
 

1 
PMSB Arapiraca/AL – Relatório Final Simplificado – Maio de 2016 

www.pmsbarapiraca.com.br 



 

2 
PMSB Arapiraca/AL – Relatório Final Simplificado – Maio de 2016 

www.pmsbarapiraca.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica: 

Este Plano Municipal de Saneamento Básico é 

desenvolvido com financiamento do Ministério das 

Cidades por conta do repasse 

18.18.17.512.3130.1004 e 3.3.90.35.1.2100. É 

coordenado pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Saneamento de Arapiraca e tem 

consultoria da L F V Projetos e Consultoria LTDA. 

Licitação: 

Licitação pro Pregão Eletrônico nº 076/2013 / Objeto: 

contratação de serviços de consultoria especializada 

para elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) do Município de Arapiraca/AL. 

Contrato: 

Contrato nº 146/2014, com ordem de serviço emitida 

em 02/10/2014. 

Prefeitura Municipal de Arapiraca/AL: 

Prefeita Municipal: Célia Maria Barbosa Rocha 

Secretario de Meio Ambiente e Saneamento: Ivens 

Barbosa Leão 

Engenheiro Sanitarista e Ambiental da Secretaria de 

Meio Ambiente e Saneamento e Coordenador Geral 

do PMSB: Alysson Torres Santos  

Centro Administrativo, Rua Samaritana, 1185, Bairro 

Santa Edwiges, Arapiraca / AL, CEP: 57310-245 

 

 

 

 

 

Comitês de coordenação e técnico-executivo: 

No âmbito do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, instituídos pelo decreto nº 2.302 de 18 de abril 

de 2012. 

Comitê de coordenação: 

Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Habitação  

Consorcio Regional de Resíduos Sólidos do Agreste 

Alagoano - CONAGRESTE 

Secretaria Municipal de Obras e Viação 

Procuradoria Jurídica 

Secretaria Municipal de Saúde 

Poder Legislativo - Câmara de Vereadores 

Ministério Público Estadual 

Federação das Associações Comunitárias de 

Arapiraca - FACOMAR 

Conselho de Engenharia e Agronomia – CREA/AL 

Comitê executivo: 

Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Habitação  

Secretaria Municipal de Obras e Viação 

Assessoria de Comunicação Social 

Procuradoria Geral 

Secretaria de Planejamento 

Secretaria de Limpeza e Iluminação Pública 

Vigilância Sanitária 

Consultoria: 

L F V Projetos e Consultoria LTDA –ME  

Nome Fantasia: MAIS AMBIENTAL 

Registro CREA/AL: 0000003850EMAL 

CNPJ: 17.330.540/0001-36 

Avenida Comendador Leão, nº1421, Sala 09, Poço, 

Maceió/AL – CEP: 57025-000 

www.maisambiental.eng.br 

maisambiental@hotmail.com 

Tel. 82 3024-2470 / 82 9984-6851 

 

* 

www.pmsbarapiraca.com.br 

 

 

 

 



 

3 
PMSB Arapiraca/AL – Relatório Final Simplificado – Maio de 2016 

www.pmsbarapiraca.com.br 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Setorização do Município e pontos de mobilização................ 13 

Figura 2. Mapa Climático do Estado de Alagoas .................................. 16 

Figura 3. Mapa das Bacias Hidrográficas de Arapiraca. ....................... 17 

Figura 4. Mapa de vegetação de Alagoas com destaque para Arapiraca.

 ............................................................................................................. 18 

Figura 5. Mapa do Sistema Coletivo do Agreste ................................... 20 

Figura 6. Mapa da Nova Adutora do Agreste ........................................ 22 

Figura 7. Mapa do Sistema de Esgotamento Sanitário do Rio Piauí ..... 24 

Figura 8. Mapa do Sistema de Esgotamento do Rio Perucaba ............. 25 

Figura 9. Local de destinação dos Resíduos do Município ................... 26 

Figura 10. Dados populacionais do IBGE para Arapiraca ..................... 28 

Figura 11. Projeção Populacional do Município de Arapiraca ............... 29 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. PIB – Arapiraca/AL ............................................................... 18 

Tabela 2. IDH – Arapiraca/AL ............................................................... 19 

Tabela 3. Resíduos Gerados no Município de Arapiraca. ..................... 25 

 

  



 

4 
PMSB Arapiraca/AL – Relatório Final Simplificado – Maio de 2016 

www.pmsbarapiraca.com.br 

SIGLAS 

ASCARA - Associação dos Catadores do Município de Arapiraca 

CAB – Companhia Águas do Brasil 

CASAL – Companhia Águas e Saneamento de Alagoas 

CDL – Câmara dos Dirigentes Lojistas 

CONAGRESTE – Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Agreste Alagoano 

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

CRIA – Centro de Referência Integrado de Arapiraca 

FACOMAR – Federação das Associações Comunitárias de Arapiraca 

FUNASA – Fundação Nacional de Saúde 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 

pH – Potencial Hidrogeniônico 

PLANSAB – Plano Nacional de Saneamento Básico 

PM – Prefeitura Municipal 

PMSA – Plano Municipal de Saúde 

PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico 

RSU – Resíduo Sólido Urbano 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio as Micros e Pequenas Empresas 

SEDUH – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

SELIP – Secretaria de Iluminação e Limpeza Pública 

SEMASA – Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento 

SMS – Secretaria Municipal de Saúde 

SNIS – Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento 

UFAL – Universidade Federal de Alagoas 

UNAG – Unidade de Negócios do Agreste  



 

5 
PMSB Arapiraca/AL – Relatório Final Simplificado – Maio de 2016 

www.pmsbarapiraca.com.br 

Sumário 

 APRESENTAÇÃO ............................................................................ 7 

 INTRODUÇÃO .................................................................................. 8 

 O PMSB ............................................................................................ 9 

 DURAÇÃO E RESULTADOS ESPERADOS .............................. 9 

 OBJETIVO GERAL .................................................................... 9 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................... 9 

 METODOLOGIA ....................................................................... 10 

 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL ............................................................ 10 

 ATORES ENVOLVIDOS .......................................................... 11 

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES .............................................. 11 

 ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO E INTERLOCUÇÃO .......... 14 

 O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO SUSTENTÁVEL 
DE ARAPIRACA ................................................................................... 15 

 ASPECTOS AMBIENTAIS E SOCIOECOÔMICOS DE 

ARAPIRACA ......................................................................................... 15 

 SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE 

ARAPIRACA ......................................................................................... 19 

 PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA A 

UNIVERSALIZAÇÃO, CONDICIONANTES, DIRETRIZES E METAS ... 27 

 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES .................................... 34 

 MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO 

SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS 

AÇÕES DO PMSB ............................................................................ 36 

 Política Municipal de Saneamento Básico ................................ 42 



 

6 
PMSB Arapiraca/AL – Relatório Final Simplificado – Maio de 2016 

www.pmsbarapiraca.com.br 

 Equipe Técnica ............................................................................... 56 

 Equipe Elaboradora do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Sustentável de Arapiraca .................................................................. 56 

 

 

 

  



 

7 
PMSB Arapiraca/AL – Relatório Final Simplificado – Maio de 2016 

www.pmsbarapiraca.com.br 

 APRESENTAÇÃO 

A universalização do acesso ao saneamento básico faz parte das Metas 

de Desenvolvimento do Milênio da ONU, haja vista que tem impacto direto nos 

indicadores relacionados à mortalidade infantil, saúde da população, erradicação 

de doenças e sustentabilidade ambiental. 

No Brasil, o acesso a estes serviços ainda é baixo e precisa melhorar 

significativamente para se atingir as metas propostas pelo Governo Federal e 

presentes nas Metas da ONU. 

Como parte do processo de promoção da universalização ao saneamento 

básico, o Brasil promulgou a Política Nacional de Saneamento Básico, por meio 

da Lei Nº 11.445 de 2007. Esta legislação criou um marco regulatório para a 

gestão do saneamento básico. Nela foram estabelecidos os princípios, objetivos, 

instrumentos e diretrizes para a gestão e gerenciamento do saneamento básico. 

 No presente documento é apresentada uma síntese do PMSB do 

Município de Arapiraca, considerando todas as etapas que compuseram a 

estruturação do documento, abrangendo o processo de divulgação, mobilização 

e controle social, diagnóstico, prognóstico, programas e ações e mecanismos e 

procedimentos de controle social. 
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 INTRODUÇÃO 

Os serviços de saneamento básico estão diretamente ligados à promoção 

da qualidade de vida, sendo um direito do cidadão e um dever do Estado. Com 

a aprovação da Lei n° 11.445 de 2007, a Lei de Saneamento básico, o Brasil 

criou um marco na história, pois definiu-se princípios na prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico, objetivando sua universalização. De acordo 

com a lei, o saneamento básico compreende um conjunto de serviços, 

infraestrutura e instalações operacionais que abarcam quarto eixos: 

Abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

Em consonância com a lei, é estabelecido a competência do titular dos 

serviços na formulação da política pública de saneamento básico, que 

compreende a construção do Plano de Saneamento Básico Sustentável.  Que 

ocorre a partir do exame da realidade do município e da objetivação em 

transformá-lo. A elaboração do plano terá como orientações a Lei nº 11.445, que 

estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, o Decreto Nº 7.217, 

de 21 de junho de 2010 e o Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB.  

A construção do plano divide-se nas seguintes partes: Produto 01 – Plano 

de Mobilização Social; Produto 02 – Diagnóstico técnico participativo; Produto 

03 – Prognósticos e alternativas para a universalização, condicionantes, 

diretrizes, objetivos e metas; Produto 04 – Programas, projetos e ações; Produto 

05 – Mecanismos e procedimentos para  a  avaliação  sistemática  da  eficiência,  

eficácia  e  efetividade das ações do Plano; Produto  06  - Relatório Final do 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

O desenvolvimento do plano e das ações terá, impreterivelmente, a 

participação popular, pois essa é necessária para o planejamento sustentável do 

município. Sendo de grande importância a garantia de uma participação ampla, 

considerando a sociedade civil organizada, os agentes públicos e a população 

como um todo. A mobilização social compreende o ato de convocar vontades 

tendo o propósito de almejar um resultado em comum. Para isso, é necessária 

uma ampla divulgação das ações de comunicação.  
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 O PMSB 

O PMSB orienta as práticas para a gestão do saneamento básico no 

município de Arapiraca, considerando as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 

11.445, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, o 

Decreto Nº 7.217, de 21 de junho de 2010 e o Plano Nacional de Saneamento 

Básico – PLANSAB. 

Assim, o PMSB é compreendido como o documento norteador para a 

gestão do saneamento básico em Arapiraca. 

 DURAÇÃO E RESULTADOS ESPERADOS 

O prazo de vigência do PMSB possui um horizonte de atuação de 20 anos 

e revisões a cada 4 anos. A partir da implantação do PMSB, espera-se alcançar 

a gestão sustentável do saneamento básico, fornecendo diretrizes e subsídios 

para que o poder público, a iniciativa privada e a sociedade organizada exerçam 

suas responsabilidades. 

 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral dos trabalhos é a promoção da qualidade ambiental do 

município de Arapiraca com a adequada gestão do saneamento básico, por meio 

da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Arapiraca – PMSB. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A partir da elaboração do PMSB, o município de Arapiraca compatibiliza 

e integra a gestão do saneamento básico do município às demais políticas, 

planos e disciplinamentos relacionados à gestão do território municipal, visando: 

a universalização do saneamento básico; a proteção da saúde pública e da 

qualidade ambiental; o estímulo à adoção de padrões sustentáveis nos eixos do 

saneamento; a capacitação técnica continuada em gestão do saneamento 

básico. 
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 METODOLOGIA 

A metodologia da elaboração do PMSB foi baseada nos fundamentos da 

Lei Federal n°. 11.445/2007, a qual prevê o desenvolvimento de etapas técnicas, 

garantindo a ampla participação da sociedade. 

Sendo assim, o PMSB foi elaborado mediante a aplicação de métodos 

objetivos e subjetivos.  

Métodos Objetivos: Aplicação de técnicas de pesquisa que envolvem a 

coleta, tratamento e análise de dados, predominantemente quantitativos, 

gerados a partir de pesquisas de base amostral, medições de campo, base de 

dados da administração e dos prestadores dos serviços. 

Métodos Subjetivos: São técnicas da pesquisa social, onde ocorre o 

envolvimento dos diversos segmentos da sociedade como sujeitos do processo 

de investigação. Os grupos focais, as entrevistas com informantes-chave e as 

pesquisas de opinião são técnicas que foram utilizadas. Também foram 

extraídas informações de bases de dados de sistemas de atendimento aos 

cidadãos e aos usuários dos serviços mantidos pela administração municipal. 

 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

A participação é condição fundamental da mobilização. O objetivo 

principal do plano é planejar ações que estimulem a participação da sociedade 

nas atividades relativas ao PMSB. Garantindo a efetividade do controle social 

proposto na Lei de Saneamento básico, Lei 11.445/07, em seu Art. 3º, Inciso IV:  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sensibilizar a comunidade para a participação na construção do 

Plano Municipal de Saneamento Básico; 

 Realizar audiências e consultas públicas para a ampla divulgação 

das propostas do PMSB; 

 Incentivar a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico; 

 Nos fóruns, incentivar que a população contribua no diagnóstico 

dos problemas existentes, assim como, na sugestão de soluções. 
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 Promover a participação popular em fases determinadas da 

elaboração do Plano, através de debates, pesquisas, 

apresentações e qualquer mecanismo de expressar opiniões 

individuais ou coletivas; 

 Criar canais para sugestões ou alegações. 

 Sensibilizar a sociedade na responsabilidade coletiva na 

preservação e conservação ambiental. 

 Propor a interlocução de todos os atores sociais nas discursões e 

formulações pertinentes ao Plano. 

 Construir grupos de trabalho para o desenvolvimento de questões 

relativas ao PMSB, quando houver a necessidade de uma atuação 

articulada dos órgãos e instituições. 

 Realizar a conferência Municipal de Saneamento Básico. 

 Articular os conselhos para o acompanhamento e participação na 

construção do PMSB. 

 ATORES ENVOLVIDOS 

Objetiva-se articular toda a população de forma direta e indireta, 

considerando a participação dos diversos segmentos sociais. 

Atores diretos: são aqueles atores que terão uma atuação mais direta e 

efetiva, que se relacionam de alguma forma com o tema saneamento básico. 

Abrangem as organizações sociais, profissionais, políticas, econômicas, 

lideranças comunitárias, movimentos sociais, conselhos municipais, entre outros 

atores sociais. 

Atores indiretos: São considerados os atores que possuem uma relação 

de forma mais passiva com o tema. Entretanto o objetivo do projeto é transformar 

esses atores passivos em ativos, por intermédio das ações do plano. 

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Considerou-se para a elaboração das atividades: o Termo de Referência 

do Plano de Saneamento de Arapiraca; as discussões técnicas com os 

envolvidos diretos no desenvolvimento do Plano, dentre elas os comitês e equipe 
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técnica; A bibliografia consultada e as legislações referentes. O desenvolvimento 

do Plano seguiu as técnicas próprias das ciências sociais, comunicação e 

pedagogia. 

A metodologia de mobilização abarca todas as etapas do plano. A respeito 

das ações que serão implantadas para a elaboração do PMSB, procurou-se 

assinalá-las de forma clara e abrangente. Como descritas a seguir: 

Formação dos grupos de trabalho: Comitês 

Essa primeira etapa consistiu na formação dos Comitês e da comissão 

interna do PMSB, por intermédio do decreto assinado pela prefeita, tendo 

participantes do poder executivo, do legislativo, da sociedade civil, e outros 

gestores locais. Através da identificação dos agentes internos à administração 

local e demais órgãos relacionados ao desenvolvimento das políticas de 

saneamento básico. 

Entrevistas e consultas as lideranças locais e conselhos municipais 

Nessa etapa a equipe técnica entrou em contato com a comunidade, 

articulando as lideranças locais e conselhos, criando espaços de diálogo a 

respeito do processo de construção do PMSB, guiando-se pelo princípio da ação 

participativa. Também foi apresentada e discutida a importância da articulação 

com os setores de saúde, educação e assistência social do município, além de 

outros setores da administração, para a realização do Plano Municipal de 

Saneamento Básico, visando a garantia da participação popular em todo o 

processo. Ocorreu, assim, o planejamento das atividades, a divulgação e 

apresentação do plano e a identificação territorial. 

 

Oficinas com os moradores nos pontos de mobilização 

Atividades desenvolvidas nos pontos de mobilização definidos (imagem a 

seguir), que tem o objetivo de construção de espaços de diálogos para a 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento básico. Para que aconteça o 

verdadeiro envolvimento da população nas tomadas de decisões e se estabeleça 

o controle social. 
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Figura 1. Setorização do Município e pontos de mobilização 

 

Reuniões com os comitês, execução e coordenação 

As reuniões realizadas com os comitês foram periódicas, fizeram parte de 

todo o tempo de construção do plano, para o acompanhamento de todas as 

atividades. 

Atividade técnica de campo e vistoria das infraestruturas existentes 

Essas atividades consistiam na realização do reconhecimento que 

abrange todo o município, utilizando-se de levantamento fotográfico e 

georreferenciamento de pontos estratégicos. Como também, foram realizadas 

atividades para o levantamento da infraestrutura de saneamento básico.  

Audiência Pública 

Teve o propósito de apresentar a proposta de trabalho do PMSB, na qual 

se discutiu os produtos elaborados, com o intuito de legitimar o processo de 

construção coletiva. Sendo aberta a toda a população 
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 ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO E INTERLOCUÇÃO 

Foram traçadas estratégias que sensibilize a população para a 

importância de se planejar o saneamento básico da cidade. E que essa 

sensibilização possuísse um caráter democrático, evitando-se o efeito contrário.  

Elencou-se diversos canais e estratégias de divulgação que exprimisse a 

realidade local. A seguir são apresentados os instrumentos utilizados na 

atividade de comunicação social. 

Rádios locais 

Na cidade de Arapiraca o rádio é um dos veículos de comunicação mais 

tradicionais existentes. Sendo assim, o veículo foi utilizado para entrevistas e 

divulgação ampla das atividades abertas ao público. 

INTERNET 

Com o acesso cada vez mais fácil, a internet tem se tornado uma das 

principais fontes de informação e de compartilhamento de conteúdos da 

atualidade. (ANDI, p. 70, 2009). Assim, foram desenvolvidos diversos canais 

para a veiculação sobre o tema e as atividades relacionadas, a página do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Arapiraca (www.pmsbarapiraca.com.br), a 

página no Facebook e divulgação na página da prefeitura de Arapiraca 

(http://www.arapiraca.al.gov.br/v3/). 

Carro de som 

O carro de som percorreu os pontos de mobilização, anunciando os 

eventos abertos a toda a população. 

Faixas, informativos, cartazes, convites e demais impressos 

O material impresso foi distribuído em pontos específicos da cidade e de 

acordo com os eventos, oficinas e conferências que foram realizadas. Para os 

eventos foram alocados previamente os cartazes e faixas nos pontos da cidade. 

E o material de apoio como folders e informativos foram distribuídos nos pontos 

de mobilização. 
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 O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO SUSTENTÁVEL DE 

ARAPIRACA 

Considerando o quadro de evolução social do país no último século e o 

contexto socioeconômico atual, um dos principais desafios dos gestores públicos 

nos municípios tem sido a gestão eficiente dos eixos que envolvem o 

saneamento básico. 

Ocorre que, ao contrário do desenvolvimento econômico do país no último 

século, ainda que de forma desigual, as ações de saneamento básico foram 

negligenciadas nesse período, especialmente em município de pequeno e médio 

porte, evidenciadas pela situação atual de déficit nos índices de coleta e 

tratamento de esgoto, sistemas de drenagens pluviais obsoletos e insuficientes, 

abastecimento de água insuficiente, além do gerenciamento inadequado dos 

resíduos sólidos, com significativos impactos socioeconômicos e ambientais, 

cenário que se encontra na grande maioria dos municípios do Estado de 

Alagoas. 

Assim, o contexto atual do município de Arapiraca é marcado pelo quadro 

deficitário em relação à organização, estrutura e prestação de serviços que 

envolvem o saneamento básico, porém com perspectiva de mudanças, uma vez 

que sai na frente da maioria dos municípios do Estado na elaboração do seu 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 ASPECTOS AMBIENTAIS E SOCIOECOÔMICOS DE ARAPIRACA 

Clima 

O Município de Arapiraca encontra-se numa altitude de 248 metros acima 

do nível do mar e o clima sofre a influência do relevo e da localização geográfica, 

proporcionando assim um clima subtropical, sendo considerado um dos mais 

saudáveis do Estado de Alagoas, com uma variação de temperatura entre 21,5 

a 26,9 graus Celsius. A temperatura é muito elevada nos dias de verão, 

entretanto as noites geralmente são beneficiadas por uma brisa fresca. De 

acordo com Thornthwaite sua classificação é de clima megatérmico subúmido 

seco, com grande deficiência hídrica no verão e pequeno excesso no inverno. 
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Figura 2. Mapa Climático do Estado de Alagoas 

Geologia e Relevo 

Mascarenhas et al. (2005) relata que o município de Arapiraca faz parte 

da unidade dos Tabuleiros Costeiros. Esta unidade acompanha o litoral de todo 

o nordeste, apresenta altitude média de 50 a 100 metros. Compreende platôs de 

origem sedimentar, que apresentam grau de entalhamento variável, ora com 

vales estreitos e encostas abruptas, ora abertos com encostas suaves e fundos 

com amplas várzeas. De modo geral, os solos são profundos e de baixa 

fertilidade natural. 

Recursos Hídricos 

O território do município de Arapiraca, como pode ser visto na Figura a 

seguir, está contido entre quatro bacias hidrográficas, são elas: 

 Bacia Hidrográfica do Rio Coruripe; 

 Bacia Hidrográfica do Rio Piauí; 

 Bacia Hidrográfica do Rio Perucaba; 

 Bacia Hidrográfica do Rio Traipu. 
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Figura 3. Mapa das Bacias Hidrográficas de Arapiraca. 

Vegetação 

De acordo com as características geográficas, Alagoas se divide em três 

Mesorregiões: Leste Alagoano ou Zona da Mata, Agreste e Sertão, onde a 

cobertura vegetal está diretamente relacionada com as condições climáticas e 

edáficas da região.  

Na porção central, localização do município de Arapiraca, o Agreste 

representa a formação florística predominante, junto com áreas de transição 

entre o clima úmido e o clima mais seco, onde se encontram algumas espécies 

da Mata Atlântica e da Caatinga. 

A formação de Caatinga é observada a oeste do Estado, no Sertão 

Alagoano, intercaladas com vegetações antrópicas e pastos cobertos por 

espécies nativas de pequeno porte, porém de forma espaçada. A vegetação da 

caatinga pode ser caracterizada como florestas arbóreas ou arbustivas, 

compreendendo principalmente árvores e arbustos baixos, muitos dos quais 

apresentam espinhos, microfilia e algumas características xerofíticas.  
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Figura 4. Mapa de vegetação de Alagoas com destaque para Arapiraca. 

Socioeconomia 

Com uma população estimada em 229.329 habitantes (IBGE, 2014), 

Arapiraca está mais rica. É possível ver um crescimento constante desde o final 

dos anos 90 do século passado, a maior contribuição ao PIB do município de 

Arapiraca é a área de Serviços seguida da indústria e agropecuária. 

Produto Interno Bruto – PIB 

A maior contribuição ao PIB do município de Arapiraca é a área de 

Serviços seguida da indústria e agropecuária 

Tabela 1. PIB – Arapiraca/AL 

 
Fonte: IBGE/SEPLANDE 



 

19 
PMSB Arapiraca/AL – Relatório Final Simplificado – Maio de 2016 

www.pmsbarapiraca.com.br 

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

Tabela 2. IDH – Arapiraca/AL 

 
Fonte: Perfil Municipal de Arapiraca – 2015 

 SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE 

ARAPIRACA 

O diagnóstico representa uma espécie de “fotografia” da situação de um 

determinado sistema em dado momento. Considerando o escopo do 

saneamento básico no município, cabe avaliar, antes de qualquer outra coisa, o 

melhor ângulo, a melhor escala, a abrangência, o nível de detalhamento e, 

obviamente, os elementos a serem “fotografados”, ou seja, diagnosticados, para 

de fato retratar da melhor forma possível essa realidade local. 

No contexto do saneamento, a intenção do diagnóstico é obter 

informações sobre os inúmeros aspectos envolvidos na prestação de serviços, 

contemplando a zona urbana e rural. 

Torna-se fundamental, portanto, conhecer a fundo a realidade local, suas 

peculiaridades, carências e experiências de êxito, para então planejar e 

implementar ações que busquem minimizar ou corrigir os problemas 

encontrados. Não há sentido ou possibilidade de realizar um plano de ações para 

um lugar ou território quando não conhecemos a sua realidade, seus problemas, 

potencialidades e limitações. 

Os estudos técnicos do Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico 

do município abrangem principalmente os quatro eixos do saneamento. 

Abastecimento de Água Potável 

O abastecimento do município de Arapiraca é composto por dois sistemas 

principais, o Sistema Coletivo do Agreste e a Nova Adutora do Agreste. 
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O Sistema Coletivo do agreste foi implantado em 1973 e ampliado em 

1996, este sistema capta água do rio São Francisco e abastece tanto a 

população urbana como a população rural. 

Atualmente, o Sistema Coletivo do Agreste, atende a 64.364 economias 

de água, sendo 70% localizadas na cidade de Arapiraca. Aproximadamente 236 

mil habitantes são atendidos pelo sistema público de abastecimento de água, 8 

mil destes residentes na área rural dos dez municípios. 

O sistema Abastece as cidades de Arapiraca, Campo Grande, Lagoa da 

Canoa, Feira Grande, Girau do Ponciano, Igaci, Craíbas, São Brás, Coité do Nóia 

e o Olho D’água Grande, além de vários povoados. 

 
Figura 5. Mapa do Sistema Coletivo do Agreste 

A Nova Adutora do Agreste, inaugurada em agosto de 2014, veio para 

suprir a carência deixada pelo Sistema Coletivo do Agreste que já não estava 

dando conta de abastecer toda a população da região que teve um grande 

aumento nos últimos anos. Esta adutora atende a dez municípios, incluindo 
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Arapiraca, beneficiando 400 mil pessoas e dobrando o fornecimento de água 

para a região. 

Construído por meio de parceria público-privada (PPP) entre a 

Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) e a CAB Águas do Agreste, o 

novo sistema, que exigiu investimentos da ordem de R$ 143 milhões, é composto 

por uma estação de captação, adutora, reservatórios, elevatória e uma nova 

estação de tratamento de água (ETA).  

Com esse complexo adutor, que acaba com a crônica falta de água na 

região, a produção do sistema coletivo do Agreste passou de 1.500m³/h (metros 

cúbicos por hora) para 3.000m³/h. Além do benefício do novo sistema adutor, o 

contrato de PPP também possibilita a manutenção e modernização das adutoras 

existentes e dos serviços comerciais que contribuem para a elevação da receita 

da Casal na região.  

A adutora, com 57 km de extensão e 700 mm de diâmetro, sai da captação 

de água bruta às margens do Rio São Francisco, no município de Traipu, para o 

reservatório-pulmão localizado na Serra dos Manões.  

Do reservatório, a adutora segue margeando estradas vicinais e rodovias 

estaduais e leva a água, por gravidade, até Arapiraca, passando por Girau do 

Ponciano e Lagoa da Canoa Figura abaixo. Além desses três municípios, o novo 

sistema adutor também beneficia Craíbas, Igaci, Campo Grande, Coité do Nóia, 

São Brás, Olho d’Água Grande e Feira Grande.  
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Figura 6. Mapa da Nova Adutora do Agreste 

O município de Arapiraca sofria bastante com o rodízio e a falta de água 

nos últimos anos devido ao grande crescimento que o município apresentou na 

última década, entretanto após a inauguração da Nova Adutora do Agreste estes 

problemas foram praticamente sanados, uma vez que este novo sistema dobrou 

o volume distribuído para a população. Atualmente pouco se fala em falta de 

água ou rodízio da distribuição que eventualmente ocorre de forma mais 

acentuada nas épocas de realização de manutenção nos sistemas de captação 

e tratamento de água. 

Entretanto, com esse grande aumento do volume de água distribuída a 

rede de distribuição, que é anterior ao projeto da Nova Adutora do Agreste, não 

suporta a pressão exercida pelo aumento da vazão, o que provoca constantes 

rompimentos nas tubulações do Município. Outra problemática em relação à 

essa antiga rede é que em épocas de chuva há infiltração de águas pluviais na 

rede de distribuição provocando a contaminação e o aumento da turbidez da 

água que chega nas torneiras da população. Sendo assim, faz-se necessário 

uma revisão da rede de distribuição da CASAL para adequação à nova realidade 
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do município de Arapiraca e com isso evitar o desperdício de água tratada, bem 

como elevação dos gastos com perdas e manutenção. 

Observou-se que parte da população usa fontes alternativas de água, 

como poços e cacimbas, este tipo de uso da água deve ser bem analisado pois 

foi constatado durante as visitas de campo do diagnóstico que a maioria desses 

pontos de coleta de água subterrânea ficam muito próximos às fossas, podendo 

estas águas estarem contaminadas e impróprias para uso humano. 

Esgotamento Sanitário 

Basicamente a infraestrutura de esgotamento sanitário do município é 

caracterizada por dois grandes grupos: Um caracterizado pela zona urbana do 

município e outro pela zona rural. 

Nas áreas urbanas, apesar de existir em uma pequena parte da cidade 

uma rede de esgotamento sanitário, a mesma encontra-se desativada por não 

estar completa e com sistema de tratamento para os efluentes coletados pela 

mesma. Entretanto o Município encontra-se em fase de implantação de um 

sistema de esgotamento sanitário completo que visa atender a parte da 

população que se encontra na Bacia Hidrográfica do Piauí.  

Atualmente existe, em geral, uma rede de esgotamento 

precária/inapropriada que destina o esgoto doméstico diretamente para rios 

córregos, barragens, céu aberto ou ainda na rede de águas pluviais, sem 

nenhum tratamento. 

Nas comunidades e vilas rurais a maioria das casas possuem fossas para 

onde é direcionada em geral apenas a água do vaso sanitário. 

De acordo com o IBGE, censo 2010, 87% da população ainda utiliza os 

sistemas de fossa. Apesar de aparecer 11% como uso da rede geral, vale 

salientar que esta rede ainda não possui sistema de tratamento nem destinação 

correta. A área rural, mais uma vez destacamos é a que representa maior 

precariedade quanto a situação do saneamento, apenas 1,3% dos domicílios 

possuem um sistema de saneamento adequado. 
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Como dito anteriormente, apesar de ainda não existir um sistema de 

esgotamento que funcione do Município, existe um cenário promissor, a 

Prefeitura Municipal de Arapiraca já encontra-se em processo de implantação de 

dois projetos de Esgotamento Sanitário para sanar essa deficiência da cidade de 

Arapiraca, são eles: 

 Projeto de complementação das obras e serviços de infraestrutura 

para erradicação de vetores endêmicos e despoluição do Riacho 

Piauí: Este projeto tem como finalidade a complementação das 

obras e serviços de infraestrutura para erradicação de vetores 

endêmicos e despoluição do Riacho Piauí, pretendendo atender a 

100% da população da área de projeto em um horizonte de 20 

anos, adotando um consumo de água de 150l/hab.dia e uma taxa 

de retorno de 80%. O objetivo principal deste projeto é prover a 

área da bacia do Piauí, na cidade de Arapiraca, um sistema 

adequado para a coleta, afastamento, tratamento e disposição final 

dos esgotos produzidos na área. 

 
Figura 7. Mapa do Sistema de Esgotamento Sanitário do Rio Piauí 
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 Sistema de Esgotamento da Bacia do Perucaba: Este projeto tem 

como objetivo sanear a parte da cidade contida dentro da Bacia 

Hidrográfica do Rio Perucaba, projetado com um horizonte de 20 

anos, reduzindo a maioria dos transtornos relacionados a este eixo 

do saneamento básico na região. A previsão de implantação deste 

sistema é após o término do sistema do rio Piauí. 

 
Figura 8. Mapa do Sistema de Esgotamento do Rio Perucaba 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Na região agreste são geradas diariamente 237,78 toneladas de RSUs. 

Os municípios de Arapiraca e Palmeira dos Índios destacam-se como os maiores 

geradores de RSUs da Região Agreste, com uma geração diária de 143,37 t/dia 

e 35,61 t/dia, respectivamente. Arapiraca por apresentar a maior população, 

além de destacar-se no cenário econômico da Região Agreste, torna-se o 

principal gerador de resíduos da região. 

Tabela 3. Resíduos Gerados no Município de Arapiraca. 

Município 
População 

Urbana 
(habitantes 

Geração per 
capta 

(kg/hab/dia) 

Geração diária 
RSU (t/dia) 

Arapiraca 181.481 0,79 143,37 
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Os principais tipos de resíduos produzidos no Município de Arapiraca são: 

domiciliares, comerciais, saneamento, industriais, serviço de saúde, construção 

civil, transporte, mineração e outros. Segundo os gestores de Arapiraca há a 

geração de 180 t/dia de resíduos domiciliares e comerciais e que não são 

separados, 90 t/dia de resíduos oriundos da poda e geração de 200 t/dia de 

resíduos da construção civil. 

Atualmente todo o resíduo produzido no município é destinado ao lixão, a 

área objeto encontra-se na Rua Manoel Pereira dos Santos, bairro Senador 

Arnon de Melo (Serra da Mangabeira), Arapiraca. Suas coordenadas estão 

situadas à 9°43'20.7" de latitude sul e 36°38'35.3" de longitude oeste. 

 
Figura 9. Local de destinação dos Resíduos do Município 

O município de Arapiraca encontra-se inserido no Consórcio Regional de 

Resíduos Sólidos do Agreste Alagoano (CONAGRESTE), entretanto esta 

parceria está demasiadamente demorada para ser realmente implantada na 

região, sendo assim, tendo em vista da necessidade de um local adequado para 

destinação dos resíduos gerados existe no município a implantação de um Aterro 

Sanitário de iniciativa privada, com previsão de início das obras ainda no ano de 

2016. 
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Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Arapiraca tem passado por problemas relacionados a enchentes, 

inundações e alagamentos, consequência do crescimento desordenado da 

cidade, somados à falta de estudos e planejamento voltados à hidrologia urbana. 

Vale lembrar que no Brasil, até a década de 90, a pesquisa no Brasil era na sua 

ampla maioria desenvolvida para a hidrologia fluvial das grandes barragens.  

Fazendo uma análise dos pontos críticos, verifica-se que os problemas de 

enchentes e alagamentos do Município, quanto a sua origem, são de dois tipos. 

O primeiro, diz respeito a um sistema de drenagem obsoleto, que não mais 

atende as necessidades de sua área de atuação, devido ao aumento das áreas 

impermeabilizadas decorrentes do crescimento urbanístico da cidade. Já o 

segundo tipo, decorre do crescimento da cidade, de modo que nos últimos 20 

anos a população cresceu 28%, concentrando-se em sua maior parte, 85% na 

zona urbana, trazendo como consequência grande mudança no tipo de uso e 

ocupação do solo, favorecendo a ocorrência de problemas decorrentes do não 

acompanhamento dos serviços de drenagem frente à acelerada ocupação, por 

vezes irregular, do perímetro urbano do município. 

Durante a fase de diagnóstico foram detectados alguns problemas que 

contribuem para a diminuição da eficácia e/ou inutilidade o sistema de drenagem 

existente, todos relacionados com a carência na gestão dos serviços e com os 

hábitos de higiene da população diretamente servida pelo serviço. Dentre os 

principais constam: O lançamento de resíduos sólidos nas galerias, bocas de 

lobo, sarjetas, canais e outros componentes do sistema, ligações clandestinas 

de esgoto na rede de drenagem, Lançamento da drenagem em locais 

ambientalmente inadequados, ocupação das áreas ribeirinhas, remoção da 

vegetação nativa, principalmente, nos principais cursos d’água que cortam a 

cidade. 

 PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO, 

CONDICIONANTES, DIRETRIZES E METAS 

O Prognóstico e Alternativas para a Universalização, Condicionantes, 

Diretrizes, Objetivos e Metas contém informações a partir de dados primários e 
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secundários obtidos na etapa do Diagnóstico da Situação do Saneamento 

Básico junto às entidades e à sociedade somada à percepção dos técnicos 

quanto aos elementos considerados importantes para compor o perfil do 

município.  

No desenvolvimento destes trabalhos a Empresa considerou as diretrizes 

contidas no Termo de Referência, os procedimentos e recomendações da 

Prefeitura Municipal e as sugestões oriundas do Comitê Executivo do Plano 

Municipal de Saneamento Básico Sustentável. 

Sendo assim, para a realização dos estudos necessários para o 

entendimento das necessidades futuras do município quanto ao saneamento 

básico, faz-se necessário realizar uma projeção populacional para o horizonte 

de trabalho deste PMSB, ou seja, 20 anos. 

Diante disto, para a projeção da população de Arapiraca até o ano de 2035 

foram utilizados os dados dos censos do IBGE dos anos de 1960, 1970, 1980, 

1991, 2000 e 2010, levando em consideração a população urbana e rural do 

Município. 

 
Figura 10. Dados populacionais do IBGE para Arapiraca 
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Figura 11. Projeção Populacional do Município de Arapiraca 

Elaboração dos Cenários 

As análises dos cenários de referência baseiam-se na prospecção e na 

projeção de ocorrências sendo guiadas pela demanda populacional. Estabelecer 

uma metodologia rígida não é possível, pois cada região e município têm suas 

peculiaridades. Assim, é necessário que estabeleça um roteiro que evite a 

dispersão de ideias e conduza ao objetivo pretendido que é a garantia dos 

serviços do saneamento básico ao longo do horizonte temporal de 20 anos. 

Desta forma, podemos entender que o processo de construção dos 

cenários começa com a formulação de um futuro desejado e plausível para as 

condições físicas e características do município. É importante reconhecer os 

desejos e as possibilidades possíveis para o atendimento da demanda 

populacional. 

Cenário 1 – Ideal: O qual deverá apontar o futuro ideal, sem prazos, sem 

restrições tecnológicas ou de cooperação, ou ainda, sem limitações de recursos 

materiais e financeiros. 

Cenário 2 – Factível: A partir das tendências de desenvolvimento do 

passado recente, considera-se para o futuro os principais vetores estratégicos, 

associados à mobilização da capacidade de modernização. Nesse quadro ter-

se-á uma compatibilização das disponibilidades de recursos tecnológicos e 
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financeiros para atendimento de uma situação real, certamente melhor que o 

tendencial, porém não o ideal. 

Cenário 3 – Improvável: Proposição de uma situação em que nada que 

já existia sofra alguma melhoria ou ampliação. 

Diante destes cenários, foi utilizado o Cenário 2 para projeção de metas 

para os eixos do saneamento básico no Município de Arapiraca. 

Cenários para os Serviços de Abastecimento de Água 

Baseado nas tendências de desenvolvimento do Município no passado, 

este cenário considera a projeção futura das variáveis associadas à capacidade 

de modernização. Nesse cenário ter-se-á uma compatibilização da 

disponibilidade de recursos tecnológicos e financeiros para atendimento de uma 

situação real, certamente melhor que o tendencial, porém não o ideal. 

Este cenário propõe que o município melhore seus índices atuais a partir 

de projetos, programas e ações que estejam mais próximos da realidade local e 

que consigam avançar gradativamente viabilizando assim as melhorias 

necessárias para que o serviço de abastecimento de água opere de maneira 

satisfatória e atenda todas as legislações ambientais e de saúde vigentes. Para 

que isso ocorra, tem-se: 

 O atendimento deve atingir 100% da população, com metas até o 

Ano 12 do PMSB; 

 Atendimento dos padrões de potabilidade vigentes; 

 Substituição de 100% das redes de abastecimento antigas, com 

metas até o Ano 12; 

 Redução para 25% das perdas de água do sistema de distribuição, 

com metas até o Ano 12; 

 A continuidade do abastecimento contínuo melhorando até chegar 

à um índice superior a 90% no Ano 13. 

Cenário para Esgotamento Sanitário 
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Baseado nas tendências de desenvolvimento do passado recente 

considera-se para o futuro as principais variáveis estratégicas, associadas à 

capacidade de modernização. Nesse cenário tem-se a compatibilização da 

disponibilidade de recursos tecnológicos e financeiros para atendimento de uma 

situação real, certamente melhor que o tendencial, entretanto, não ideal. 

O referido cenário sugere que o município melhore seus índices atuais a 

partir de projetos, programas e ações que estejam mais próximos da realidade 

local e que consigam avançar gradativamente viabilizando assim as melhorias 

necessárias para que o sistema de esgotamento sanitário opere de maneira 

satisfatória e atenda todas as legislações ambientais vigentes. Para que isso 

ocorra, tem-se: 

 O atendimento de 95% da população, podendo ser considerado um 

percentual satisfatório para a realidade local; 

 Eficiência no sistema de tratamento de esgotos de forma contínua, 

atingindo e mantendo um patamar aceitável, atendendo plenamente à 

legislação ambiental vigente; 

 Analisar a possibilidade do reuso dos efluentes tratados nos Sistemas de 

Esgotamento Sanitário 

Cenários Para Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Baseado nas tendências de desenvolvimento do passado recente, 

considera-se para o futuro os principais vetores estratégicos, associados à 

mobilização da capacidade de modernização. Nesse quadro ter-se-á uma 

compatibilização da disponibilidade de recursos tecnológicos e financeiros para 

atendimento de uma situação real, certamente melhor que o improvável, porém 

não o IDEAL.  

 Este cenário propõe que o município melhore seus índices atuais a partir 

de programas e ações que estejam mais próximos da realidade local e 

que se consiga avançar gradativamente viabilizando assim as melhorias 

necessárias no sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos; 

A coleta domiciliar se mantém de maneira satisfatória e eficiente em toda 

a área urbana e rural do município. A destinação final ocorre em aterro 
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sanitário adequado às disposições legais existentes e devidamente 

licenciado por órgão ambiental competente; 

 A coleta seletiva deverá atingir 100% área urbana e rural do município. É 

dado continuidade ao fortalecimento das associações de catadores, com 

o cadastro e a inclusão de catadores autônomos existentes, seguido de 

apoio institucional e financeiro por parte da Administração Pública; O 

reaproveitamento dos resíduos orgânicos evolui gradualmente até atingir 

toda área do município, urbana ou rural; 

 Redução gradual da geração per capita de resíduos, associada a uma 

gestão em que todos os resíduos passíveis de reciclagem sejam 

efetivamente reciclados e adesão da sociedade aos preceitos de não 

geração, redução, reutilização e reciclagem. Atingem-se níveis estáveis 

da geração per capita de resíduos sólidos até o fim do período de 

planejamento; 

 Os serviços de limpeza pública se mantêm de maneira satisfatória e 

eficiente em toda a área urbana do município, com equipe e equipamentos 

bem dimensionados, providos de segurança e conforto aos trabalhadores; 

Resíduos de poda e capina são tratados por meio de Compostagem e 

reaproveitados; 

 Resíduos dos Serviços de Saúde e Resíduos de Construção Civil são 

coletados, armazenados, transportados e tem sua destinação final 

realizada de maneira adequada, dentro dos preceitos legais, compatível 

com as normativas técnicas existentes e detentor de todas as licenças 

ambientais necessárias; 

 Os passivos ambientais existentes são identificados e alvos da execução 

de planos e projetos de remediação. 

Cenário para Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

A partir das tendências de desenvolvimento do passado recente, 

considera-se para o futuro as principais variáveis associadas à capacidade de 

modernização. Nesse quadro tem-se a disponibilidade de recursos tecnológicos 

e financeiros para atendimento de uma situação real, certamente melhor que o 

improvável, porém não o ideal. 
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Este cenário propõe que o município amplie seus índices atuais a partir 

de projetos, programas e ações que estejam próximos da realidade do município 

e viabilize as melhorias necessárias no sistema de drenagem. 

Prevê-se que o sistema seja implantado em toda a área urbana, 

atendendo a toda população, atendendo a todas as legislações ambientais e 

normativas vigentes, priorizando a manutenção da qualidade de vida e 

prevenindo danos ambientais e socioeconômicos. Assim:  

 No Ano 1 verifica-se todo o cenário existente no município, de modo que 

cursos de água com qualidade verificada têm projetos e ações de 

manutenção de seu padrão segundo enquadramento e os que não estão 

em conformidade, se atenham às ações de revitalização de suas 

características até o padrão exigido pela CONAMA 357/05, com base em 

suas respectivas classes; 

 Os lançamentos indevidos de esgotos domésticos in natura na rede 

pluvial e nos cursos de água são eliminados totalmente até o Ano 20 de 

planejamento; 

 O atendimento do sistema será obtido gradativamente acompanhando o 

crescimento populacional e da parcela urbanizada do município; 

 Os sistemas de microdrenagem implantados funcionam adequadamente; 

a bacia hidrográfica é a unidade de planejamento para definição de 

parâmetros de projeto. Os problemas locais existentes são resolvidos 

gradativamente até atingir percentuais baixos em relação a todo o sistema 

existente; 

 Há manutenções preventivas e corretivas realizadas de forma planejada 

e permanente. Há servidores públicos designados para essas atividades 

ou há contratação permanente de empresa especializada; 

 Regularização progressiva de moradias irregulares ao longo de áreas de 

preservação permanente, com vistas à proteção e conservação dos 

corpos hídricos do município, favorecendo a eficiência hidráulica das 

macrodrenagens existentes de modo a evitar ocorrências de danos a 

população e ao meio ambiente. 
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 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Baseado no diagnóstico e no prognóstico de alternativas, foram 

formuladas ações, estruturantes e estruturais para os diferentes eixos do 

saneamento, visando ao atendimento das metas estabelecidas, dentro dos 

prazos propostos. 

Os Programas, Projetos e Ações têm como objetivo: 

- Promover o direito à cidade; 
- Promover a saúde e a qualidade de vida; 
- Promover a sustentabilidade ambiental; 
- Melhorar o gerenciamento da prestação dos serviços de saneamento. 

Diante disto, foram elencados programas, projetos e ações para cada eixo 

do saneamento visando a universalização do saneamento básico no município. 

Abastecimento de Água 

Tendo em vista as alternativas estabelecidas no Produto 3 - Prognóstico 

de Alternativas - foram elencadas as ações consideradas mais urgentes para o 

sistema de abastecimento de água de Arapiraca, as quais serão expostas a 

seguir. 

 Ações Estruturantes: 

o Programa de Redução de Perdas no Sistema; 

o Elaboração de Plano de substituição/aferição de 

hidrômetros com mais de 5 anos de uso e instalação de 

novos hidrômetros; 

o Programas de Educação Ambiental; 

o Criação do Programa Poço Monitorado; 

o Cadastramento de Rede com sistema georreferenciado e 

Plano de Substituição 

o Cadastro de Poços de captação individual de água. 

 Ações Estruturais 

o Aumento da capacidade de Reservação; 

o Obras de ampliação da capacidade de tratamento das 

ETAs; 
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o Estudo concepção de ampliação e substituição da rede de 

abastecimento de água. 

Esgotamento Sanitário 

Tendo em vista as alternativas estabelecidas no Produto 3 - Prognóstico 

de Alternativas - foram elencadas as ações consideradas urgentes para o 

sistema de esgotamento sanitário de Arapiraca, as quais serão expostas a 

seguir. 

 Ações Estruturantes 

o Elaboração de lei municipal a qual regulamente as sanções 

para as economias não ligadas à rede de esgoto; 

o Programa de pró-ligação; 

o Programa de Educação Ambiental; 

o Criação do Programa “Fossa monitorada” 

 Ações Estruturais 

o Estudo para criação de um padrão de fossa séptica 

ecológica para o município; 

o Programa de monitoramento dos projetos já realizados para 

Esgotamento da Bacia do Piauí e Perucaba; 

Resíduos Sólidos Urbanos 

A realização do diagnóstico e do prognóstico dos resíduos sólidos 

urbanos gerados no município de Arapiraca permitiu a identificação de alguns 

problemas existentes no sistema de gerenciamento, a destinação final dos 

resíduos ainda é feita em um lixão. Com base nessa identificação foi possível 

planejar as ações que devem ser desenvolvidas para que o município se adapte 

à legislação vigente e, assim, garanta a melhoria das condições ambientais e 

sanitárias. 

 Ações Estruturantes 

o Identificação de locais passíveis de serem utilizados para 

disposição final e implantação de Usina de Beneficiamento 

de Resíduo da Construção Civil 
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o Licenciamento e Cadastramento das Empresas 

Transportadoras de Resíduos da Construção Civil 

 Ações Estruturais 

o Implantação de uma Central de Tratamento de Resíduos; 

o Identificação, limpeza e isolamento de áreas irregulares 

para a disposição de resíduos; 

Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

Tendo em vista as alternativas estabelecidas no Produto 3 - Prognóstico 

de Alternativas - foram elencadas as ações consideradas mais urgentes para o 

sistema de drenagem urbana de Arapiraca, as quais serão expostas a seguir. 

 Ações Estruturantes 

o Elaboração de Lei Municipal para estabelecer o marco legal 

da drenagem urbana; 

o Elaboração de Lei Municipal para estabelecer a adoção de 

medidas de baixo impacto como base da gestão da 

drenagem urbana; 

o Elaboração do Plano Diretor de Drenagem; 

o Programa de capacitação dos agentes da drenagem urbana; 

o Programa de Educação Ambiental. 

 Ações Estruturais 

o Ampliação e readequação da rede existente de 

macrodrenagem pluvial urbana; 

o Limpeza e manutenção das redes existentes; 

o Cadastramento de rede com sistema georreferenciado. 

 MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO 

SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS 

AÇÕES DO PMSB 

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 
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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. 

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; 

Atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das 

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

serviços; 
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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. 

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; 

identificar o que deve ser modificado; 

identificar o quanto deve ser melhorado; 

melhorar o desempenho de cada setor. 

Indicadores para o Abastecimento de Água 

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 
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IPD – Índice de Perdas no Sistema de Distribuição 

IQAD – Índice de Qualidade da Água Distribuída 

ICP -Índice de Cobertura do Programa "Poço Monitorado" 

IQAP – Índice de Qualidade da Água dos Poços 

Indicadores para o Esgotamento Sanitário 

Para monitoramento e avaliação das ações relacionadas com o 

esgotamento sanitário da área urbana, 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 

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”. 

Indicadores para os 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; 
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II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes 

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

saneamento básico; 

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. 

ICRS – índice de Cobertura do Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos 

Urbanos; 

ICC – Índice de Cobertura do Sistema de Coleta Seletiva 

NC – Percentagem de Catadores incluídos na Coleta Seletiva 

VCPO – Vínculo Contratual com a Prefeitura e as Organizações 

IGRS – Índice de Geração per capta de Resíduos Sólidos Urbanos 

IGRR – Índice de Geração per capta de Resíduos Recicláveis 

ITC – Taxa de Resíduos Sólidos Urbanos Enviados à Compostagem 

IDRS – Despesa per capta com Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 

IDRR – Despesa per capta com Coleta Seletiva 

IRSR – Receita Arrecadada per capta com Taxas ou outras formas de 

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

AP – Percentagem de Participantes na Educação Ambiental 
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Indicadores para a 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. 

IDO1 – Índice de Atendimento Urbano de Águas Pluviais 

IDG1 – Grau de Permeabilidade do Solo 

IDG2 – Instrumentos para o Planejamento Governamental 

IDG3 – Indicador de Cadastro de Rede de Drenagem 

IDA1 – Indicador de Cobertura de Sistema de Drenagem do Município 

IDA2 – Investimento per capta em Drenagem Urbana 

IDA3 – Implantação dos Programas de Drenagem 

IDE1 – Indicador de Limpeza e Desobstrução de Galerias 

IDE2 – Indicador de Limpeza e Desobstrução de Bocas de Lobo 

IDS1 – Incidência de Alagamentos no Município 

IDS2 – Número de Estações de Monitoramento Quantitativo e Qualitativo 

IMES – Implementação de Medidas Estruturais Sustentáveis 

ICT – Cursos de Especialização, Treinamento e Capacitação de Técnicos 

ISA – Salubridade Ambiental 
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IQAD – Indicador de Qualidade de Água no Sistema de Drenagem 

IDG – Indicadores de Gestão e Planejamento 

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

ao Usuário 

IACS – Índice de Adequação do Sistema de Comercialização dos 

Serviços 

 Política Municipal de Saneamento Básico 

Para finalização do Plano Municipal de Saneamento e consolidação da 

Política Municipal de Saneamento Básico é necessário a formulação de uma 

Minuta de Projeto de Lei para que esta seja aprovada pela Câmara Municipal e 

se torne a Política Municipal de Saneamento Básico e norteie todas as atividades 

durante o tempo de vigência do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Segue abaixo a Minuta do Projeto de Lei entregue à Prefeitura Municipal 

de Arapiraca: 

MINUTA DO PROJETO DE LEI DA POLÍTICA MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE ARAPIRACA 

 

Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento 

Básico, define atribuições correlatas ao Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente e o Fundo 

Municipal do Meio Ambiente, cria o Sistema 

Municipal de Informações em Saneamento e dá 

outras providências. 

 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, no uso de suas atribuições 

constitucionais, com fulcro nos poderes conferidos no Art. 51, inciso VI da Lei 

Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

presente Lei. 
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TITULO I 

 

Da Política Municipal de Saneamento Básico 

 

CAPÍTULO I 

 

Seção I 

 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Saneamento Básico. 

 

Parágrafo Único - Submete-se às disposições desta Lei, todos os órgãos e 

entidades do município, bem como os demais agentes públicos ou privados que 

desenvolvam serviços e ações de saneamento básico no âmbito do território do 

Município de Arapiraca/AL. 

 

Art. 2º - A Política Municipal de Saneamento Básico tem por finalidade garantir 

a salubridade do território urbano e rural e o bem estar ambiental de seus 

habitantes. 

Art. 3º - A Política Municipal de Saneamento Básico será executada, em 

programas, projetos e ações, de forma integrada, planificada, em processo 

contínuo, e obedecendo as disposições contidas na presente lei e nos 

procedimentos administrativos dela decorrentes. 

 

Art. 4º - A salubridade ambiental, indispensável à segurança sanitária e a 

melhoria da qualidade de vida, é direito e dever de todos e obrigação do 

Município, assegurada por políticas públicas sociais, prioridades financeiras e 

eficiência gerencial que viabilizem o acesso universal e igualitário aos benefícios 

do saneamento. 

 

Art. 5º - Compete ao Município de Arapiraca/AL, organizar e prestar diretamente 

o serviço de saneamento ambiental, podendo, no entanto, adotar o regime de 

concessão ou permissão. 
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Parágrafo Único. A gestão, entendendo como a planificação, organização e 

execução da Política Municipal de Saneamento Básico, é de responsabilidade do 

Município de Arapiraca/AL, podendo fazê-lo de forma direta ou através de 

terceiros. 

 

Art. 6º - O Município poderá realizar programas em conjunto com a União, 

Estado e outras instituições públicas, mediante convênios de mútua cooperação, 

assistência técnica e apoio institucional, com vistas a assegurar a operação e a 

administração eficiente dos serviços de saneamento ambiental. 

 

Art. 7º - Para a adequada execução dos serviços públicos de saneamento, deles 

se ocuparão profissionais qualificados e legalmente habilitados. 

 

Art. 8º - Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

 

I. Salubridade Ambiental, como o estado de qualidade ambiental capaz de 

prevenir a ocorrência de doenças relacionadas ao meio ambiente e de promover 

as condições ecológicas favoráveis ao pleno gozo da saúde e do bem-estar da 

população urbana e rural. 

 

II. Saneamento Ambiental, como o conjunto de ações que visam alcançar níveis 

crescentes de salubridade ambiental, por meio do abastecimento de água 

potável, coleta e disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, 

promoção da disciplina sanitária do uso e ocupação do solo, prevenção e controle 

do excesso de ruídos, drenagem urbana, controle de vetores de doenças 

transmissíveis e demais serviços e obras especializados. 

 

III. Saneamento Básico, como o conjunto de ações entendidas fundamentalmente 

como de saúde pública, compreendendo o abastecimento de água em 

quantidade suficiente para assegurar a higiene adequada e o conforto e com 

qualidade compatível com os padrões de potabilidade; coleta, tratamento e 

disposição adequada dos esgotos e dos resíduos sólidos, drenagem urbana das 

águas pluviais e controle ambiental de roedores, insetos, helmintos e outros 

vetores transmissores e reservatórios de doenças. 

 

IV. Controle Social, como um conjunto de mecanismos e procedimentos que 

garantam à sociedade informações, representações técnicas e participação nos 
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processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação 

relacionados aos serviços públicos de saneamento básico. 

 

V. Universalização, como ampliação progressiva do acesso ao saneamento básico 

de todos os domicílios e edificações urbanas e rurais permanentes onde houver 

atividades humanas continuadas. 

 

                               SEÇÃO II 

 

Dos Princípios Básicos 

 

Art. 9º - A Política Municipal de Saneamento Básico orientar-se-á pelos seguintes 

princípios: 

 

I. A prevalência do interesse público e coletivo sobre o privado e particular; 

 

II. A prevalência das questões sociais sobre as econômicas na sua gestão; 

 

III. A melhoria contínua da qualidade ambiental; 

 

IV. O combate à miséria e seus efeitos prejudiciais à saúde individual e à 

salubridade ambiental; 

 

V. A participação social nos processos de planificação, gestão e controle dos 

serviços; 

 

VI. A universalização, a equidade e a integralidade dos serviços de saneamento 

ambiental. 

 

 

SEÇÃO III 

 

Das Diretrizes Gerais 
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Art. 10 - A formulação, implantação, funcionamento e aplicação dos 

instrumentos da Política Municipal de Saneamento Básico orientar-se-ão pelas 

seguintes diretrizes:  

 

I. Administrar os recursos financeiros municipais ou de transferências ao setor, 

obtendo-se eficácia na melhoria da qualidade ambiental e na saúde coletiva;  

 

II. Desenvolver a capacidade técnica em planejar, gerenciar e realizar ações que 

levem à melhoria da qualidade ambiental e da capacidade de gestão das 

instituições responsáveis; 

 

III. Valorizar o processo de planejamento e decisão, integrado a outras políticas, 

sobre medidas preventivas ao uso e ocupação do solo, escassez ou poluição de 

mananciais, abastecimento de água potável, drenagem de águas pluviais, 

disposição e tratamento de efluentes domésticos e industriais, coleta, disposição 

e tratamento de resíduos sólidos de toda natureza e controle de vetores; 

 

IV. Coordenar e integrar as políticas, planos, programas e ações governamentais 

de saneamento, saúde, meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento 

urbano e rural, habitação, uso e ocupação do solo tanto a nível municipal como 

entre os diferentes níveis governamentais; 

 

V. Considerar as exigências e características locais, a organização social e as 

demandas sócio-econômicas da população;  

 

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

saneamento ambiental; 

 

VII. Respeitar a legislação, normas, planos, programas e procedimentos relativos 

ao saneamento ambiental, saúde pública e meio ambiente existentes quando da 

execução das ações; 

VIII. Incentivar o desenvolvimento científico na área de saneamento, a 

capacitação tecnológica da área, a formação de recursos humanos e a busca de 

alternativas adaptadas às condições de cada local; 

 

IX. Adotar indicadores e parâmetros sanitários e epidemiológicos e do nível de 

vida da população como norteadores das ações de saneamento; 
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X. Promover programas de educação ambiental e sanitária, com ênfase em 

saneamento ambiental; 

 

XI. Realizar investigação e divulgação sistemáticas de informações sobre os 

problemas de saneamento e educação sanitária; 

 

XII. Dar publicidade a todos os atos do gestor dos serviços de saneamento 

ambiental, em especial, às planilhas de composição de custos e as de tarifas e 

preços. 

 

CAPÍTULO II 

 

Do Sistema Municipal de Saneamento Básico 

 

SEÇÃO I 

 

Da Composição 

 

Art. 11 - A Política Municipal de Saneamento Básico contará, para execução das 

ações dela decorrentes, com o Sistema Municipal de Saneamento Básico.  

 

Art. 12 - O Sistema Municipal de Saneamento Básico de Arapiraca/AL fica 

definido como o conjunto de agentes institucionais que no âmbito das 

respectivas competências, atribuições, prerrogativas e funções, integram-se, de 

modo articulado e cooperativo, para a formulação das políticas, definição de 

estratégias e execução das ações de saneamento ambiental. 

 

Art. 13 - O Sistema Municipal de Saneamento Básico de Arapiraca/AL atualmente 

é integrado pelos seguintes órgãos: 

 

I. Secretaria Municipal de Saúde; 

 

II. Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 

III. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; 

 

IV. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento; 
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V. Secretaria Municipal de Obras e Viação; 

 

VI. Secretaria Municipal de Limpeza e Iluminação; 

 

VII. Secretaria Municipal de Planejamento; 

 

VIII. Concessionária Estadual - CASAL (Companhia de Saneamento de Alagoas). 

 

Art. 14 - O Sistema Municipal de Saneamento Básico de Arapiraca/AL contará 

com os seguintes instrumentos e ferramentas de gestão: 

 

I. Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 

 

II. Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

 

III. Plano Municipal de Saneamento Básico; 

 

IV. Fórum Municipal de Saneamento e Meio Ambiente; 

 

V. Sistema Municipal de Informações em Saneamento. 

  

SEÇÃO II 

 

Do Conselho Municipal de Defesa do Meio ambiente 

 

Art. 15 - O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, instituído pela Lei 

Municipal nº 3.040/2014, definido como órgão consultivo, normativo, 

deliberativo, recursal e de assessoramento do Poder Executivo, integrante do 

Sistema Nacional e Estadual do Meio Ambiente, tem por objetivo zelar pela 

manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e indispensável à qualidade de vida, no qual se impõe ao Poder Público 

e a toda coletividade, o dever de defendê-lo, preservá-lo e recuperá-lo para as 

presentes e futuras gerações. 
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Parágrafo Único. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente terá como 

objetivo assessorar a Gestão da Política Municipal do Meio Ambiente, com o 

apoio dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal de Arapiraca/AL. 

 

Art. 16 - Compete ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, dentre 

outras atribuições previstas no Art. 3° da Lei Municipal nº 3.040/2014: 

 

I. Auxiliar na formulação, planificação e execução da política de saneamento 

ambiental, definir estratégias e prioridades, acompanhar e avaliar a sua execução; 

 

II. Opinar e dar parecer sobre projetos de leis que estejam relacionados à Política 

Municipal de Saneamento Básico, assim como convênios; 

 

III. Decidir sobre propostas de alteração da Política Municipal de Saneamento 

Básico; 

 

IV. Estabelecer metas e ações relativas à cobertura e qualidade dos serviços de 

água potável e esgotamento sanitário de forma a garantir a universalização do 

acesso; 

 

V. Estabelecer metas e ações relativas à cobertura e a otimização dos serviços de 

resíduos sólidos, drenagem urbana e controle de vetores; 

 

VI. Propor a convocação e estruturar a comissão organizadora do Fórum 

Municipal de Saneamento e Meio Ambiente; 

 

VII. Exercer a supervisão de todas as atividades da CASAL dando opiniões e 

sugestões; 

 

VIII. Avaliar a aprovar os indicadores constantes do Sistema Municipal de 

Informações em Saneamento; 

 

IX. Deliberar sobre a criação e aplicação de fundos de reservas e especiais; 

 

X. Fixar normas de transferências das dotações orçamentárias; 

 

XI. Examinar propostas e denúncias e responder a consultas sobre assuntos 

pertinentes a ações e serviços de saneamento; 
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XII. Estabelecer diretrizes para a formulação de programas de aplicação dos 

recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

 

XIII. Estabelecer diretrizes e mecanismos para o acompanhamento, fiscalização e 

controle do Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

 

XIV. Articular-se com outros conselhos existentes no País, nos Municípios e no 

Estado com vistas à implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

Art. 17 - O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente tem sua 

composição definida no Art. 4º da Lei Municipal nº 3.040/2014, sendo órgão 

colegiado e paritário entre representantes do Poder Público e Sociedade Civil 

Organizada, constituído por 14 conselheiros e respectivos suplentes. 

 

Art. 18 - A estrutura do Conselho Municipal de Defesa Meio Ambiente será 

composta por um Presidente, Colegiado e a Secretaria Executiva, cujas atividades 

e funcionamento serão definidos no seu Regimento Interno. 

 

Parágrafo Único. A Presidência será exercida pelo Executivo Municipal e no 

impedimento deste pelo seu substituto legal, o vice-prefeito. No impedimento 

deste será presidido sempre pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente e 

Saneamento. 

 

SEÇÃO III 

 

Do Fundo Municipal do Meio Ambiente 

 

Art. 19 - O Fundo Municipal do Meio Ambiente destinado a financiar, isolada ou 

complementarmente, os instrumentos da Política Municipal de Saneamento 

Básico previstos nesta lei, cujos programas tenham sido aprovados pelo Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente. 

 

Art. 20 - Poderá constituir receita do Fundo Municipal do Meio Ambiente, dentre 

outras correlatas: 

 

I. Recursos provenientes de dotações orçamentárias do Município; 

 

II. De fundos estaduais e federais, inclusive orçamentários do Estado e da União; 
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III. Transferência de outros fundos do Município e do Estado para a realização de 

obras de interesse comum; 

 

IV. Parcelas de amortização e juros dos empréstimos concedidos; 

 

V. Recursos provenientes de doações ou subvenções de organismos e entidades 

nacionais e internacionais, públicas ou privadas; 

 

VI. Recursos provenientes de ajuda e cooperação internacional e de acordos 

bilaterais entre governos; 

 

VII. As rendas provenientes das aplicações dos seus recursos; 

 

VIII. Recursos eventuais; 

 

IX.   Outros recursos. 

 

SEÇÃO IV 

 

Do Plano Municipal de Saneamento Básico  

 

Art. 21 - O Plano Municipal de Saneamento Básico de Arapiraca/AL destinado a 

articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e 

financeiros, é o instrumento essencial para o alcance de níveis crescentes de 

salubridade ambiental. 

 

Art. 22 - O Plano Municipal de Saneamento Básico de Arapiraca/AL terá período 

de vigência de 20 (vinte) anos, conterá, dentre outros, os seguintes elementos: 

 

I. Plano de Mobilização Social visa desenvolver ações para a sensibilização da 

sociedade quanto à relevância do Plano Municipal de Saneamento Básico e da 

sua participação no processo de sua elaboração, por meio deste, organiza-se o 

processo e os canais de participação na sua elaboração e na avaliação dos 

Serviços Públicos de Saneamento Básico (inciso IV, do art. 3º, da lei 11.445/07). 
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II. Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico dispõe sobre informações de 

cobertura, déficit, condições dos serviços de saneamento básico e salubridade 

ambiental, considerando dados atuais, perfil populacional, quadro 

epidemiológico e de saúde, indicadores sócio-econômicos e ambientais, 

desempenho na prestação de serviços e dados de setores correlatos, dentre 

outros. 

 

III. Prognóstico e Alternativas para universalização, através de planejamento 

integrado, considerando outros planos setoriais e regionais, com a finalidade de 

desenvolvimento e a formulação de estratégias para alcançar os objetivos, 

diretrizes e metas definidas para o Plano Municipal de Saneamento Básico a ser 

alcançado em 20 (vinte) anos. 

 

IV. Programas, Projetos e Ações necessárias para atingir os objetivos e metas 

devem ser compatíveis com os respectivos planos plurianuais e com outros 

planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 

financiamento, formas de acompanhamento, avaliação, integração entre si e 

outros programas, bem como projetos de setores afins, e, ainda, quando 

necessário, a programação de investimentos que contemple ações integradas e 

ações relativas a cada um dos serviços, com a estimativa de valores, cronograma 

das aplicações, fontes de recursos, dentro da perspectiva de universalização do 

atendimento, com nível de detalhes diferenciados para cada etapa. 

 

V. Ações Emergenciais e Contingenciais, nestas definidas os planos de 

racionamento e atendimento a demandas temporárias, assim, compreendendo: 

Regras de atendimento e funcionamento operacional para situação crítica na 

prestação de serviços públicos de saneamento básico, inclusive com adoção de 

mecanismos tarifários de contingência; Propõe diretrizes para a articulação com 

os Planos Locais de Risco e para a formulação dos Planos de Segurança da Água; 

Estabelece regras de atendimento e funcionamento operacional para situações 

críticas na prestação de serviços, inclusive para a adoção de mecanismos tarifários 

de contingência; Prevê, conforme as necessidades locais, a elaboração do Plano 

Municipal de Redução de Riscos. 
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VI. Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação Sistemática da Eficiência, 

Eficácia e Efetividade das Ações do Plano Municipal de Saneamento Básico 

cuidando do monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas deste e dos 

resultados das suas ações no acesso aos serviços. 

 

VII. Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico, entendido como 

síntese de todos os produtos do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Arapiraca/AL, cujo objetivo estratégico fundamental está na universalização dos 

serviços, admitidas soluções graduais e progressivas, zelando pelos instrumentos 

de gestão e tecnologias apropriadas à realidade local, em consonância com o 

Plano Plurianual da Administração Municipal e a Lei das Diretrizes Orçamentárias 

Municipal. 

 

Art. 23 - O Plano Municipal de Saneamento Básico será revisto a cada 04 anos, 

durante a realização do Fórum Municipal de Saneamento e Meio Ambiente, 

tomando por base os relatórios sobre a salubridade ambiental. 

 

Parágrafo Único - O relatório sobre a situação de Salubridade Ambiental do 

Município conterá, dentre outros: 

 

I. Avaliação da salubridade ambiental das zonas urbana e rural; 

 

II. Avaliação do cumprimento dos programas previstos no Plano Municipal de 

Saneamento Básico; 

 

III. Proposição de possíveis ajustes dos programas, cronogramas de obras e 

serviços e das necessidades financeiras previstas. 

 

SEÇÃO V 

 

Do Fórum de Saneamento e Meio Ambiente 

 

Art. 24 - O Fórum de Saneamento e Meio Ambiente reunir-se-á a cada dois anos, 

com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de 

saneamento ambiental e meio ambiente e propor diretrizes para a formulação da 

Política Municipal de Saneamento Básico. 



 

54 
PMSB Arapiraca/AL – Relatório Final Simplificado – Maio de 2016 

www.pmsbarapiraca.com.br 

 

Art. 25 - O Fórum será convocado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Saneamento. 

 

§ 1° - A representação dos usuários no Fórum de Saneamento e Meio Ambiente 

será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 

 

§ 2° - O Fórum de Saneamento e Meio Ambiente terá sua organização e normas 

de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo Conselho 

Municipal de Defesa Meio Ambiente e submetidas ao respectivo Fórum. 

 

SEÇÃO VI 

 

Do Sistema Municipal de Informações em Saneamento 

 

Art. 26 - Fica criado o Sistema Municipal de Informações em Saneamento, cujas 

finalidades, em âmbito municipal, serão: 

 

I. Constituir banco de dados com informações e indicadores sobre os serviços de 

saneamento básico e a qualidade sanitária do Município; 

 

II. Subsidiar o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente na definição e 

acompanhamento de indicadores de desempenho dos serviços públicos de 

saneamento; 

 

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

saneamento básico, na periodicidade indicada pelo Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente; 

 

§ 1º - Os prestadores de serviço público de saneamento básico fornecerão as 

informações necessárias para o funcionamento do Sistema Municipal de 

Informações e Saneamento, na forma e na periodicidade estabelecidas pelo 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. 

 

§ 2º - A estrutura organizacional e a forma de funcionamento do Sistema 

Municipal de Informações em Saneamento serão estabelecidas em regulamento. 

 

CAPÍTULO III 
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Das Disposições Finais e Transitórias 

 

Art. 27 - O primeiro Plano Municipal de Saneamento Básico de Arapiraca/AL terá 

vigência até o ano de .............. 

 

Art. 28 - Os Órgãos, Secretarias e Entidades Municipais da área de Saneamento 

Básico serão reorganizados para atender o disposto nesta lei, no prazo máximo 

de 02 (dois) anos a partir de sua promulgação. 

 

Art. 29 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias a partir da sua promulgação. 

 

Art. 30 - O Sistema Municipal de Informações em Saneamento deverá ser 

instalado pelo Executivo Municipal no prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir 

da promulgação desta lei. 

 

Art. 31 - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta 

das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se 

necessário. 

 

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 

Prefeitura Municipal de Arapiraca/AL, em ...... de ....................... de ........ 

 

 

 

 

.......................................................................................................................... 

Prefeita do Município de Arapiraca/AL 
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 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 
 
Sebastião Umbelino de Godoi Neto 
Advogado 
OAB: 7992 - AL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


