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1. APRESENTAÇÃO 

 

Dentre os grandes desafios socioambientais a serem enfrentados no Município do Rio 

Grande (RS), certamente encontra-se a questão da melhoria dos serviços de saneamento básico – 

especialmente a superação do déficit e das desigualdades no acesso à esses serviços. Define-se 

como saneamento básico o conjunto dos serviços e instalações de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas 

pluviais. As ações de saneamento são consideradas preventivas para a saúde quando garantem a 

qualidade da água de abastecimento, a coleta, o tratamento e a disposição adequada de dejetos 

humanos e resíduos sólidos. Elas também são necessárias para prevenir a poluição dos corpos de 

água e a ocorrência de enchentes e inundações. 

A Lei Federal n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 estabelece a obrigatoriedade da elaboração 

dos Planos Municipais de Saneamento Básico, entendidos como ferramentas indispensáveis de 

planejamento e gestão para alcançar a melhoria das condições sanitárias e ambientais de cada 

município e, por consequência, da qualidade de vida da população. O poder público municipal, por 

meio de sua Secretaria de Meio Ambiente, vem cumprindo sua responsabilidade institucional de 

elaborar o Plano de saneamento básico do Município do Rio Grande, garantida a participação 

popular. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) vem a ser o resultado de um conjunto de 

estudos técnicos e da participação popular em diversas oportunidades durante sua elaboração. O 

objetivo dos referidos estudos e oportunidades de participação popular seria diagnosticar a atual 

situação do Município do Rio Grande, além de projetar cenários futuros e planejar ações para a 

universalização dos serviços públicos de saneamento básico. O Plano Municipal de Saneamento 

Básico trata-se, portanto, de um instrumento estratégico de planejamento e gestão pública 

participativa, uma vez que atende todos os preceitos da Lei 11.445/2007. A referida legislação 

tornou obrigatória aos entes federados (União, Estados e Municípios) a elaboração do Planos de 

Saneamento Básico, englobando o conjunto de infraestruturas relativas ao: 
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·  Abastecimento de água potável; 

 

·  Esgotamento sanitário; 

 

·  Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 

·  Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas; 

 

Além disso, a Lei estabelece uma série de quesitos obrigatórios os quais devem ser parte dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico e/ou terem sido observados durante o processo de 

elaboração dos mesmos. A Lei 11.445/2007, a qual estabelece a Universalização dos serviços de 

saneamento básico como um dos seus Princípios, coloca que os Planos devem, por exemplo, 

abranger integralmente o território do município e apresentar Diagnóstico da situação do 

saneamento básico, bem como de seus impactos nas condições de vida da população – utilizando-se 

de sistemas de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos. Nesta 

esteira, o Plano deve apontar também as causas das deficiências detectadas. Colocando como 

horizonte a universalização dos serviços de saneamento básico, admitindo-se soluções graduais e 

progressivas, a referida Lei exige que o Plano apresente objetivos e metas de curto, médio e longo 

prazos para a universalização almejada. 

Dentre outros quesitos importantes previstos na Lei Federal 11.445/2007, além dos 

supramencionados, encontra-se a exigência de que o Plano Municipal de Saneamento Básico 

contemple e realize a projeção de Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e 

as metas, de modo compatível com todos os planos governamentais correlatos. No mesmo sentido, 

exige-se apresentar o planejamento de Ações para emergências e contingências, além dos 

Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações 

programadas. 

Apresenta-se como destaque a exigência de que deve ser assegurada ampla divulgação das 
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propostas, contemplando inclusive com a realização de audiências e/ou consultas públicas. Assim, 

deve ser observada a cooperação das associações representativas e da ampla participação da 

população e de associações representativas dos variados segmentos da sociedade. Bem assim, deve 

ter se dado amplo acesso ao Plano Municipal construído, por meio de sua disponibilização integral 

de seu teor aos interessados, inclusive por meio da rede mundial de computadores. 

 Dessa forma, o Plano Municipal de Saneamento Básico tem objetivo maior planejar, dentro 

de um processo participativo: a disponibilização de água com qualidade para toda a população, 

dentro de um contexto de eficiência, com minimização de perdas e desperdícios; a coleta e o 

tratamento dos esgotos sanitários para todas as residências, com soluções adequadas às 

características de Rio Grande, o que significa mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento 

social para a população e o município, alem de preservação do meio ambiente; adequar as estruturas 

proteção contra cheias; o fomento de práticas eficientes e adequadas para a coleta e destinação final 

dos de resíduos gerados, incluindo a remediação de áreas contaminadas (como o chamado Lixão 

dos Carreiros, por exemplo) e a abordagem setorial das condições de habitação, desenvolvimento 

urbano, saúde, meio ambiente e recursos hídricos complementando o planejamento do saneamento 

ambiental do município do Rio Grande. 

 

2. ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO DE RIO GRANDE. 

O presente Plano Municipal de Saneamento Básico de Rio Grande foi elaborado por equipe 

técnica especializada vinculada à empresa contratada para este fim por meio do Contrato nº 

134/12/SMMA. Participaram da elaboração deste PMSB, conforme conta no Anexo I, profissionais 

especializados das áreas da Engenharia Civil, Sociologia, Geografia, Assistência Social, dentre 

outras. Ao longo da elaboração deste Plano Municipal de Saneamento Básico, foi dada ampla 

importância à participação popular na construção do mesmo. Estão interiorizadas neste Plano as 

discussões e posicionamentos expressos em 14 encontros e 13 audiências públicas participativas em 

diferentes bairros e localidades do município do Rio Grande e uma pré-conferência municipal de 

saneamento básico, além de um processo de consulta pública via internet. As imagens a seguir 
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(Figuras 1 à 10) ilustram e exemplificam o processo de participação, sendo que nos Anexos II.1, 

II.2 e II.3 deste Plano Municipal de Saneamento Básico encontram-se os resultados relativos à 

participação nas audiências públicas.  

 

                                      

               Figura 1. Audiência na 4ª Secção da Barra                          Figura 2. Audiência Vila da Quinta 

                                  

 

                                  

Figura 3. Audiência no Povo Novo                                        Figura 4. Audiência Cidade Nova 
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Figura 5. Audiência bairro São João                                 Figura 6. Audiência balneário Cassino 

 

 

                

Figura 7. Audiência Parque Marinha                          Figura 8. Audiência Ilha dos Marinheiros 

 

 

                 

Figura 9. Audiência Ilha da Torotama                     Figura 10. Pré-conferência de saneamento 
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3. DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO DE RIO GRANDE 

 

Este Plano está organizado em uma série de documentos, de maneira a facilitar o acesso dos 

cidadãos e cidadãs ao seu denso conteúdo – os documentos principais e anexos deste Plano 

Municipal de Saneamento Básico do Município do Rio Grande somam mais de mil e quinhentas 

páginas, assim categorizadas: 1) Apresentação do Plano Municipal de Saneamento Ambiental de 

Rio Grande;  2 – Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico e de seus Impactos nas Condições 

de Vida e no Âmbito Natural, subdividido nos itens 2.1. – Relatório de Caracterização Municipal e; 

o produto 2.2 - Diagnóstico da Situação atual do Saneamento Básico em Rio Grande nas suas 

quatro áreas: abastecimento de água, esgotamento sanitário (Tomo I), limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos (Tomo II) e drenagem pluvial (Tomo III); 3. Prognóstico e Proposição de 

Alternativas para o Sistema de Saneamento nas suas quatro áreas: abastecimento de água, 

esgotamento sanitário (Tomo I), limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (Tomo II) e drenagem 

pluvial (Tomo III); 4. Concepção de Programas, Projetos e Ações relativas ao Saneamento Básico 

no Município e; 5. Mecanismos de Controle Social e Monitoramento do PMSB. À seguir, para fins 

de orientação do cidadão leitor, encontram-se resumidamente descritos em cada um dos 

documentos que compõem este Plano Municipal de Saneamento Básico: 

 

1 – APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE 

RIO GRANDE/RS. Trata-se do presente documento, o qual objetiva introduzir o cidadão leitor ao 

PMSB, de modo a facilitar o entendimento acerca do mesmo; 

 

2 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO e de seus 

impactos nas condições de vida e no âmbito natural. Este item do PMSB é composto pelos 

seguintes documentos: 

 

2.1 – RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO MUNICIPAL. O ‘Relatório de 

Caracterização Municipal’ (item 2.1 deste PMSB) reporta-se aos elementos dos meios físico, 

biótico e socioeconômico que caracterizam o município do Rio Grande. Todas as informações 
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constantes no referido documento do PMSB deverão ser consideradas conjuntamente com as 

informações detalhadas presentes nos documentos da fase Diagnóstico (item 2.2), para proposição e 

avaliação das soluções técnicas para atender as metas definidas pela sociedade para cada um dos 

setores do saneamento básico. O ‘Relatório de Caracterização Municipal’ está organizado de 

forma a abranger aspectos relacionados aos seguintes conteúdos: 

 

a) Organização Político-administrativa do Município: apresenta informações de interesse 

relativas a localização do município e seus acessos, a divisão política e organização 

administrativa, assim como a inserção regional do município; 

 

b) Caracterização Histórica e Demográfica do Município: apresenta brevemente a formação do 

território do município e dados referentes a população, incluindo razão de sexos, estrutura 

etária, migração e projeção populacional; 

 

c) Caracterização Socioeconômica do Município: apresenta informações sobre a existência de 

sistemas de infraestrutura básica - incluindo saneamento, energia, telefonia, saúde, 

educação, dentre outros - aspectos econômicos, onde são abordadas questões sobre setores e 

estrutura produtiva, e, ainda, dados sobre as condições de vida da população; 

 

d) Caracterização do Desenvolvimento Urbano, Habitação e Saúde: apresenta uma análise da 

expansão urbana, do Plano Diretor Participativo, do Plano Local de Habitação de Interesse 

Social, além de demandas relativas ao saneamento básico e a questão da saúde relacionada 

à ausência de sistemas de saneamento; 

 

e) Caracterização Fisiográfica do Município: descreve e caracteriza Rio Grande no tocante aos 

aspectos climáticos, geológicos, geomorfológicos e pedológicos, incluindo a aptidão à 

destinação final de resíduos; 

 

f) Caracterização Ambiental e dos Recursos Hídricos: apresenta a caracterização dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos, uma analise a cerca da gestão dos recursos hídricos da 
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bacia hidrográfica na qual se insere o município, além da apresentação dos Planos, 

Programas e Projetos para os recursos hídricos e para o meio ambiente de maneira geral; 

 

g) Legislação Ambiental e de Saneamento Aplicável: apresenta a legislação aplicável as 

questões ambientais e aquelas especificas para o saneamento básico; 

 

h) Diagnóstico Geral Integrado: apresenta uma análise final, englobando todos os aspectos 

apresentados nos capítulos anteriores, com o objetivo de sintetizar o diagnóstico realizado; 

 

 

2.2. DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO. O objetivo do item 2.2 do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Rio Grande é apresentar o diagnóstico dos serviços de 

saneamento prestados para a população do Rio Grande, enfocando a situação local e atual, aspectos 

operacionais, aspectos legais, fragilidades estruturais e ambientais e necessidades. como parte 

integrante da etapa de diagnóstico do Plano, a qual embasará as fases de prognóstico, da definição 

de objetivos, diretrizes e metas e do detalhamento de seus programas, projetos e ações. 

De acordo com as diretrizes do Ministério das Cidades, que orientam o presente plano, o 

diagnóstico é a base orientadora dos prognósticos, da definição de objetivos, diretrizes e metas e do 

detalhamento de seus programas, projetos e ações. Os relatórios de diagnóstico também consolidam 

informações sobre as condições de salubridade ambiental e dos serviços de saneamento básico, 

considerando os dados atuais com o perfil populacional, o quadro epidemiológico e de saúde, os 

indicadores socioeconômicos e ambientais, o desempenho na prestação de serviços e dados de 

outros setores correlatos. O diagnóstico abrange todo o território do município, tomando como base 

os 5 (cinco) distritos definidos em seu Plano Diretor Participativo, como segue: 

 

- 1º Distrito: denominado Rio Grande – possui sede na cidade do Rio Grande, abrangendo o 

Balneário Cassino, o Distrito Industrial, a Povoação de 4ª Seção da Barra, o Senandes, o Bolaxa e a 

Ilha do Terrapleno (Base). Está subdividido em 1º Subdistrito: Cidade do Rio Grande; 2º 

Subdistrito: Balneário Cassino. 

 

- 2º Distrito: denominado Ilha dos Marinheiros – possui sede a Vila do Porto Rei, incluindo as 



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO MEIO AMBIENTE 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
 

Página 12 de 18 

 

  
 

seguintes ilhas: dos Marinheiros, do Leonídio, das Pombas, da Pólvora, dos Cavalos, da Constância, 

das Cabras, do Caldeirão e da Cascuda. 

 

- 3º Distrito: denominado Povo Novo – possui sede na Vila do Povo Novo, abrangendo também as 

ilhas da Torotoma, dos Mosquitos, dos Carneiros, Martin Coelho e do Malandro. 

 

- 4º Distrito: denominado Taim – possui sede na Vila do Taim, abrangendo as ilhas Grande, 

Pequena e Sangradouro. Abriga, ainda, a Estação Ecológica do Taim. 

 

- 5º Distrito: denominado Quinta – possui sede na Vila da Quinta. 

 

 A etapa de diagnóstico deve contemplar a perspectiva da sociedade e, para tanto, adotou 

mecanismos de pesquisa e diálogo garantindo a integração entre a abordagem técnica e a popular. 

As reuniões comunitárias, audiências e consultas públicas foram os meios para a elaboração de um 

diagnóstico participativo sob a perspectiva da sociedade. Os relatórios relativos à etapa de 

Diagnóstico do Saneamento foram divididos em três Tomos, a seguir descritos. Nestes tomos 

buscou-se identificar as estruturas existentes, físicas e organizacionais, assim como as deficiências 

existentes e suas causas, para que seja possível indicar as alternativas ao longo dos próximos 20 

anos, para a universalização dos serviços quando do Prognóstico, objeto da próxima fase do 

presente Plano. 

 

 

TOMO I (item 2.2.I) – Diagnóstico do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Este 

documento foi elaborado a partir dos dados disponibilizados pela Concessionária dos serviços, bem 

como a partir de pesquisas bibliográficas e vistorias de campo. Complementando as descrições e as 

ilustrações apresentadas ao longo deste relatório, expõem-se ainda, como anexos, diversos 

elementos técnicos que auxiliam no entendimento dos sistemas de abastecimento de água e esgoto 

do município do Rio Grande, tais como plantas, laudos, perfis dos poços, informações sobre a 

qualidade da água.  

 

TOMO II (item 2.2.II) – Diagnóstico da Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos 
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Sólidos. Neste documento são apresentados aspectos relacionados ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, iniciando-se pelos históricos e descrição das ações realizadas no município ao longo dos 

últimos anos. Na sequência, descrevem-se os aspectos institucionais, onde são apresentados órgãos 

municipais envolvidos na gestão de resíduos. Neste documento também é feita uma descrição geral 

sobre a situação dos resíduos sólidos no município e, em prosseguimento apresentam-se os dados 

operacionais sobre o gerenciamento de resíduos. 

 

TOMO III (item 2.2.III) – Diagnóstico da  Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais. 

Este item apresenta os dados básicos necessários à elaboração do PMSB que dizem respeito às 

características físicas, institucionais e hidráulicas da bacia hidrográfica. As características 

levantadas envolvem dados e informações acerca de: i) uso do solo, ii) tipo de solo, iii) topografia, 

iv) condições de drenagem, v) infraestrutura, vi) instituições. 

 

 

 3. RELATÓRIO DE PROGNÓSTICO E PROPOSIÇÃO DE ALTERNATIVAS PARA 

O SISTEMA DE SANEAMENTO. O objetivo específico deste item é identificar as demandas em 

cada um dos serviços dos quatro eixos do saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem de águas pluviais) para, a 

partir destas demandas, definir objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para o PMSB, 

compatíveis e articulados com os objetivos de universalização do Plano Nacional de Saneamento 

Básico. Esta fase envolve a formulação de estratégias para alcançar os objetivos, diretrizes e metas 

definidas para o PMSB, incluindo a criação ou adequação da estrutura municipal para o 

planejamento, a prestação de serviço, a regulação, a fiscalização e o controle social, ou ainda, a 

assistência técnica e, quando for o caso, a promoção da gestão associada, via convênio de 

cooperação ou consórcio intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais destas funções. 

 Neste item são abordados os mecanismos de articulação e integração das políticas, 

programas e projetos de Saneamento Básico, com de outros setores co-relacionados (saúde, 

habitação, meio ambiente, recursos hídricos, educação) visando à eficácia, a eficiência e a 

efetividade das ações preconizadas. Essa fase também consiste na análise e seleção das alternativas 

de intervenção visando a melhoria das condições sanitárias em que vivem as populações urbanas e 

rurais. Tais alternativas têm por base as carências atuais de serviços públicos de saneamento básico: 
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abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Essas carências são projetadas a partir da análise 

de cenários alternativos de evolução das medidas mitigadoras que possam ser previstas no PMSB 

para o horizonte de 20 anos. 

O item 3 do PMSB – Prognóstico e Proposição de Alternativas para o Sistema de 

Saneamento, está estruturado em três Tomos, que apresentam o prognóstico e a proposição 

setoriais. Nestes tomos buscou-se estudar as demandas com a identificação das tendências de 

evolução da população residente e flutuante, dos parâmetros de consumos individuais de água, 

atuais e futuros, da geração de esgotos atual e prevista, da geração de resíduos sólidos atual e 

prevista, da situação atual e futura de produção do espaço urbano e de expansão urbana em áreas de 

risco de inundações e/ou geológicos, etc., assim como a definição de cenários que darão base às 

alternativas para a universalização da prestação dos serviços. À saber: 

 

TOMO I (item 3.I): Prognóstico do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. O 

Prognóstico e a proposição de alternativas para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário do Rio Grande foram elaborados através do estudo da situação atual dos sistemas descritos 

na caracterização do município e diagnóstico destes sistemas, levando em conta o crescimento 

populacional e as demandas futuras para um horizonte de 20 anos. 

 

 

Tomo II (item 3.II): Prognóstico da Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos. Neste 

relatório, procurou-se fazer uma análise dos dados coletados na etapa de Diagnóstico, o que 

permitiu identificar a situação atual e as tendências das variáveis 

levantadas e buscar soluções para que o município se adapte ao estabelecido na Política Nacional de 

Saneamento Básico, bem como à Política Nacional dos Resíduos, por meio de soluções integradas e 

viáveis, as quais deverão ser aplicadas a curto, médio e longo prazo. Para atender as demandas 

advindas pelas necessidades presentes e pela projeção do crescimento do sistema, é necessário 

visualizar as projeções do crescimento do município em termos populacionais, bem como as 

localidades carentes, que ao longo do tempo deverão ser incluídas ao sistema e atendidas, conforme 

as metas estabelecidas neste Plano. Para isto, a elaboração deste prognóstico teve como premissas 

básicas a busca de alternativas para a universalização, e atendimento das diretrizes, dos objetivos e 
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das metas propostas. 

 

TOMO III (item 3.III): Prognóstico da Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais. O 

Prognóstico de Alternativas para os sistemas de drenagem urbana de Rio Grande foi elaborado 

através do estudo da situação atual dos sistemas descrita na caracterização do município e 

diagnóstico destes sistemas (Produto 2.2), levando em conta o crescimento populacional e as 

demandas futuras para um horizonte de 20 anos. A avaliação do crescimento populacional está 

descrito no Tomo I, já a análise do desenvolvimento urbano foi fundamentado principalmente na 

Lei N° 6.585, de 20 de agosto de 2008, que dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do Município 

do Rio Grande e estabelece as diretrizes e proposições de desenvolvimento urbano municipal, e nas 

demais leis complementares. 

 

 

 4. RELATÓRIO DE CONCEPÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES EM 

SANEAMENTO.  Baseado nos diagnósticos e nos prognósticos de alternativas, foram formuladas 

ações, estruturantes e estruturais para os diferentes eixos do saneamento, visando ao atendimento 

das metas estabelecidas, dentro dos prazos propostos nos horizonte de Curto (5 anos), Médio (5 - 10 

anos) e Longo prazo (10 - 20 anos). Os Programas, Projetos e Ações têm como objetivo: a) 

promover o direito à cidade; b) promover a saúde e a qualidade de vida; c) promover a 

sustentabilidade ambiental; d) melhorar o gerenciamento da prestação dos serviços de saneamento.  

Além disso, foram estabelecidas regras e mecanismos de contingência no atendimento e 

funcionamento dos serviços públicos de saneamento básico em situações críticas e em situações de 

demandas temporárias, foram propostas ainda as diretrizes para a articulação deste Plano com os 

Planos Locais de Risco e as diretrizes para a formulação dos Planos de Segurança da Água. As 

soluções e os procedimentos de trabalho são distintos para cada distrito municipal, tendo em vista 

suas peculiaridades quanto à ocupação do solo, densidade demográfica e aspectos culturais. 

 

 

5. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE SOCIAL E 

MONITORAMENTO DO PMSB. O objetivo específico desta fase é a elaboração e apresentação 

de mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para o monitoramento e 
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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 item do Plano Municipal de Saneamento Básico de Rio Grande, desenvolvem-se 

aspectos que consubstanciam as propostas dos mecanismos e procedimentos para a avaliação 

sistemática da eficiência e efetividade das ações do PMSB, tais como a formulação dos indicadores: 

onde são descritos os índices propostos para os quatro setores do saneamento básico; e a formulação 

de arranjos institucionais para o sistema de saneamento, onde são apresentadas as proposições para 

regulação, fiscalização e acompanhamento e controle social do PMSB. 

O item 5 deste Plano apresenta a proposição dos indicadores para o acompanhamento da 

implementação do Plano de Municipal de Saneamento Básico do Rio Grande, 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.  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 ou 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 na cidade do Rio Grande, tanto 

no que se refere às suas características técnicas, quanto às administrativas, comerciais e de 

relacionamento direto com os usuários. 

Esta fase do PMSB contempla a definição de 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. Os indicadores descritos no item 5 

deste PMSB 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 do Rio Grande e deverão medir a efetividade, eficiência e eficácia das ações propostas, 

auxiliando a medição e a tomada de decisões. 

 

 

4. LISTA DE ANEXOS DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE 

RIO GRANDE 

 

São parte integrante do Plano Municipal de Saneamento Básico de Rio Grande os seguintes 

documentos: 

 

ANEXO I: PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL. Este 
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documento apresenta as bases para a construção participativa do PMSB
1
; 

 

ANEXO II.1: DIAGNÓSTICO SOCIAL_ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO. Aborda os resultados da participação social nas audiências 

públicas realizadas ao longo dos anos 2012 e 2013, no que se refere aos setores de Abastecimento 

de Água e de Esgotamento Sanitário no Município do Rio Grande; 

 

ANEXO II.2: DIAGNÓSTICO SOCIAL_LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS. Aborda os resultados da participação social nas audiências públicas 

realizadas ao longo dos anos 2012 e 2013, no que se refere ao setor de Limpeza Urbana e Manejo 

de Resíduos Sólidos no Município do Rio Grande; 

 

ANEXO II.3: DIAGNÓSTICO SOCIAL_DRENAGEM URBANA. Apresenta os 

resultados da participação social nas audiências públicas realizadas ao longo dos anos 2012 e 2013, 

no que se refere ao setor de Drenagem Urbana e manejo das Águas Pluviais no Município do Rio 

Grande; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 A Conferência Municipal de Saneamento Básico, inicialmente prevista para a data de 27 de novembro de 2013, será 

realizada quando da primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Rio Grande, como um momento de 

avaliação coletiva e participativa com relação à implementação do PMSB ora apresentado.  


