixo: 

Regularidade: obediência às regras estabelecidas e fixadas nas leis e 

normas técnicas pertinentes ou neste documento; 

Continuidade: os serviços devem ser contínuos, sem interrupções, 

exceto nas situações previstas em lei e definidas neste documento; 

Eficiência: a obtenção do efeito desejado no tempo planejado; 

Segurança: a ausência de riscos de danos para os usuários, para a 

população em geral, para os empregados e instalações do serviço e para a 

propriedade pública o privada; 
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Atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das 

instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e a expansão dos 

serviços; 

Generalidade: universalidade do direito ao atendimento; 

Cortesia: grau de urbanidade com que os empregados do serviço 

atendem aos usuários; 

Modicidade das tarifas: valor relativo da tarifa no contexto do orçamento 

do usuário. 

A fim de verificar o atendimento aos requisitos listados, foram 

estabelecidos indicadores que representam as condições da prestação de 

serviços de saneamento de Arapiraca, tanto no que se refere às suas 

características técnicas, quanto às administrativas, comerciais e de 

relacionamento direto com os usuários. 

 Conceitos 

No processo de construção dos indicadores, torna-se importante o 

conhecimento dos seguintes conceitos envolvidos: 

Dados: são itens referentes a uma descrição primária de objetos, 
eventos, atividades e transações que são gravados, classificados e 
armazenados, mas não chegam a ser organizados de forma a transmitir algum 
significado específico. 

Informação: quando um conjunto de dados possui significado, temos 
uma informação. Informação é todo conjunto de dados organizados de forma a 
terem sentido e valor para seu destinatário. 

Indicador: é o parâmetro que medirá a diferença entre a situação 
desejada e a situação atual. O indicador deve permitir a quantificação e 
qualificação de um processo. 

Estes parâmetros devem possuir as seguintes características: 

Representatividade; 
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Facilidade de entendimento - a facilidade na compreensão e 
interpretação dos indicadores é fundamental para a sua utilidade em um plano 
de saneamento; 

Funcionabilidade - é a capacidade de representar adequadamente e 
com coerência a função de indicador; 

Econômico - indicadores devem ser mensuráveis com facilidade e a 
custo razoável;  

Disponibilidade temporal - um indicador para ser útil deve utilizar dados 
atualizados, para que as ações tomadas sejam baseadas na situação atual; 

Compatibilidade - os indicadores devem ser compatíveis com a 
disponibilidade de métodos de coleta de dados. 

Recomenda-se ainda que sempre que possível, serem compatíveis com 

indicadores do Sistema Nacional de Informação de Saneamento (SNIS), 

facilitando assim a integração do sistema de indicadores local com o sistema 

nacional de informações, e possibilitando a comparação de desempenho dos 

serviços na área do plano com a de outras regiões. 

 Sistema Nacional de Informação do Saneamento (SNIS) 

O SNIS foi desenvolvido pela necessidade de tratar os indicadores de 

gestão, tornando-os quantificáveis e compreensíveis de maneira que possam ser 

analisados, utilizados e transmitidos aos diversos níveis da sociedade, 

contribuindo com uma adequada planificação e avançando na modernização 

institucional através da otimização do manejo das informações. 

O banco de dados do SNIS é da esfera nacional e suas informações são 

relativas à água, esgoto e resíduos sólidos, com abrangência: institucional, 

administrativa, operacional, gerencial, econômico-financeira e de qualidade. 

Com relação à água e ao esgotamento sanitário, dispõe de dados desde o ano 

de referência de 1995. 

O SNIS se consolidou como o maior e mais importante banco de dados 

do setor de saneamento brasileiro, servindo a múltiplos propósitos nos níveis 

federal, estadual e municipal, dentre os quais se destacam: 

planejamento e execução de políticas públicas de saneamento; 
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orientação da aplicação de recursos; 

conhecimento e avaliação do setor saneamento; 

avaliação de desempenho dos prestadores de serviços; 

aperfeiçoamento da gestão, elevando os níveis de eficiência e eficácia; 

orientação de atividades regulatórias; e 

benchmarking e guia de referência para medição de desempenho. 

Os prestadores de serviços de saneamento e/ou as prefeituras municipais 

são os responsáveis pelo preenchimento dos formulários para coleta das 

informações. O glossário dos indicadores adotados pelo SNIS/2012 para água, 

esgoto e resíduos sólidos são apresentados em continuação, demonstrando as 

informações usualmente avaliadas pelos órgãos envolvidos. Tais informações 

podem subsidiar as etapas de acompanhamento e monitoramento do Plano de 

Saneamento, por intermédio da comparação destes indicadores ao longo do 

desenvolvimento do Plano. 

Tabela 1. Glossário de Indicadores Operacionais – Água (SNIS, Coleta 2012) 
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Glossário de Indicadores Operacionais – Água (Continuação) 
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Glossário de Indicadores Operacionais – Água (Continuação) 
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Tabela 2. Glossário de Indicadores Econômicos – Financeiros e Administrativos (SNIS, 
Coleta 2012) 
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Glossário de Indicadores Econômicos – Financeiros e Administrativos 
(Continuação) 
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Glossário de Indicadores Econômicos – Financeiros e Administrativos 
(Continuação) 
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Tabela 3. Glossário de Indicadores Operacionais – Esgotos (SNIS, coleta 2012) 
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Tabela 4. Glossário de Indicadores de Balanço (SNIS, coleta 2012) 
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Tabela 5. Glossário de Indicadores de Qualidade (SNIS, coleta 2012) 
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Glossário de Indicadores de Qualidade (continuação) 

 

 
 

Tabela 6. Indicadores sobre Despesa e Trabalhadores 
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Tabela 7. Indicadores sobre Coleta Domiciliar e Pública 
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Indicadores sobre Coletas Domiciliar e Pública (Continuação) 

 

 
 

Tabela 8. Indicadores sobre Serviços de Construção Civil 
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Tabela 9. Indicadores Sobre Coleta Seletiva e Triagem 

 

 
 
 
 
 

Tabela 10. Indicadores sobre Coleta de Resíduos de Serviço de Saúde 
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Tabela 11. Indicadores sobre Serviços de Varrição, Capina e Roçada 
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Indicadores sobre Serviços de Varrição, Capina e Roçada (continuação) 

 
 

 Procedimentos Metodológicos Adotados 

O planejamento em saneamento visa basicamente à otimização na 

implantação dos serviços no que tange à qualidade e à quantidade, bem como 

dos recursos aportados, buscando como resultado a melhoria da saúde e 

qualidade de vida da população. 

O objetivo específico desta fase é definir sistemas e procedimentos para 

o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas do Plano e dos resultados 

das suas ações no acesso, na qualidade, na regularidade e na frequência dos 

serviços; nos indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestação dos 

serviços; na qualidade de vida; assim como o impacto nos indicadores de saúde 

do município e nos recursos naturais. 

Portanto, os indicadores aqui descritos seguem os preceitos da Lei 

11.445/2007, buscando medir a regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade e cortesia dos serviços, baseados no SNIS 

- Serviço Nacional de Informação em Saneamento. 

Estes servirão de base para o acompanhamento e gestão do PMSB de 

Arapiraca e deverão medir a efetividade, eficiência e eficácia das ações 

propostas, auxiliando a medição e a tomada de decisões no seguinte sentido: 

identificar a situação em relação às metas estabelecidas no PMSB; 
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identificar o que deve ser modificado; 

identificar o quanto deve ser melhorado; 

melhorar o desempenho de cada setor. 

É importante salientar que se obtém aquilo que é inspecionado e não 

aquilo que se espera. 

A medição é necessária para confirmar se os esforços despendidos na 

melhoria tiveram o efeito desejado. Porém, para que esta medição tenha a 

qualidade desejada, alguns conceitos deverão estar claros: 

todos os conceitos e operações devem ser definidos para que possam 
ser medidos; 

não se pode medir e definir aquilo que não se compreende; 

a medição proporciona uma base comum para a tomada de decisão; 

a melhor pessoa para medir o trabalho é quem o executa. 

Este planejamento foi definido dentro do conceito da Gestão de Melhoria 

Contínua do PDCA (Plan-Do-Check-Act), o qual estabelece as seguintes fases 

de planejamento: 

Plan (Planejar): fase de definição das metas, objetivos, métodos, 
procedimentos e padrões; 

Do (Executar): fase de execução das ações planejadas; 

Check (Verificar): fase de verificação do alcance das metas 
estabelecidas ou desejadas a partir das ações executadas; 

Act (Agir): fase de definição das necessidades de melhoria nas ações 
planejadas e estabelecimento das ações necessárias para tal. 

Nos Produtos 3 e 4 deste Plano foram estabelecidos os objetivos, metas 

e ações necessárias para atendimento das demandas e universalização dos 

serviços (PLAN). Cada setor responsável pela execução das ações propostas 

deverá buscar se responsabilizar pela execução das mesmas (DO). Os 

indicadores propostos nesta fase serão a forma de verificação (CHECK) para 

auxiliar na tomada de decisões em termos de ação (ACT). 
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A Figura a seguir, representa as etapas de planejamento deste PMSB. 

Planejar: elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de 
Arapiraca e suas respectivas revisões a cada 4 anos; 

Executar: execução das ações estabelecidas no PMSB, de 
responsabilidade dos prestadores dos serviços de saneamento, abrangendo os 
4 setores, abastecimento público, esgotamento sanitário, resíduos sólidos 
urbanos e drenagem urbana e manejo das águas pluviais; 

Verificar: avaliação da efetividade, eficiência e eficácia das ações do 
PMSB, por meio dos indicadores do plano, com o apoio dos mecanismos de 
controle social; 

Agir: definição das ações e responsáveis para melhoria contínua, em 
especial nas revisões do Plano. 

Figura 1. Gestão de Melhoria Contínua - PDCA do PMSB de Arapiraca 

 

Para operacionalizar este ciclo de planejamento, neste relatório serão 

apresentados os indicadores propostos para acompanhamento das ações 

previstas no Plano, bem como os meios de controle social. 
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4 FORMULAÇÃO DOS INDICADORES E DEFINIÇÃO DOS PADRÕES E 

NÍVEIS DE QUALIDADE E EFICIENCIA A SEREM SEGUIDOS 

O Plano Municipal de Saneamento Básico constitui-se em mais uma 

ferramenta de gestão da administração pública. Por essa razão é importante que 

todos os agentes envolvidos, sejam eles administradores públicos, empresas ou 

a sociedade em geral, possam conhecer e discutir os seus objetivos, diretrizes e 

programas. Já à administração pública caberá acompanhar a sua execução, 

avaliar e exigir a sua máxima efetividade garantindo o princípio da isonomia e 

imparcialidade. 

Por isso, a avaliação e o monitoramento assumem um papel fundamental 

como ferramentas de gestão e de garantia da sustentabilidade e efetividade do 

referido Plano. A atividade de avaliação pode ser definida como a prática de 

atribuir valor a ações previamente planejadas. No que tange à avaliação de 

projetos, programas e políticas de governo, a atividade tem como objetivo 

maximizar a eficácia dos programas na obtenção dos seus fins e a eficiência na 

alocação de recursos para a consecução dos mesmos. É uma ferramenta de 

caráter gerencial que contribui para integrar as atividades do ciclo de gestão 

pública devendo, portanto, estar presente, como componente estratégico, desde 

o planejamento e formulação de uma ação, sua implementação até as decisões 

sobre sua manutenção, aperfeiçoamento, mudança de rumo ou interrupção, indo 

até o controle. 

Quanto ao monitoramento, trata-se da utilização de um conjunto de 

estratégias destinadas a realizar o acompanhamento de uma política, programa 

ou projeto. É uma ferramenta utilizada para intervir no curso de um programa, 

corrigindo sua concepção. É o acompanhamento contínuo dos processos, 

produtos, resultados e os impactos das ações realizadas. O monitoramento 

permite identificar as vantagens e os pontos frágeis na execução de um 

programa e efetuar os ajustes necessários à maximização dos seus resultados 

e impactos. 
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Para tanto, apresenta-se em continuação os indicadores propostos para 

verificação e acompanhamento das ações do PMSB. O acompanhamento 

destes indicadores poderá orientar sobre a tomada de decisão e correções das 

ações que venham a ser identificadas para o alcance dos objetivos e metas 

definidas no processo de planejamento. 

Os indicadores propostos para os 4 setores que o PMSB engloba estão 

descritos a seguir, destacando-se que a utilização dos indicadores está 

vinculada à obtenção de dados e ao monitoramento dos parâmetros intrínsecos 

aos mesmos, assim sendo, a representatividade do indicador estará relacionada 

à confiabilidade dos dados utilizados. 

 Abastecimento de Água 

O monitoramento dos indicadores referentes ao abastecimento de água e 

esgotamento sanitário é de competência da Prefeitura Municipal, enquanto 

contratante e também da concessionária, enquanto operadora do sistema. 

A seguir, serão apresentados os indicadores para acompanhamento do 

avanço das ações definidas para a melhoria dos sistemas de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário propostos para o município de Arapiraca, os quais 

serão verificados ao longo de todo o horizonte do Plano, a saber, 20 anos. 

As ações previstas no Plano serão as mesmas independentemente da 

situação dos domicílios a serem atendidos, se urbanos ou rurais, uma vez que o 

abastecimento das duas regiões é feito pelos mesmos sistemas e ambas utilizam 

de poços como complemento a este serviço. 

A eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB voltadas à 

universalização e melhorias do abastecimento público nestas áreas serão 

avaliados com base nos seguintes índices/indicadores: 

CBA – Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água 

ICA – Índice de Continuidade do Abastecimento de Água 

IPD – Índice de Perdas no Sistema de Distribuição 

IQAD – Índice de Qualidade da Água Distribuída 
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ICP -Índice de Cobertura do Programa "Poço Monitorado" 

IQAP – Índice de Qualidade da Água dos Poços 

 

Os critérios para obtenção destes índices/indicadores estão apresentados 

em sequência. 

4.1.1 CBA – Cobertura do sistema de Abastecimento de Água 

A cobertura do sistema de abastecimento de água é o indicador utilizado 

para verificar se os requisitos da generalidade estão sendo respeitados na 

prestação do serviço de abastecimento de água. Importa ressaltar que este 

indicador não deve ser analisado isoladamente, pois o fato de um imóvel estar 

conectado à rede pública de abastecimento não garante que o usuário esteja 

plenamente atendido. Este índice deve, portanto, sempre ser considerado em 

conjunto com dois outros, o IQAD - Índice de Qualidade da Água Distribuída e o 

ICA - Índice de Continuidade do Abastecimento, pois somente assim pode-se 

considerar que a ligação do usuário é adequadamente suprida com água potável 

na quantidade e qualidade requeridas. 

A cobertura pela rede distribuidora de água será apurada pela seguinte 

expressão: 

CBA = (NIL x 100)/ NTE 

Onde: 

CBA = cobertura pela rede de distribuição de água, em percentagem; 

NIL = número de imóveis ligados à rede de distribuição de água; 

NTE = número total de imóveis edificados na área de prestação; 

Para efeito de classificação, o nível de cobertura do sistema de 

abastecimento de água será avaliado conforme ao Tabela a seguir. 

Tabela 12. Classificação da Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água - CBA 
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Considera-se que o serviço é adequado se a porcentagem de cobertura 

for superior a 95%. 

4.1.2 ICA – Índice de Continuidade do Abastecimento de Água 

Para verificar o atendimento ao requisito da continuidade dos serviços 

prestados, é definido o Índice de Continuidade do Abastecimento - ICA. Este 

indicador, determinado conforme as regras aqui fixadas, estabelecerá um 

parâmetro objetivo de análise para verificação do nível de prestação dos 

serviços, no que se refere à continuidade do fornecimento de água aos usuários. 

Os índices requeridos são estabelecidos de modo a garantir as expectativas dos 

usuários quanto ao nível de disponibilidade de água em seu imóvel e, por 

conseguinte, o percentual de falhas por eles aceito. 

O índice consiste, basicamente, na quantificação do tempo em que o 

abastecimento propiciado pelo operador pode ser considerado normal, 

comparado ao tempo total de apuração do índice, que pode ser diário, semanal, 

mensal ou anual, ou qualquer outro período que se queira considerar. 

Para apuração do valor do ICA deverão ser quantificadas as reclamações 

(confirmadas) dos usuários e registradas as pressões em pontos da rede 

distribuidora onde haja a indicação técnica de possível deficiência de 

abastecimento. A determinação desses pontos será feita pelo Ente Regulador 

e/ou Fiscalizador, devendo ser representativa e abranger todos os setores de 

abastecimento. Deverá ser instalado pelo menos um registrador de pressão para 

cada 3.000 (três mil) ligações. O Ente Regulador e/ou Fiscalizador poderá, a seu 

exclusivo critério, exigir que o operador instale registradores de pressão em outros 

pontos da rede em caráter provisório, para atendimento de uma situação imprevista. 

Enquanto estiverem em operação, os resultados obtidos nesses pontos deverão ser 

considerados na apuração do ICA, a critério do Ente Regulador e/ou Fiscalizador. 

A metodologia mais adequada para a coleta e registro sistemático das 

informações dos níveis dos reservatórios e das pressões na rede de distribuição será 

estabelecida previamente ou, alternativamente, proposta pelo operador, desde que 

atenda às exigências técnicas de apuração do ICA, a critério do Ente Regulador e/ou 

Fiscalizador. 
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O ICA será calculado através da seguinte expressão: 

ICA = [(TPM8 X 100)/ NPM X TTA] x 0,4 + [(1 - Nº reclamações confirmadas/nº de 
ligações)] x 0,6 

Onde: 

ICA = índice de continuidade do abastecimento de água, em 
porcentagem (%); 

TTA = tempo total da apuração, que é o tempo total, em horas, decorrido 
entre o início e o término de um determinado período de apuração. Os períodos 
de apuração poderão ser de um dia, uma semana, um mês ou um ano; 

TPM8 = Somatória dos tempos em que as pressões medidas pelos 
registradores instalados em pontos da rede apresentaram valores superiores a 
8 metros de coluna d'água; 

NPM = número de pontos de medida, que é o número total dos pontos 
de medida utilizados no período de apuração, assim entendidos os pontos de 
medição de nível de reservatório e os de medição de pressão na rede de 
distribuição; 

Observação: O valor de pressão mínima sugerida como 8 metros de 

coluna d’água, poderá ser alterado, pelo Ente Regulador e/ou Fiscalizador ou, 

desde que justificado, pela Prestadora com autorização do Ente Regulador e/ou 

Fiscalizador, de acordo com as condições locais. 

Número de reclamações confirmadas – queixas de falta de água ou 

pressão baixa, feita por usuários. Só deverão ser validadas as reclamações que 

sejam verificadas como verdadeiras. 

Não deverão ser considerados, para cálculo do ICA, registros de pressões 

abaixo dos valores mínimos estabelecidos ou reclamações dos usuários, no 

caso de ocorrências programadas e devidamente comunicadas à população, 

bem como no caso de ocorrências decorrentes de eventos além da capacidade 

de previsão e gerenciamento do operador, tais como inundações, incêndios, 

precipitações pluviométricas anormais e outros eventos semelhantes, que 

venham a causar danos de grande monta às unidades do sistema, interrupção 

do fornecimento de energia elétrica, greves em setores essenciais aos serviços 

e outros. 
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Os valores do ICA para o sistema de abastecimento como um todo, 

calculado para os últimos 12 (doze) meses, caracterizam o nível de continuidade 

do abastecimento, classificado conforme a Tabela a seguir. 

Tabela 13. Classificação do Índice de Continuidade de Abastecimento de Água - ICA 

 

Para efeito deste plano, o serviço é considerado adequado se a média 

aritmética dos valores do ICA calculados a cada mês for superior a 98% (noventa 

e oito por cento), não podendo ocorrer em nenhum dos meses valor inferior a 

95% (noventa e cinco por cento).  

O Ente Regulador poderá fixar outras condições de controle, 

estabelecendo limites para o ICA de áreas específicas, ou índices gerais com 

períodos de apuração semanais e diários, de modo a obter melhores condições 

de controle do serviço prestado. 

4.1.3 IPD – Índice de Perdas no Sistema de Distribuição 

O índice de perdas no sistema de distribuição deve ser determinado e 

controlado para verificação da eficiência do sistema de controle operacional 

implantado, e garantir que o desperdício dos recursos naturais seja o menor 

possível. Tal condição, além de colaborar para a preservação dos recursos 

naturais, tem reflexos diretos sobre os custos de operação e investimentos do 

sistema de abastecimento, e, consequentemente, sobre as tarifas, ajudando a 

garantir o cumprimento do requisito da modicidade das tarifas. 

O índice de perdas de água no sistema de distribuição será calculado pela 

seguinte expressão: 

IPD = (VLP – VAF) x 100 / VLP 

Onde: 
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IPD = índice de perdas de água no sistema de distribuição (%); 

VLP = volume de água disponibilizado, em metros cúbicos; 

VAF = volume de água fornecido, resultante da leitura dos micro 
medidores e do volume estimado das ligações que não os possuam; o volume 
estimado consumido de uma ligação sem hidrômetro será a média do consumo 
das ligações com hidrômetro, de mesma categoria de uso; 

Para efeito deste indicador, o nível de perdas verificado no sistema de 

abastecimento será classificado conforme indicado na Tabela a seguir: 

Tabela 14. Classificação do Índice de Perdas de Água no Sistema de Distribuição - IPD 

 

Para efeito deste indicador, o sistema é considerado adequado se a média 

aritmética dos índices de perda mensais for igual ou inferior a 30% (trinta por 

cento). 

4.1.4 IQAD – Índice de Qualidade da Água Distribuída 

O sistema de abastecimento de água, em condições normais de 

funcionamento, deverá assegurar o fornecimento da água demandada pelos 

usuários do sistema, garantindo o padrão de potabilidade estabelecido na 

Portaria nº 2.914/11 do Ministério da Saúde, ou outras que venham substituí-la. 

A qualidade da água será medida pelo Índice de Qualidade da Água 

Distribuída - IQAD. Este índice procura identificar, de maneira objetiva, a 

qualidade da água distribuída à população. Em sua determinação são levados 

em conta os parâmetros mais importantes de avaliação da qualidade da água, 

que dependem, não apenas da qualidade intrínseca das águas dos mananciais, 

mas, fundamentalmente, de uma operação correta, tanto do sistema produtor 

quanto do sistema de distribuição. O índice é calculado a partir de princípios 

estatísticos que privilegiam a regularidade da qualidade da água distribuída, 

sendo o valor final do índice pouco afetado por resultados que apresentem 

pequenos desvios em relação aos limites fixados. 
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O IQAD será calculado com base no resultado das análises laboratoriais 

das amostras de água coletadas na rede de distribuição de água, segundo um 

programa de coleta que atenda à legislação vigente e seja representativa para o 

cálculo estatístico adiante definido. Para garantir essa representatividade, a 

frequência de amostragem do parâmetro colimetria, fixada na legislação, deve 

ser também adotada para os demais que compõem o índice.  

A frequência de apuração do IQAD será mensal, utilizando os resultados 

das análises efetuadas no trimestre anterior. 

Para apuração do IQAD, o sistema de controle da qualidade da água a 

ser implantado pelo operador deverá incluir um sistema de coleta de amostras e 

de execução de análises laboratoriais que permita o levantamento dos dados 

necessários, além de atender à legislação vigente. 

O IQAD é calculado como a média ponderada das probabilidades de 

atendimento da condição exigida de cada um dos parâmetros constantes no na 

Tabela que se segue, considerados os respectivos pesos. 

Tabela 15. Pesos do Índice de Qualidade da Água Distribuída - IQAD 

 

A probabilidade de atendimento de cada um dos parâmetros do quadro 

será obtida, exceto no que diz respeito à bacteriologia, através da teoria da 

distribuição normal ou de Gauss. No caso da bacteriologia, será utilizada a 

frequência relativa entre o número de amostras potáveis e o número de amostras 

analisadas. 

Determinada a probabilidade de atendimento para cada parâmetro, o 

IQAD será obtido através da seguinte expressão: 

IQAD = 0,20xP(TB) + 0,25xP(CRL) + 0,10xP(FLR) + 0,35xP(BAC) 

Onde: 
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P(TB) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a 
turbidez; 

P(CRL) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o 
cloro residual; 

P(PH) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o 
pH; 

P(FLR) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para os 
fluoretos; 

P(BAC) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a 
bacteriologia. 

A apuração mensal do IQAD não isenta o operador de suas 

responsabilidades em relação a outros órgãos fiscalizadores e atendimento à 

legislação vigente. 

A qualidade da água distribuída será classificada de acordo com a média 

dos valores do IQAD dos últimos 12 (doze) meses, em consonância com a 

Tabela a seguir. 

Tabela 16. Classificação do Índice de Qualidade da Água Distribuída - IQAD 

 

A água distribuída será considerada adequada se a média dos IQAD's 

apurados nos últimos 12 (doze) meses for igual ou superior a 90% (conceito 

“bom”), não devendo ocorrer nenhum valor mensal inferior a 80% (conceito 

“ruim”). 

4.1.5 ICP – Índice de Cobertura do Programa “Poço Monitorado” 

A cobertura do programa "Poço Monitorado" é o indicador utilizado para 

verificar se os requisitos da generalidade estarão sendo respeitados na 

prestação do serviço de abastecimento de água. É importante ressaltar que este 

indicador não deve ser analisado isoladamente, pois o fato de um imóvel, cuja 

fonte de abastecimento seja “poço individual”, esteja atendido pelo programa 

"Poço Monitorado" não garante que o usuário esteja plenamente abastecido. 
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Este índice deve, portanto, sempre ser considerado em conjunto com o IQAP - 

Indicador de Qualidade da Água dos Poços, pois somente assim pode-se 

considerar que o usuário é suprido adequadamente quanto qualidade requerida 

para seu abastecimento. 

A cobertura pelo programa "Poço Monitorado" será apurado pela 

expressão seguinte: 

ICP = (NIA x 100) / NTE 

Onde: 

ICP = Índice da cobertura do programa "Poço Monitorado", em 
porcentagem; 

NIA = número de imóveis atendidos pelo programa "Poço Monitorado"; 

NTE = número total de imóveis edificados na área de abrangência do 
programa; 

Para efeito de classificação, o nível de cobertura do programa "Poço 

Monitorado" será avaliado conforme a Tabela a seguir. 

Tabela 17. Classificação da Cobertura do Programa “Poço Monitorado” 

 

Considera-se o que o serviço é adequado se a porcentagem de cobertura 

for superior a 98%. 

4.1.6 IQAP – Índice de Qualidade da Água dos Poços 

Os poços de captação de água para consumo humano devem estar dentro 

dos padrões de potabilidade estabelecido na Portaria nº 2.914/11 do Ministério 

da Saúde, ou outras que venham a substituí-la. 

A qualidade da água será medida pelo Índice de Qualidade da Água dos 

Poços - IQAP. 
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Este índice procura identificar, de maneira objetiva, a qualidade da água 

dos poços de abastecimento individual. Em sua determinação são levados em 

conta os parâmetros mais importantes de avaliação da qualidade da água, que 

dependem apenas da qualidade intrínseca das águas subterrâneas. 

IQAP será calculado com base no resultado das análises laboratoriais das 

amostras de água coletadas nas residências onde há poços de captação de 

água, segundo um programa de coleta que atenda à legislação vigente e seja 

representativa para o cálculo estatístico adiante definido. Para garantir essa 

representatividade, a frequência de amostragem para colimetria fixada na 

legislação, deve ser também adotada para os demais parâmetros que compõem 

o índice. 

Para apuração do IQAP, o sistema de controle da qualidade da água a 

ser definido no Programa Poço Monitorado deverá incluir um sistema de coleta 

de amostras e de execução de análises laboratoriais que permita o levantamento 

dos dados necessários, além de atender à legislação vigente. 

A periodicidade de avaliação do índice deverá ser definida com base no 

plano de amostragem que será definido para o Programa. 

O IQAP é calculado como a média ponderada das probabilidades de 

atendimento da condição exigida de cada um dos parâmetros constantes na 

Tabela que se segue, considerados os respectivos pesos. 

Tabela 18. Peso do Índice de Qualidade da Água dos Poços - IQAP 

 

A probabilidade de atendimento de cada um dos parâmetros do quadro 

será obtida, exceto no que diz respeito à bacteriologia, através da teoria da 

distribuição normal ou de Gauss. No caso da bacteriologia, será utilizada a 

frequência relativa entre o número de amostras potáveis e o número de amostras 

analisadas. 
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Determinada a probabilidade de atendimento para cada parâmetro, o 

IQAP será obtido através da seguinte expressão: 

IQAP = 0,20xP(TB) + 0,25xP(CRL) + 0,10xP(FLR) + 0,35xP(BAC) 

Onde: 

P(TB) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a 
turbidez; 

P(CRL) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o 
cloro residual; 

P(PH) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o 
pH; 

P(FLR) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para os 
fluoretos; 

P(BAC) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a 
bacteriologia. 

A apuração do IQAP não isenta o operador de suas responsabilidades em 

relação a outros órgãos fiscalizadores e atendimento à legislação vigente. 

A qualidade da água dos poços será classificada de acordo com a média 

dos valores do IQAP das últimas 3 (três) apurações, em consonância com a 

Tabela a seguir. 

Tabela 19. Classificação do IQAP 

 

A água distribuída será considerada adequada se a média dos IQAP's 

apurados no período considerado for igual ou superior a 90% (conceito “bom”), 

não devendo ocorrer nenhum valor mensal inferior a 80% (conceito “ruim”). 

 Esgotamento Sanitário 

As soluções para o esgotamento sanitário diferem em relação à situação 

dos domicílios, se urbanos ou rurais. Assim, os critérios de acompanhamento 



 

48 
PMSB Arapiraca/AL – Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação Sistemática da Eficiência, Eficácia e 

Efetividade das Ações do PMSB – março de 2016 
www.pmsbarapiraca.com.br 

das ações do Plano foram estabelecidos para cada uma destas situações, 

conforme exposto em prosseguimento. 

4.2.1 Área Urbana 

Para monitoramento e avaliação das ações relacionadas com o 

esgotamento sanitário, propõem-se os seguintes indicadores: 

 CBE - Cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 Eficiência da Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 IORD - Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares 

 IORC - Índice de Obstrução de Redes Coletoras 

 ICAE – Índice de Conformidade de Análises de Efluentes das ETE’s 

4.2.1.1 CBE – Cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário 

Do mesmo modo que no caso do sistema de abastecimento de água, a 

cobertura da área de prestação por rede coletora de esgotos é um indicador que 

busca o atendimento dos requisitos de generalidade, atribuídos pela lei aos 

serviços considerados adequados. 

A cobertura pela rede coletora de esgotos será calculada pela seguinte 

expressão: 

CBE = (NIL x 100) / NTE 

Onde: 

- CBE = cobertura pela rede coletora de esgotos, em percentagem; 

- NIL = número de imóveis ligados à rede coletora de esgotos; 

- NTE = número total de imóveis edificados na área de prestação. 

Na determinação do número total de imóveis ligados à rede coletora de 

esgotos (NIL) não serão considerados os imóveis ligados a redes que não 

estejam conectadas a coletores tronco, interceptores ou outras tubulações que 

conduzam os esgotos a uma instalação adequada de tratamento. 
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Na determinação do número total de imóveis edificados (NTE) não serão 

considerados os imóveis não ligados à rede coletora localizados em loteamentos 

cujos empreendedores estiverem inadimplentes com suas obrigações perante a 

legislação vigente, perante a Prefeitura Municipal e demais poderes constituídos 

e perante o operador do sistema.  

O nível de cobertura do sistema de esgotos sanitários será classificado 

conforme o a Tabela a seguir. 

Tabela 20. Classificação dos Serviços de Esgotamento Sanitário - CBE 

 

Para efeito deste regulamento, é considerado satisfatório o sistema de 

esgotos sanitários que apresentar cobertura igual ou superior a 80%. 

4.2.1.2 Eficiência da Operação do sistema de Esgotamento Sanitário 

A eficiência do sistema de coleta de esgotos sanitários será medida pelo 

número de desobstruções de redes coletoras e ramais prediais que efetivamente 

forem realizadas por solicitação dos usuários. O operador deverá manter 

registros adequados tanto das solicitações como dos serviços realizados. 

As causas da elevação do número de obstruções podem ter origem na 

operação inadequada da rede coletora, ou na utilização inadequada das 

instalações sanitárias pelos usuários. Entretanto, qualquer que seja a causa das 

obstruções, a responsabilidade pela redução dos índices será do operador, seja 

pela melhoria dos serviços de operação e manutenção da rede coletora, ou 

através de mecanismos de correção e campanhas educativas por ele 

promovidos de modo a conscientizar os usuários do correto uso das instalações 

sanitárias de seus imóveis. 

4.2.1.2.1 IORD – Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares 

O índice de obstrução de ramais domiciliares (IORD) deverá ser apurado 

mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de 
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ramais realizadas no período por solicitação dos usuários mais de 19 horas após 

a comunicação do problema e o número de imóveis ligados à rede, no primeiro 

dia do mês, multiplicada por 10.000 (dez mil). 

IORD = (QDR19 / NL) x 10.000 

Onde: 

QDR19 = Quantidade de desobstruções de ramais realizadas no 
período por solicitação dos usuários mais de 19 horas após a comunicação do 
problema; 

NL = Número de imóveis ligados à rede no primeiro dia do mês. 

4.2.1.2.2 IORC – Índice de Obstrução de Redes Coletoras 

O índice de obstrução de redes coletoras (IORC) será apurado 

mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de 

redes coletoras realizadas por solicitação dos usuários mais de 19 horas após a 

comunicação do problema, e a extensão da mesma em quilômetros, no primeiro 

dia do mês, multiplicada por 1.000 (mil). 

IORC = (QDC19 x ER) x 1.000 

Onde: 

QDC19 = Quantidade de desobstruções de redes coletoras realizadas 
por solicitação dos usuários mais de 19 horas após a comunicação do problema; 

ER = Extensão da rede coletora em quilômetros, no primeiro dia do mês. 

Enquanto existirem imóveis lançando águas pluviais na rede coletora de 

esgotos sanitários, e enquanto o operador não tiver efetivo poder de controle 

sobre tais casos, não serão considerados, para efeito de cálculo dos índices 

IORD e IORC, os casos de obstrução e extravasamento ocorridos durante e após 

6 (seis) horas da ocorrência de chuvas. 

Para efeito deste plano o serviço de coleta dos esgotos sanitários é 

considerado eficiente e, portanto, adequado, se: 
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A média anual dos IORC, calculados mensalmente, for inferior a 20 

(vinte), podendo este valor ser ultrapassado desde que não ocorra em 2 (dois) 

meses consecutivos, nem em mais de 4 (quatro) meses em um ano; 

Deve-se adotar como média do mês, a dos últimos 12 meses anteriores, 

para eliminar as discrepâncias provocadas por períodos de precipitação 

pluviométricas mais intensas. 

4.2.1.3 ICAE – Índice de Conformidade de Análise de Efluente das ETE’s 

Este índice visa a determinação da conformidade das análises dos 

parâmetros realizadas nos efluentes das ETE´s do município de Arapiraca com 

a legislação vigente. Deve-se calcular este índice de forma mensal para cada 

uma das Estações de Tratamento de Efluente.  

O indicador geral será dado por: 

ICAE = Total de análises em conformidade com a legislação / Total de análises realizadas 

Considera-se importante a melhoria contínua deste resultado, sendo que 

este indica a melhoria operacional do sistema. 

4.2.2 Zona Rural 

Para avaliar e monitorar as ações para o esgotamento sanitário nas áreas 

rurais, propõe-se a utilização do Índice de Cobertura do Programa “Fossa 

Monitorada”. 

4.2.2.1 Índice de Cobertura do Programa “Fossa Monitorada” 

A cobertura do programa “Fossa Monitorada” é o indicador a ser utilizado 

para verificar se os requisitos da generalidade serão respeitados na prestação 

do serviço de esgotamento na zona rural. 

A cobertura pelo programa “Fossa Monitorada” será apurada pela 

expressão seguinte: 

CPFM = (NIA x 100) / NTE 
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Onde,  

CPFM = cobertura do programa "Fossa Monitorada", em percentagem; 

NIA = número de imóveis atendidos pelo programa "Fossa Monitorada"; 

NTE = número total de imóveis edificados na área de abrangência do 
programa; 

Para efeito de classificação, o nível de cobertura do programa "Fossa 

Monitorada” será avaliado conforme a Tabela a seguir. 

Tabela 21. Classificação do Índice de Cobertura do Programa “Fossa Monitorada” 

 

Considera-se que o serviço é adequado se a porcentagem de cobertura 

for superior a 98%. 

 Resíduos Sólidos 

Para que o planejamento das ações e modificações no sistema de gestão 

de RSU tenha seu objetivo realizado, recomenda-se que o acompanhamento 

das atividades e serviços, utilize indicadores que permitam uma avaliação 

simples e objetiva, do desempenho dos serviços de resíduos sólidos e limpeza 

urbana. Além dos indicadores a seguir destacados é indispensável a obtenção 

de registros de dados operacionais e de desempenho financeiro dos serviços a 

fim de permitir a geração dos indicadores definidos pelos SINISA – Sistema 

Nacional de Informações de Saneamento instituído pelo art. 53 da Lei no 11.445, 

de 2007 que prevê: 

I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico; 

II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes 

para a caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de 

saneamento básico; 
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III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da 

eficácia da prestação dos serviços de saneamento básico; e 

IV - permitir e facilitar a avaliação dos resultados e dos impactos dos 

planos e das ações de saneamento básico. 

Neste item são apresentados os indicadores de desempenho 

relacionados aos resíduos sólidos no município de Arapiraca. 

4.3.1 Índice de Cobertura do Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos 

Urbanos 

Este indicador apresenta a abrangência que o sistema de coleta de 

resíduos possui, ele é medido através da verificação da porcentagem da 

população total do município que possui acesso a esse tipo de serviço. 

ICRS (%) = População atendida pela coleta regular de RSU (hab) / População total do município (hab) 

4.3.2 Índice de Cobertura do Sistema de Coleta Seletiva 

Índice calculado de forma similar ao ICRS, mas relativo somente à coleta 

dos resíduos da coleta seletiva. 

ICCS (%) = População atendida pela coleta seletiva (%) / População total do município (hab) 

4.3.3 Percentagem de Catadores Incluídos na Coleta Seletiva (NC) 

NC (%) = Número de catadores incluídos no sistema de coleta seletiva / Número total de catadores da cidade 

 

Quanto maior for o percentual, maior é a organização do Município com 

relação aos catadores e associações. Este indicador deverá ser medido a partir 

do cadastramento dos catadores. 

4.3.4 Vínculo Contratual com a Prefeitura e as Organizações (VCPO) 

VPCO (%) = Número de organizações que tem vínculo contratual com a Prefeitura / Total de 
organizações presentes na cidade 

Entende-se por organizações as cooperativas e as associações de 

catadores de materiais recicláveis. Quanto maior for o percentual, maior é o 

vínculo entre poder público e as organizações, facilitando os trâmites 
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burocráticos, as documentações e administração do negócio, melhorando a 

renda das organizações e contribuindo com a sociedade em geral. 

Este indicador requer um cadastramento de todas as organizações. 

4.3.5 Índice de Geração per capta de Resíduos Sólidos Urbanos 

Este indicador representa a geração média de massa de resíduos sólidos 

por habitante. Esse índice é importante, pois mede a eficácia das políticas de 

consumo consciente adotadas no município ao longo do horizonte de projeto do 

Plano. 

IGRS (kg/hab.dia) = Quantidade de RSU coletados (kg/dia) / População atendida pela 
coleta regular (hab) 

4.3.6 Índice de Geração per capta de Resíduos Recicláveis 

Índice calculado de forma similar ao IGRS, mas relativo somente à coleta 

dos resíduos da coleta seletiva. 

IGRR (kg/hab.dia) = Quantidade de resíduos recicláveis coletados (kg/dia) / População 
atendida pela coleta seletiva (hab) 

4.3.7 Taxa de Resíduos Sólidos Urbanos Enviados à Compostagem 

Esse indicador mede a porcentagem do total de RSU coletados que é 

enviado à compostagem. Esse indicador vai ao encontro das mais modernas 

políticas de resíduos sólidos, que pregam a minimização do volume de RSU 

enviados a aterros sanitários ou outras soluções de disposição final de resíduos. 

ITC (%) = Massa de resíduos enviados a compostagem (kg/dia) / Massa de resíduos 
sólidos urbanos coletados (kg/dia) 

4.3.8 Despesa per capta com Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 

Este indicador apresenta os custos totais do sistema de coleta e 

disposição final de resíduos por cada habitante do município atendido pelo 

sistema. Cabe ressaltar que esses custos são referentes às despesas totais do 

sistema, ou seja, despesas públicas, mais as despesas de eventuais empresas 

terceirizadas contratadas. 
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IDRS (R$/hab) = [ Despesas públicas com manejo de RSU (R$) + Despesas privadas com 
manejo de RSU (R$) ] / População atendida pelo sistema de coleta de RSU (hab) 

As despesas aqui explicitadas são referentes a despesas de operação do 

sistema, como: manutenção de veículos, salários e encargos trabalhistas, custo 

de aterramento dos resíduos, etc. Exclui-se aqui as despesas referentes aos 

contratos firmados entre o poder público e a iniciativa privada, no sentido de 

apurar os custos operacionais. 

4.3.9 Despesa per capta com Coleta Seletiva 

Índice calculado da mesma forma que IDRS, mas relativo somente à 

coleta dos resíduos de coleta seletiva. 

IDRR (R$/hab) = [ Despesas públicas com coleta seletiva (R$) + Despesas privadas com 
coleta seletiva (R$) ] / População atendida por coleta seletiva (hab) 

4.3.10 Receita Arrecadada per capta com Taxas ou Outras Formas de 

Cobrança pela Prestação de Serviços de Manejo de RSU e/ou Coleta 

Seletiva 

Este indicador apresenta o somatório total das receitas arrecadadas pelo 

município, oriundas dos serviços de limpeza urbana, seja pela cobrança de uma 

"taxa do lixo" ou outras formas de cobrança. 

IRSR (R$ / hab) = [ Receita arrecadada com serviços de manejo de RSU (R$) / População 
atendida por serviço de coleta de RSU (hab) ] + [ Receita arrecada com serviços de coleta seletiva 

(R$) / População atendida por coleta seletiva (hab) ] 

4.3.11 Percentagem de Participantes na Educação Ambiental 

Este índice procura mostrar o alcance das atividades de capacitação e 

educação ambiental, o que será feito observando-se o percentual do público-

alvo que participa das ações desenvolvidas. Considerando que as diversas 

ações são voltadas, prioritariamente, para os alunos das escolas do município, 

para os catadores de resíduos recicláveis e para os servidos da prefeitura 

envolvidos no processo de gestão, este é o público alvo que será avaliado, 

conforme os índices abaixo apresentados. 

AP (%) = [ N° de alunos que participaram das atividades (alunos) ] / Total de alunos das 
escolas participantes (alunos) 
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CP (%) = [ N° de catadores que participaram das atividades (catadores) ] / Total de 
catadores das associações e cooperativas participantes (catadores) 

SP (%) = [ N° de servidores que participaram das atividades (servidores) ] / Total de 
servidores das secretarias envolvidas no processo de gestão de resíduos (servidores) 

Com o intuito de complementar o índice que avalia a participação nas 

atividades de educação ambiental, devem ser elaborados relatórios anuais, onde 

deverá constar o registro das ações desenvolvidas no período. Tal registro será 

constituído de breve descrição da atividade realizada (incluindo local, data, 

número de participantes, assunto abordado, entre outros), bem como um registro 

fotográfico. 

Salienta-se que as atividades de educação ambiental serão realizadas 

para os quatro setores, portanto, a elaboração dos relatórios também deverá 

englobar todos os setores. A organização para esta ação deve acontecer no 

Comitê Gestor do PMSB, onde também serão definidos os responsáveis pela 

elaboração e os locais onde estes relatórios ficarão disponíveis para consulta. 

 Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

No processo da gestão dos serviços de drenagem serão utilizados 

indicadores relacionados com os serviços, os quais deverão ser consolidados 

para melhor avaliar os serviços e sua eficiência. Em prosseguimento 

apresentam-se os indicadores a serem avaliados para acompanhamento da 

eficácia das ações do Plano para o setor de drenagem urbana. 

É importante referir que na gestão atual existem informações, mas se 

encontram dispersas e necessitam de uma consolidação e definição destes 

indicadores para permanente avaliação dos serviços e atendimento dos 

objetivos dos mesmos. 

4.4.1 IDO1 – Índice de Atendimento Urbano de Águas Pluviais 

IAP (%) = Área com cobertura de rede de drenagem (km²)/ Área Total (km²). 

Deverá ser avaliado a partir do cadastro do sistema de drenagem a ser 

realizado, preferencialmente utilizando-se ferramentas de geoprocessamento. 
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4.4.2 IDG1 – Grau de Permeabilidade do Solo 

Este indicador fornece informações sobre as modificações do ambiente 

urbano devido ao processo de urbanização. Este campo de análise será 

representado pelo indicador que mede a proporção de área impermeabilizada – 

obtido através da equação: 

IDG1 – Grau de Permeabilidade do Solo% = Área impermeabilizada/Área urbana total 

4.4.3 IDG2 – Instrumentos para o Planejamento Governamental 

IDG2: Existência de instrumentos para o planejamento governamental (planos e 
programas de drenagem) 

Representa a existência ou não de planejamento governamental (planos 

e programas): deverá apenas avaliar se tem ou não. Se houver, quantos e quais 

são. 

4.4.4 IDG3 – Indicador do Cadastro de Rede de Drenagem 

IDC1 = Número de vias com cadastro atualizado (drenagem superficial e subterrânea) / 
Número total de vias 

4.4.5 IDA1 – Indicador de Cobertura de Sistema de Drenagem do Município 

IDA1 = Extensão total de ruas com infraestrutura de drenagem (guias, sarjetas, bocas de 
lobos e galerias) (km) / extensão total de vias no município (km) 

4.4.6 IDA2 – Investimento per capta em Drenagem Urbana 

IDA2 = Total gasto em Drenagem Urbana (R$) / Número total de habitantes 

4.4.7 IDA3 – Implantação dos Programas de Drenagem 

Este índice calcula o gasto com a implantação dos programas de 

drenagem. 

IDA3 = Valor Investido (R$) 

4.4.8 IDE1- Indicador de Limpeza e Desobstrução de Galerias 

IDE1 = Total de galerias limpas (m) / Total de galerias inspecionadas (m) 
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4.4.9 IDE2 – Indicador de Limpeza e Desobstrução de Bocas de Lobo 

IDE2 = Total de bocas de lobo limpas / Total de bocas de lobo 

4.4.10 IDS1 – Incidência de Alagamentos no Município 

IDS1 = Incidência de alagamentos no Município /Ano 

4.4.11 IDS2 – Número de Estações de Monitoramento Quantitativo e 

Qualitativo 

Este indicador já está sendo medido para os Resíduos Sólidos, porém, 

neste caso, será utilizado para avaliar as interferências deste setor à eficácia do 

sistema de drenagem. 

ICRS (%) = População atendida pela coleta regular de RSU (hab) / População total do 
município (hab) 

4.4.12 Implementação de Medidas Estruturais Sustentáveis 

IMES (R$) = Investimento em medidas estruturais sustentáveis (R$) 

4.4.13 Cursos de Especialização, Treinamento e Capacitação de Técnicos 

ICT = Número de cursos/ Ano 

4.4.14 Salubridade Ambiental 

Este indicador visa avaliar os impactos sobre a qualidade da água dos 

corpos receptores e da população devido às interferências do sistema de 

drenagem. Os indicadores sugeridos são: 

ISA1 = Número de habitantes com leptospirose/ Número total de habitantes 

ISA2 = Número de habitantes com doenças de veiculação hídrica / Número total de 
habitantes 

As doenças de veiculação hídrica a serem consideradas para a 

construção deste índice estão relacionadas na Tabela abaixo. Este índice poderá 

ser apurado mensalmente. 
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Tabela 22. Tabela de doenças de veiculação hídrica 

 

4.4.15 IQAD – Indicador de Qualidade da Água no Sistema de Drenagem 

IQAD = Número de canais que atendam a padrões de qualidade da água estabelecidos 
pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para classe II / número total de canais 

Meta - melhoria dos padrões de qualidade da água estabelecidos pela 

Resolução CONAMA nº 357/2005, conforme enquadramento do recurso hídrico, 

ou na sua ausência, aqueles definidos para Classe II. 

 IDG – Indicadores de Gestão e Planejamento 

Os indicadores de gestão e planejamento (IDG) considerarão o número 

de profissionais com atividades bem definidas que trabalham para a prestação 

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

4.5.1 IESAP – Índice de Eficiência da Prestação de Serviços e no 

Atendimento ao Usuário 

A eficiência no atendimento ao público e na prestação dos serviços pelo 

operador deverá ser avaliada através do Índice de Eficiência na Prestação dos 

Serviços e no Atendimento ao Público - IESAP. 
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O IESAP deverá ser calculado com base na avaliação de diversos fatores 

indicativos da performance do operador, quanto à adequação de seu 

atendimento às solicitações e necessidades de seus usuários. Para cada um dos 

fatores de avaliação da adequação dos serviços será atribuído um valor, de 

forma a compor-se o indicador para a verificação. 

Para a obtenção das informações necessárias à determinação dos 

indicadores, o ente regulador e/ou fiscalizador deverá fixar os requisitos mínimos 

do sistema de informações a ser implementado pelo operador. O sistema de 

registro deverá ser organizado adequadamente e conter todos os elementos 

necessários que possibilitem a conferência pelo ente regulador e/ou fiscalizador. 

Os fatores que deverão ser considerados na apuração do IESAP, 

mensalmente, são: 

 Fator 1 - Prazos de atendimento dos serviços de maior 

frequência 

Será medido o período de tempo decorrido entre a solicitação do serviço 

pelo usuário e a data efetiva de conclusão. O quadro padrão dos prazos de 

atendimento dos serviços é o apresentado em sequência. 

O índice de eficiência dos prazos de atendimento será determinado como 

segue: 

I1 = (Qualidade de serviços realizados no prazo estabelecido x 100) 
/ Qualidade total de serviços realizados 

Tabela 23. Metas dos Serviços 
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Tabela 24. Metas dos Serviços (continuação) 

 

O valor a ser atribuído ao Fator 1 obedecerá a Tabela a seguir. 

Tabela 25. Índice de eficiência no prazo de atendimento aos serviços prestados 

 

 Fator 2 – Disponibilidade de estruturas de atendimento ao 

público 

As estruturas de atendimento ao público disponibilizadas serão avaliadas 

pela oferta, ou não, das seguintes possibilidades: 

Atendimento em escritório do operador; 

Sistema para todos os tipos de contatos telefônicos que o usuário 
pretenda, durante 24 horas, todos os dias do ano; 

Softwares de controle e gerenciamento do atendimento que deverão ser 
processados em rede de computadores do operador; 

Site na internet com informação pertinente acerca dos serviços. 

Este quesito será avaliado pela disponibilidade ou não das possibilidades 

elencadas, e terá os valores da Tabela a seguir. 

Tabela 26. Estrutura de Atendimento ao Público 
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 Fator 3 – Adequação da estrutura de atendimento em prédio(s) 

do operador 

A adequação da estrutura de atendimento ao público em cada um dos 

prédios do operador será avaliada pela oferta, ou não, das seguintes facilidades: 

Distância inferior a 500 m de pontos de confluência dos transportes 
coletivos; 

Distância inferior a 500 m de pelo menos um agente de recebimento de 
contas; 

Facilidade de estacionamento de veículos ou existência de 
estacionamento próprio; 

Facilidade de identificação; 

Conservação e limpeza; 

Coincidência do horário de atendimento com o da rede bancária local; 

Número máximo de atendimentos diários por atendente menor ou igual 
a 72; 

Período de tempo médio entre a chegada do usuário ao escritório e o 
início do atendimento menor ou igual a 10 minutos; 

Período de tempo médio de atendimento telefônico no sistema menor 
ou igual a 3 minutos. 

Este quesito será avaliado pelo atendimento ou não dos itens elencados 

e terá os valores apresentados na Tabela a seguir. 

Tabela 27. Adequação das estruturas de atendimento ao público 

 

 Fator 4 – Adequação das instalações e logística de atendimento em 

prédio(s) do operador 

Toda a estrutura física de atendimento deverá ser projetada de forma a 

proporcionar conforto ao usuário. Por outro lado, deverá haver uma preocupação 

permanente para que os prédios, instalações e mobiliário sejam de bom gosto, 
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porém bastante simples, de forma a não permitir que um luxo desnecessário crie 

uma barreira entre o operador e o usuário. 

Este fator procurará medir a adequação das instalações do operador ao 

usuário característico da cidade, de forma a propiciar-lhe as melhores condições 

de atendimento e conforto de acordo com o seu conceito. 

A definição do que significa “melhores condições de atendimento e 

conforto de acordo com o seu conceito” leva em consideração os seguintes itens: 

Separação dos ambientes de espera e atendimento; 

Disponibilidade de banheiros; 

Disponibilidade de bebedouros de água; 

Iluminação e acústica do local de atendimento; 

Existência de normas padronizadas de atendimento ao público; 

Preparo dos profissionais de atendimento; 

Disponibilização de ar condicionado, ventiladores e outros. 

A avaliação da adequação será efetuada pelo atendimento ou não dos 

itens acima, conforme a Tabela a seguir. 

Tabela 28. Adequação das instalações e logística de atendimento ao público 

 

Com base nas condições definidas, o Índice de Eficiência na Prestação 

dos Serviços e no Atendimento ao Público – IESAP será calculado de acordo 

com a seguinte fórmula: 

IESAP = 3 x VF1 + 3 x VF2 + 2 x VF3 + 1 x VF4 

Onde: 

Vfi = valor do Fator i; 
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O sistema de prestação de serviços e atendimento ao público do prestador 

será avaliado anualmente pela média dos valores apurados mensalmente, 

considerando-se: 

 Inadequado: se o valor do IESAP for igual ou inferior a 5 (cinco); 

 Adequado: se for superior a 5 (cinco), com as seguintes gradações: 

 Regular: se superior a 5 (cinco) e menor ou igual a 7 (sete); 

 Satisfatório: se superior a 7 (sete) e menor ou igual a 9 (nove); 

 Ótimo: se superior a 9 (nove); 

4.5.2 IACS – Índice de Adequação do Sistema de Comercialização dos 

Serviços 

A comercialização dos serviços é interface de grande importância no 

relacionamento do operador com os usuários dos serviços. Alguns aspectos do 

sistema comercial têm grande importância para o usuário, seja para garantir a 

justiça no relacionamento comercial ou assegurar-lhe o direito de defesa, nos 

casos em que considere as ações do operador incorretas. Assim, é importante 

que o sistema comercial implementado possua as características adequadas 

para garantir essa condição. 

A metodologia de definição desse indicador segue o mesmo princípio 

utilizado para o anterior, pois, também neste caso, a importância relativa dos 

fatores apresentados depende da condição, cultura e aspirações dos usuários. 

Os pesos de cada um dos fatores relacionados são apresentados a seguir, 

sendo que no caso do índice de micromedição foi atribuída forte ponderação em 

face da importância do mesmo como fator de justiça do sistema comercial 

utilizado. São as seguintes as condições de verificação da adequação do sistema 

comercial do setor de abastecimento: 

Condição 1: 

Índice de Eficácia na Leitura: calculado mês a mês, de acordo com a 

expressão: 

I1 = Total de leituras efetivas / (Quantidade de hidrômetros/100) 
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OBS: Este índice demonstra a eficácia da leitura, ou seja, a quantidade 

de leituras corretas e realizadas. 

De acordo com a média aritmética dos valores mensais calculados, a ser 

aferida anualmente, está presente na Tabela a seguir. 

Tabela 29. Índice de Micromedição 

 

Condição 2: 

O sistema de comercialização adotado pelo operador deverá favorecer a 

fácil interação com o usuário, evitando ao máximo possível o seu deslocamento 

até o escritório para informações ou reclamações. 

Os contatos deverão preferencialmente realizar-se no imóvel do usuário 

ou através de atendimento telefônico. A verificação do cumprimento desta 

diretriz será feita através do indicador que relaciona o número de reclamações 

realizadas diretamente nas agências comerciais, com o número total de ligações: 

I2 = (Nº de atendimentos feitos diretamente no balcão por mês x 100) / 
Nº total de atendimentos realizados no mês (balcão e telefone) 

O valor a ser atribuído à condição 2 obedecerá a Tabela a seguir. 

Tabela 30. Faixas da Condição 2 

 

Condição 3: 

Para as contas não pagas sem registro de débito anterior, vencidas há 

trinta dias, com valor somado superior a R$ 300,00, o operador deverá manter 

um sistema de comunicação por escrito com os usuários, notificação, 

informando-os da existência do débito, com definição de data-limite para 

regularização da situação antes da efetivação do corte, de acordo com a 

legislação vigente. 
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O nível atendimento a essa condição pelo operador será efetuado através 

do indicador: 

I3 = (Nº de comunicações de corte emitidas pelo operador x 100) / Nº de 
contas sujeitas a corte e fornecimento no mês 

O valor a ser atribuído à condição 3 está representado na Tabela a seguir. 

Tabela 31. Faixas da Condição 3 

 

Condição 4: 

O operador deverá garantir o restabelecimento do fornecimento de água 

ao usuário, em casos de corte no cavalete, em até três dias da solicitação, 

mediante a apresentação do comprovante de pagamento de seus débitos. 

O indicador que avaliará tal condição é: 

I4 = Nº de restabelecimentos do fornecimento realizados em até três 
dias x 100 / Nº total de restabelecimentos 

O valor atribuído à Condição 4 está apresentada na Tabela a seguir. 

Tabela 32. Faixas da Condição 4 

 

Com base nas condições definidas, o índice de adequação da 

comercialização dos serviços (IACS) será calculado de acordo com a seguinte 

fórmula: 

IACS = 5 x VC1 + 1 x VC2 + 1 x VC3 + 1 x VC4 

Onde: 

VCi = valor da Condição i 
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O sistema comercial do prestador, a ser avaliado anualmente pela média 

dos valores apurados mensalmente, será considerado: 

Inadequado: se o valor do IACS for igual ou inferior a 5 (cinco); 

Adequado: se superior a este valor, com as seguintes gradações: 

Regular: se superior a 4 (quatro) e igual ou inferior a 6 (seis); 

Satisfatório: se superior a 6 (seis) e igual ou inferior a 7 (sete); 

Ótimo: se superior a 7 (sete); 

4.5.3 Indicador do Nível de Cortesia e de Qualidade Percebida pelos 

Usuários na Prestação dos Serviços 

Os profissionais envolvidos com o atendimento ao público, em qualquer 

área e esfera da organização do operador, deverão contar com treinamento 

especial de relações humanas e técnicas de comunicação, além de normas e 

procedimentos que deverão ser adotados nos vários tipos de atendimento (no 

posto de atendimento, telefônico ou domiciliar), visando à obtenção de um 

padrão de comportamento e tratamento para todos os usuários indistintamente, 

de forma a não ocorrer qualquer tipo de diferenciação. 

As normas de atendimento deverão fixar, entre outros pontos, a forma 

como o usuário deverá ser tratado, uniformes para o pessoal de campo e do 

atendimento, padrão dos crachás de identificação e conteúdo obrigatório do 

treinamento a ser dado ao pessoal de empresas contratadas que venham a ter 

contato com o público. 

O operador deverá implementar mecanismos de controle e verificação 

permanente das condições de atendimento aos usuários, procurando identificar 

e corrigir possíveis desvios. 

A aferição dos resultados obtidos pelo operador será feita anualmente, 

através de uma pesquisa de opinião realizada por empresa independente, 

capacitada para a execução do serviço. A empresa será contratada pelo ente 

regulador e/ou fiscalizador, mediante licitação. 
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A pesquisa a ser realizada deverá abranger um universo representativo 

de usuários que tenham tido contato devidamente registrado com o operador, no 

período de três meses que antecederem a realização da pesquisa. Os usuários 

deverão ser selecionados aleatoriamente, devendo, no entanto, ser incluído no 

universo da pesquisa, os três tipos de contato possíveis: 

Atendimento via telefone; 

Atendimento personalizado; 

Atendimento na ligação para execução de serviços diversos; 

Atendimento via internet; 

Para cada tipo de contato o usuário deverá responder a questões que 

avaliem objetivamente o seu grau de satisfação em relação aos serviços 

prestados e ao atendimento realizado. Assim, entre outras, o usuário deverá ser 

questionado se o funcionário que o atendeu foi educado e cortês, e se resolveu 

satisfatoriamente suas solicitações. Se o serviço foi realizado a contento e no 

prazo compromissado, por exemplo, se após a realização do serviço, o 

pavimento foi adequadamente reparado e o local limpo. Outras questões de 

relevância poderão ser objeto de formulação, procurando inclusive, atender 

condições peculiares. 

As respostas a essas questões devem ser computadas considerando-se 

5 níveis de satisfação do usuário: 

1. Ótimo; 

2. Bom; 

3. Regular; 

4. Ruim; 

5. Péssimo. 

A compilação dos resultados às perguntas formuladas, sempre 

considerado o mesmo valor relativo para cada pergunta, independentemente da 

natureza da questão ou do usuário pesquisado, deverá resultar na atribuição de 

porcentagens de classificação do universo de amostragem em cada um dos 

conceitos acima referidos. 
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Os resultados obtidos pelo prestador serão considerados adequados se a 

soma dos conceitos: ótimo e bom corresponderem a 80% (oitenta por cento) ou 

mais do total. 

5 RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, TECNOLÓGICOS E 

ADMINISTRATIVOS PARA A EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO 

E MONITORAMENTO DO PLANO 

Neste item abordam-se os arranjos institucionais necessários para a 

execução e acompanhamento do Plano, de forma a favorecer que o mesmo 

alcance suas metas. 

 Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do Plano 

Para a continuidade do Plano Municipal de Saneamento do Município de 

Arapiraca, faz-se necessária a criação de um Comitê Municipal de Saneamento. 

Entretanto, no município de Arapiraca já existe o Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, criado pela Lei Nº 3.040/2014 onde 

integra o mesmo ao Sistema Nacional e Estadual do Meio Ambiente com o 

objetivo de manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum e essencial à qualidade de vida. 

Sendo assim, propõe-se que este Conselho absorva as funções do 

Comitê Municipal de Saneamento. 

Por se tratar de um plano que abrange saneamento com vistas a melhoria 

da saúde e ao desenvolvimento social, sugere-se que este conselho seja o mais 

multidisciplinar possível. 

Sugere-se ainda que haja a participação de um percentual de funcionários 

de carreira como membros deste comitê, como forma de assegurar a 

continuidade dos trabalhos realizados durante e após a elaboração deste plano 

nos momentos de transição entre um período de administração e outro. 

Atualmente o COMDEMA é formado da seguinte forma: 
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Tabela 33. Componentes do COMDEMA 

REPRESENTANTE SITUAÇÃO ÓRGÃO 

Edione de Araújo Ramos Titular SEMASA 

Fabricio José Rodrigues de 
Jesus Lima 

Suplente SEMASA 

Victor Raphael Cavalcante Titular SELIP 

Diogo de Albuquerque 
Cajueiro 

Suplente SELIP 

Claudimary Bispo Dos Santos Titular SEC. DE SAÚDE 

Karla Carolina Da Silva 
Nicásio 

Suplente SEC. DE SAÚDE 

José Anderson Soares Barros Titular SEC. DE AGRICULTURA 

Ely Gama Dos Santos Suplente SEC. DE AGRICULTURA 

Consuêlo Vitória O. Cavalcanti Titular SEC. DE EDUCAÇÃO 

Maria Valdira Monteiro De 
Lima 

Suplente SEC. DE EDUCAÇÃO 

José Roberto Vieira Lima Titular SEC.DE OBRAS 

Irla Maria de Menezes Ramos Suplente SEC. DE OBRAS 

Edvânio Corrêa de Oliveira Titular 
CAMARA MUN. DE 

ARAPIRACA 

Ronaldy Vital Rios Suplente 
CAMARA MUN. DE 

ARAPIRACA 

Luiz Sandes Santos Titular ADEDIA 

Luiz Carlos Almeida Suplente ADEDIA 

Zelia Maria Santos Azevedo Titular SEBRAE 

Arestides Bezerra Minervino Suplente SEBRAE 

Janaína Kívia Alves Lima Titular 
ONG ARAPIRACA 

SUSTENTÁVEL 

Janice Gomes Cavalcante Suplente 
ONG ARAPIRACA 

SUSTENTÁVEL 

Dácio Rocha Brito Titular UNEAL 

Rubens Pessoa de Barros Suplente UNEAL 

Raphael Wong de Paula 
Freitas 

Titular CREA 
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João Peixoto Campos Suplente CREA 

Samyra Beatriz Felisberto de 
Melo 

TITULAR CDL 

Genilza Ferreira da Rocha SUPLENTE CDL 

Cicero Fernando  de Araujo TITULAR UFAL 

Franciane da Silva Santos SUPLENTE UFAL 

Onde: 

 SEMASA – Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento; 

 SELIP – Secretaria de Municipal de Limpeza e Iluminação Pública; 

 ADEDIA – Associação das Empresas do Distrito Industrial de 
Arapiraca; 

 SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas; 

 UNEAL – Universidade Estadual de Alagoas; 

 CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 

 CDL – Câmara dos Dirigentes Lojistas; 

 UFAL – Universidade Federal de alagoas. 

O suporte administrativo, assim como a estrutura física para guarda de 

materiais referentes a tal Conselho e ao Plano Municipal de Saneamento Básico, 

sugere-se que seja realizado pela Secretaria de Município de Meio Ambiente e 

Saneamento. 

As funções mínimas que deverão ser exercidas pelo conselho são as 

seguintes: 

- Revisar a legislação vigente, no âmbito nacional, estadual e municipal, 

que possam afetar a implementação do Plano, com a finalidade de 

compatibilização das mesmas, e/ou introduzir as modificações necessárias; 

- Promover e supervisionar a execução de projetos e obras no marco do 

Plano; Gestão técnica, econômica, institucional e legal do Plano; 

- Definir conjuntamente com o(s) órgão(s) de Regulação a forma de 

monitoramento e fiscalização das ações do Plano; 

- Efetuar o monitoramento dos mecanismos e procedimentos para a 

avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB; 
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- Elaborar Relatório Anual contendo os resultados de evolução dos 

indicadores e o cumprimento ou não das metas, devidamente justificados; 

- Disponibilizar, via site da Prefeitura Municipal, os indicadores de 

melhoria do Saneamento Básico no município; 

- Promover, a cada dois anos, seminário público, com participação social 

mínima a ser definida, para apresentação dos resultados do Plano de 

Saneamento e discussão sobre possíveis melhorias; 

- Responsável pela revisão do Plano Municipal de Saneamento a cada 4 

anos; 

A criação deste Conselho, com a participação da sociedade garante a 

representação da sociedade no processo de implementação, acompanhamento 

e monitoramento do Plano. 

 Mecanismos de Divulgação do Plano 

Como estratégias para a divulgação do plano, deverão ser apropriadas as 

ações desenvolvidas pelo COMDEMA, desta forma os seguintes: 

Divulgação do Relatório Anual contendo os resultados de evolução dos 

indicadores e o cumprimento ou não das metas, devidamente justificados; 

Divulgação dos indicadores de melhoria do Saneamento Básico no 

município no site da Prefeitura Municipal; 

Realização de seminário público, a cada dois anos, com participação 

social mínima a ser definida, para apresentação dos resultados do Plano de 

Saneamento e discussão sobre possíveis melhorias. 

Deverão ainda ser utilizadas outros momentos de participação popular 

promovidos pela Administração Pública, para também divulgar a existência do 

PMSB e as formas de acompanhá-lo. 
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 Regulação dos Serviços 

A regulação dos serviços representa a intermediação da relação entre a 

sociedade (consumidores), o Estado (poder concedente) e o prestador de 

serviços. Especialmente na área de saneamento, este é um serviço importante 

por se tratar de uma atividade que constitui monopólios naturais. 

A separação entre as atividades de planejamento, regulação e prestação 

do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário vem sendo 

buscada desde a década passada e somente com a promulgação da Lei Federal 

11.445, de janeiro de 2007, esta situação começa a ser materializada. 

A Lei Federal 11.445/07 estabelece os princípios de regulação e a 

obrigação de sua criação e existência. Em seu capítulo V, define os princípios e 

objetivos da regulação. 

“Artigo 21: O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes 

princípios: 

I – independência decisória, incluindo autonomia administrativa, 

orçamentária e financeira da entidade reguladora; 

II – transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

Artigo 22: São objetivos da regulação: 

I – estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços 

e para a satisfação dos usuários; 

II – garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

III – prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 

competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da 

concorrência; 

IV – definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro 

dos contratos, quanto a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam 
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a eficiência dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de 

produtividade. ” 

Finalmente, o artigo 26 dispõe sobre a transparência no exercício da 

função regulatória. 

“Artigo 26: Deverá ser assegurada publicidade aos relatórios, estudos, 

decisões e instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à 

fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e deveres dos usuários e 

prestadores, deles podendo ter acesso qualquer do povo, independentemente 

da existência de interesse direto. 

§1º Excluem-se do disposto no caput os documentos considerados 

sigilosos em razão de interesse público relevante mediante prévia e motivada 

decisão. 

§2º A publicidade a que se refere o caput deverá se efetivar, 

preferencialmente, por meio de sítio mantido na rede mundial de computadores 

– Internet. ” 

Definida a necessidade de criação de uma entidade responsável pela 

regulação da prestação de serviços de saneamento, a decisão sobre a sua 

criação a nível municipal ou a sua delegação a uma agência reguladora é da 

Prefeitura Municipal. 

Frente aos custos e dificuldades da criação de uma agência municipal 

apontam para a conveniência e oportunidade da delegação a uma entidade 

estadual, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas – 

ARSAL. 

 Arranjos Institucionais dos Eixos do Saneamento Básico 

Conforme o diagnóstico e as alternativas elaboradas ao longo do plano, 

sugere-se que sejam adaptados e firmados alguns arranjos institucionais, 

conforme descritos em sequência. Estes arranjos institucionais e a estrutura de 

gestão do Saneamento Básico do município de Arapiraca, podem ser melhor 

visualizados nas Figuras a seguir. 
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No município de Arapiraca a captação e o tratamento de água é feita pela 

CAB, nos dois sistemas que abastecem a região, após essa etapa, a CAB passa 

a água tratada para a CASAL que efetua a distribuição e tarifação do serviço. 

Para a gestão do abastecimento de água fica sugerido ter como fiscalizador 

desse serviço a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, esta 

sendo assessorada pelas Secretarias de Obras e Viação, de Saúde, de 

Educação e de Assistência Social para melhoria da gestão e implantação das 

futuras ações a serem tomadas neste eixo. 

Figura 2. Gestão do Abastecimento de Água 

 

O serviço de esgotamento sanitário da cidade de Arapiraca está em fase 

de implantação e será operado pela CASAL, e assim como no serviço de 

abastecimento de água, sugere-se que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Saneamento seja a responsável pela fiscalização da implantação e operação 

deste sistema. Salienta-se que é indispensável a participação das outras 

secretarias envolvidas neste eixo, seja para fiscalização ou para implantação de 

novos programas. 
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Figura 3. Gestão do Esgotamento Sanitário 

 

Diferentemente dos eixos anteriores, sugere-se que a Secretaria 

Municipal de Limpeza e Iluminação continue sendo o fiscalizador da prestação 

desse serviço, que hoje é terceirizado e executado pela Limpel. Assim como nos 

outros eixos esta secretaria receberá o auxílio das outras secretarias envolvidas 

na gestão deste eixo do saneamento. 

Figura 4. Gestão da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
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Diferentemente dos eixos anteriores, os serviços de Drenagem Urbana e 

Manejo de Águas Pluviais é prestada pela própria prefeitura. Sendo assim, 

sugere-se que a Secretaria de Obras e Viação, auxiliada pelas secretarias de 

Meio Ambiente e Saneamento, Saúde, Educação e de Assistência Social, seja a 

responsável pela gestão deste eixo. 

Figura 5. Gestão da Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

 

 Sugere-se que em todos os arranjos institucionais esteja inserida a 

Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento para que esta possa gerir as 

decisões tomadas pelas outras secretarias no que tange o Planejamento das 

ações e o orçamento das mesmas. Além desta participação importante, fica a 

Secretaria de Planejamento e Orçamento a responsável por gerir os indicadores 

juntamente com o COMDEMA para analisar, guardar e divulgar. 
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7 Equipe Técnica 

 Equipe Elaboradora do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Sustentável de Arapiraca 

Alysson Torres Santos – SEMASA (Coordenador do PMSB) 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 
Matrícula: 105 933 
 
Eduardo Lucena Cavalcante de Amorim – Mais Ambiental (Coordenador da 
Equipe Elaboradora do PMSB) 
Engenheiro Civil 
CREA: 0200066935 
 
Tairo do Vale Fonseca – Mais Ambiental 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 
CREA: 0211167479 
 
Paulo Antonio Ferreira Freire – Mais Ambiental 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 
CREA: 0212165500 
 
Rodolfo Vinícius de Aguiar Melo – Mais Ambiental 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 
CREA: 0214575926 
 
Moniza Amaral Fausto Lira – Mais Ambiental 
Assistente Social 
CRESS: 3370 
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Rodolfo Vinícius de Aguiar Melo 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

CREA: 0214575926 

 

 


