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sobre o Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário e da consulta e audiência pública sobre a minuta do contrato
de programa para a prestação de serviços públicos de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário no Município de Almadina,
prevista nos artigos 11, IV, 19, § 5º, e 51 da Lei Federal nº
11.445/2007.
 Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário – Objeto: apresenta a situação atual do abastecimento de
água e do esgotamento sanitário contendo o diagnóstico situacional
dos aspectos jurídico institucionais, administrativos, econômicos e
sociais da prestação desses serviços, aspectos estruturais,
operacionais e de planejamento, bem como a elaboração dos
prognósticos e análise de alternativas para a melhoria da gestão dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, incluindo
a definição das diretrizes, dos objetivos e das metas para a
universalização destes serviços no Município.
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DECRETO Nº 007/2020
Estabelece Edital de Convocação e Regulamento para a
realização da consulta pública sobre o Plano Setorial de
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e da
consulta e audiência pública sobre a minuta do contrato
de programa para a prestação de serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no
Município de Almadina, prevista nos artigos 11, IV, 19, §
5º, e 51 da Lei Federal nº 11.445/2007.
O Prefeito Municipal de Almadina, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais e
tendo em vista o disposto nos Artigos 11, IV, 19, § 5º, e 51 da Lei Federal nº 11.445, de 5
de janeiro de 2007,
DECRETA:
Art. 1º. Fica instituído o Edital de Convocação e o Regulamento da Consulta Pública
exigida nos Arts. 19, §5º, e 51 da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para o
Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município, conforme
o anexo I constante neste Decreto.
Art. 2º. Fica instituído o Edital de Convocação e o Regulamento da Consulta Pública e da
Audiência Pública exigidas no art. 11, IV, da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de
2007, para a minuta de contrato de programa para a prestação de serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município, conforme os anexos II e
III constantes neste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALMADINA, Estado da Bahia, em 20
de fevereiro de 2020.

Milton Silva Cerqueira

Crenilto Lau Borges

Prefeito Municipal

Secretário de Administração
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ANEXO I
REGULAMENTO PARA A CONSULTA PÚBLICA SOBRE O PLANO
SETORIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
DO MUNICÍPIO DE ALMADINA.
1. DOS OBJETIVOS
A Consulta Pública de que trata este Regulamento têm os seguintes objetivos:
I – recolher subsídios e informações para o Plano Setorial de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário do município;
II – propiciar aos munícipes a possibilidade de encaminhamento de seus pleitos, opiniões
e sugestões sobre o Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do
município;
III – dar ampla divulgação ao Plano Setorial para o planejamento das ações relacionadas
aos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município,
proporcionando total transparência ao processo de elaboração do Plano Setorial de
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município.
2. DO PERÍODO DA CONSULTA PÚBLICA
A consulta pública será iniciada a partir da publicação deste Edital no Diário Oficial do
Município e se estenderá até as 16h00 min do dia 05 do mês de março de 2020.
3. DA PARTICIPAÇÃO
Podem participar desta Consulta Pública pessoas físicas ou jurídicas interessadas na
matéria.
Os interessados em participar poderão fazê-lo analisando o Plano Setorial de
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município, que está disponível no
endereço eletrônico http://www.almadina.ba.gov.br e por meio de impressos afixados no
painel de publicações da Prefeitura.
As perguntas, manifestações ou sugestões sobre tais documentos devem ser feitas por
escrito e entregues até as 16h00 min do dia 05 de março de 2020, por meio do e-mail
secagroambiental2017@hotmail.com, ou por meio de correspondência a ser encaminhada
sob a rubrica “Consulta Pública Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário do município” para a Prefeitura Municipal de Almadina no endereço Rua
Euzébio Ferreira, nº 26, centro, Almadina, BA., CEP 45.640-000. A prefeitura
disponibilizará, em meio digital e em físico, Formulário específico para preenchimento.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DPYIM0XGMW31JRG6SJIGVG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
20 de Fevereiro de 2020
4 - Ano - Nº 2245

Almadina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira, 26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29

Somente serão submetidas a exame as sugestões que contenham identificação do
signatário. A legitimidade dos signatários deve ser comprovada pela apresentação dos
seguintes documentos:
a) RG ou CPF, no caso de pessoa física;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.
4. DO ENCERRAMENTO
No dia 05 de março de 2020 a integralidade das colocações e contribuições enviadas
serão juntadas ao processo do Plano Setorial, ficando disponíveis para a consulta na sede
da Prefeitura.
ANEXO II
REGULAMENTO PARA A CONSULTA PÚBLICA SOBRE O CONTRATO DE
PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO
MUNICÍPIO
1. DOS OBJETIVOS
A Consulta Pública de que trata este Regulamento têm os seguintes objetivos:
I – recolher subsídios e informações para o processo de contratação da Empresa Baiana
de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) como prestadora dos serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário no município;
II – propiciar aos munícipes a possibilidade de encaminhamento de seus pleitos, opiniões
e sugestões sobre o Contrato de Programa a ser celebrado com a Embasa;
III – dar ampla divulgação ao Contrato de Programa para a delegação da prestação dos
serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município,
proporcionando total transparência no processo de contratação da Embasa.
2. DO PERÍODO DA CONSULTA PÚBLICA
A consulta pública será iniciada a partir da publicação deste Edital no Diário Oficial do
Município e se estenderá até as 16h00 min do dia 05 de março de 2020.
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3. DA PARTICIPAÇÃO
Podem participar desta Consulta Pública pessoas físicas ou jurídicas interessadas na
matéria.
Os interessados em participar poderão fazê-lo analisando a minuta do Contrato de
Programa, que está disponível no endereço eletrônico http://www.almadina.ba.gov.bre
através de impressos afixados no painel de publicações da Prefeitura.
As perguntas, manifestações ou sugestões sobre tais documentos devem ser feitas por
escrito e entregues até as 16h00 min do dia 05 de março de 2020, por meio do e-mail
secagroambiental2017@hotmail.com ou por meio de correspondência a ser encaminhada
sob a rubrica “Consulta Pública Contrato de Programa Embasa” para a Prefeitura
Municipal de Almadina, no endereço Rua Euzébio Ferreira, nº 26, centro, Almadina,
BA., CEP 45.640-000. A prefeitura disponibilizará, em meio digital e em físico,
Formulário específico para preenchimento.
Somente serão submetidas a exame as sugestões que contenham identificação do
signatário. A legitimidade dos signatários deve ser comprovada pela apresentação dos
seguintes documentos:
a) RG ou CPF, no caso de pessoa física;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.
4. DO ENCERRAMENTO
No dia 05 de março de 2020 a integralidade das colocações e contribuições enviadas
serão juntadas ao processo do Contrato de Programa, ficando disponíveis para a consulta
na sede da Prefeitura.

ANEXO III
REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CONTRATO DE
PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO
MUNICÍPIO
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1. DOS OBJETIVOS

A Audiência Pública de que trata este Regulamento tem os seguintes objetivos:
I – possibilitar a comunicação direta entre o Município, a promitente prestadora dos

serviços e os cidadãos;
II – identificar, na forma mais ampla possível, todos os aspectos relevantes à matéria
objeto da Audiência Pública;
III – possibilitar a efetiva participação do cidadão e de segmentos da sociedade na
discussão sobre o Contrato de Programa para a prestação de serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário na sede do Município;
IV – permitir ao Município maior conhecimento dos desejos dos usuários, de modo a
viabilizar um Contrato de Programa para a prestação de serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário na sede do Município em
consonância com os interesses dos munícipes.

2. DA DATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
A audiência pública será realizada das 09h00min às 12h00min do dia 06 de março de
2020
.
3. DOS PROCEDIMENTOS
Procedimento Comum – Abertura
A Prefeitura do Município de Almadina divulgará o edital de convocação da Audiência
Pública sobre o Contrato de Programa para a prestação de serviços públicos municipais
de abastecimento de água e esgotamento sanitário na sede do Município, onde
constarão horário, data e local de realização do evento.
A Audiência Pública será presidida por representante da Prefeitura Municipal,
designado pelo Prefeito. A Câmara dos Vereadores designará 01(um) vereador como
Ouvidor da Audiência. Caberá ao Ouvidor receber e registrar as questões e auxiliar o
Presidente na mediação e condução do processo.
Os trabalhos, desenvolvidos em 01 (um) dia, serão iniciados às 09h00min, com as
inscrições, a composição da mesa. Além do presidente e do ouvidor, serão convidados
a compor a mesa 02 (dois) representante da Empresa Baiana de Águas e Saneamento
S.A. - EMBASA.
Os representantes da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia AGERSA, do Ministério Público da Bahia, do Poder Judiciário Estadual e das
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Instituições Ambientais deverão ser convidados por meio de ofício. As autoridades
discriminadas neste parágrafo, se presentes na sessão, também serão convidadas a
compor a mesa.
As inscrições dos participantes serão feitas com o registro dos mesmos em lista de
presenças, procedimento válido tanto para os ouvintes como também para aqueles que
desejarem se manifestar ou expor oralmente suas contribuições sobre o tema da
Audiência.
Sessão – Discussão do Contrato de Programa
Às 09h00min dar-se-á a leitura deste regulamento pelo Presidente da Audiência. Em
seguida, o representante da Prefeitura Municipal de Almadina terá um tempo de 10
(dez) minutos para expor sobre o processo de seleção da prestadora dos serviços e
sobre os objetivos do Município com a contratação.
Após a apresentação do representante da Prefeitura Municipal, a Empresa Baiana de
Águas e Saneamento S.A - EMBASA terá um tempo máximo igual a 50 (cinquenta)
minutos para expor e explicar as cláusulas e condições do Contrato de Programa, os
sistemas atuais e os investimentos realizados, bem como suas metas e perspectivas de
investimentos para a nova empreitada.

Concluídas as considerações da EMBASA, será dado o prazo de 05 minutos para que
cada membro da mesa manifeste suas considerações. Logo após, os inscritos para as
manifestações orais serão chamados ao microfone, obedecida a ordem de chegada dos
mesmos à mesa de inscrição. Cada inscrito terá um limite de 03 minutos para suas
colocações.
4. DO ENCERRAMENTO
A Audiência Pública poderá ser declarada encerrada às 12h00min ou, antes deste
horário, caso cheguem ao fim as exposições dos presentes.
Aqueles que não puderem se manifestar devido à limitação de horário, poderão fazê-lo
por escrito, com a identificação do nome, em formulário a ser solicitado na mesa de
inscrição, devendo entregar o formulário preenchido aos atendentes na mesa de
inscrição.
No dia 05 de março de 2020 a integralidade das colocações e contribuições, juntamente
com a Ata da Audiência Pública, será juntada ao processo do Contrato de Programa,
devendo estar disponíveis para a consulta na sede da Prefeitura.
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Outros procedimentos não previstos neste regulamento e necessários ao bom
andamento dos trabalhos poderão ser adotados a partir de decisão do Presidente da
Audiência.

ALMADINA, BA, 20 de fevereiro de 2020.
Milton Silva Cerqueira
Prefeito de Almadina
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Prefeitura Municipal de Almadina.
Milton Silva Cerqueira - Prefeito

Comitê de Coordenação

Representantes do Poder Publico

a) Gabinete do Prefeito
Ubirajara dos Santos Nascimento – Procurador Jurídico. – Titular
Coordenador do Comitê de Coordenação
Erlan Souza de Jesus– Arquivista (Efetivo).- Svuplente
b) Secretaria de Administração
Marcos Marciel Pinheiro de Jesus– Controlador Interno – Titular
Matheus Oliveira Póvoas– Adjunto de Sec de Educação I - Suplente
c) Secretaria de Assistência Social
Verônica Jesus dos Santos– Assistente Social – Titular
Ana Paula do Nascimento Cruz– Coord. do Benefício de Prestação Continuada –
Suplente
d) Secretária de Educação
Fabiana Rodrigues Sampaio– Vice-diretora do Colégio Municipal João Arbage –
Titular
Fabiana Oliveira Santos– Adjunto da Secretaria de Educação II - Suplente
e) Secretaria de Saúde
Ana Ivone dos Santos– Agente de Saúde (Efetivo) – Titular
Wellington Ribeiro da Silva– Agente de Saúde (Efetivo) – Suplente
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Representante da Câmara de Vereadores
Jarbas Artur Santos Arbage– Vereador - Titular
Wilson de Jesus Freitas – Presidente da Câmara de Vereadores II – Suplente
Representantes dos Prestadores de Serviço
EMBASA – Empresa Baiana de Água e Saneamento
Nilmar dos Almeida– Gerente -Titular
Sineide Costa Moreira– Assessora - Suplente
Representantes de Organizações da Sociedade Civil:
a) Associação Agrícola e Comunitária da Pancadinha – Faz. Santo Adolfo
José Washington da Silva– Presidente - Titular
Maria José Souza Chaves– Membro - Suplente
b) Associação Pequenos Produtores Rurais Alvorecer – Faz. Beija Flor
José Carlos Reis Santos– Presidente - Titular
Reginaldo Menezes– Membro - Suplente

Comitê Executivo

Representantes do Poder Executivo

Lindival dos Santos– Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Coordenador do Comitê Executivo - Titular
Priscila Pereira Pacheco– Diretora De Obras - Titular
Lázaro Sidney Nobre De Brito– Diretor das Escolas Consorciadas do Campo Titular
Alexandre Almeida Teles– Assessor do Secretário de Agricultura - Titular
Nivaldo de Jesus Santos– Chefe Do Setor De Limpeza - Titular
3
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Ubiraci Guimarães Flores – Assessor da secretaria de Administração - Titular

Representantes de organizações da sociedade civil
Jardilino Texeira Nascimento– Diácono - Titular
Igreja Batista Sinai
Nelma Batista De Souza– Coord. da Pastoral do Dízimo – Titular
Igreja Católica – Paróquia Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro
Felipe Aurélio Martins Areão – Representante dos Estudantes Acadêmicos Titular
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1. Considerações Iniciais
A Prefeitura Municipal de Almadina, por meio do corpo técnico de suas Secretarias
Municipais, elaborou o Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário que apresenta a situação atual do abastecimento de água e do
esgotamento sanitário contendo o diagnóstico situacional dos aspectos jurídico
institucionais, administrativos, econômicos e sociais da prestação desses serviços,
aspectos estruturais, operacionais e de planejamento, bem como a elaboração dos
prognósticos e análise de alternativas para a melhoria da gestão dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, incluindo a definição das diretrizes,
dos objetivos e das metas para a universalização destes serviços no Município.
As discussões acerca da implantação de políticas de saneamento básico no Brasil
remetem ao início do século XX, quando a frente do movimento eugênico brasileiro,
que era considerado símbolo de modernidade e uma ferramenta científica capaz de
colocar o Brasil no trilho do progresso, trouxe as primeiras preocupações com a
educação higiênica e sanitária.
Com as transformações oriundas da revolução industrial por meio da formação
ocorreu a ocupação das regiões periféricas das cidades, sem o mínimo de estrutura
sanitária, que resultaram em diversos problemas de salubridade.
O saneamento dessa forma pode ser compreendido como o conjunto de condutas
destinadas a melhorar as condições de salubridade ambiental, responsáveis por
contemplar diversas ações voltadas a melhoria da qualidade da água, tratamento e
disposição de resíduos, drenagem de águas pluviais, controle de vetores, ações
estas que promovam a cidadania, saúde e bem-estar da população.
O Plano Setorial contempla de forma segregada os componentes de abastecimento
de água e esgotamento sanitário, ficando para estudo posterior os trabalhos de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas
6

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DPYIM0XGMW31JRG6SJIGVG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
20 de Fevereiro de 2020
15 - Ano - Nº 2245

Almadina

Prefeitura Municipal
de Almadina

pluviais urbanas. Respeita-se assim a Lei Nacional de Saneamento Básico - LNSB
que permite sua elaboração em separado.
O Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário foi elaborado
pelo município individualmente e essa responsabilidade não foi delegada. O
processo de elaboração desse PSAE contou com a participação da comunidade,
fator considerado imprescindível para a sua consecução, e por técnicos do
município.
O presente Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de
Almadina, doravante denominado de PLANO SETORIAL, busca atender à Lei
Federal nº 11.445/2007 (Lei Nacional de Saneamento Básico - LNSB) que define as
diretrizes nacionais para o saneamento básico. Sendo o saneamento básico
composto por quatro componentes (abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais
urbanas), o PLANO SETORIAL, ora apresentado à sociedade, atende às
componentes de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Respeita-se
assim a LNSB que permite a elaboração de planos específicos, conforme seu artigo
19. Esse PLANO SETORIAL servirá de instrumento para a captação imediata de
investimentos nestas duas importantes áreas do saneamento básico.
Importante mencionar que as informações e os dados apresentados no PLANO
SETORIAL deverão constar no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) a
ser elaborado pelo Município, e que envolverá as quatro componentes do
saneamento básico, promovendo-se assim a consolidação e compatibilização
desses dois planos setoriais.
O presente PLANO SETORIAL foi elaborado com base em estudos e informações
fornecidas pela concessionária, órgãos municipais e estaduais. É oferecido para
discussão e aprovação pelo Município, conforme previsto na Lei Federal n°
7
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11.445/07, artigo 19, que estabelece as diretrizes a serem seguidas no
planejamento.
O PLANO SETORIAL tem por objetivo estabelecer o planejamento de ações e
projetos de saneamento de maneira a que esteja em concordância com os princípios
norteadores da política nacional e estadual de saneamento, assegurando recursos
que garanta a expansão gradual e progressiva do acesso aos serviços públicos de
água e dos serviços de esgotamentos sanitário, contribuindo para a promoção da
saúde e o desenvolvimento do município.
Os principais estudos utilizados para a elaboração do PLANO SETORIAL foram:
a) Levantamento de informações fornecidas pela EMBASA juntamente com o
Município;
b) Plano de contingência elaborado exclusivamente para o PLANO SETORIAL,
considerando a continuidade dos serviços de água e esgotamento sanitário por
prestador no município.
c) Dados municipais: IBGE, Comitês de Bacias Hidrográficas regionais, Território
de Identidade, EMBASA, Prefeitura Municipal;
d) Dados da População censo 2010, com estimativas 2018: IBGE;
e) Qualidade da água fornecida para a população: dados da EMBASA relativa à
portaria de Consolidação nº 05 de 28/09/2017 - Anexo 5 do Ministério da Saúde.
f)

Projeção de População e Domicílios.

O PLANO SETORIAL será utilizado pelo município para:
a) Acompanhar o Contrato de Prestação de Serviços;
b) Integrar o Plano de Bacias;
c) Elaborar Leis, Decretos, Portarias e Normas relativas aos serviços de água e
esgotos.

8
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O PLANO SETORIAL deverá ser atualizado pelo menos a cada 4 anos, ou, quando
houver alteração do Plano Diretor Municipal, na implementação de novos sistemas
produtores de água ou na implementação de novas estações de tratamento dos
esgotos.

9
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2. Diagnóstico do Município

2.1 Dados Gerais

O desbravamento do município ocorreu no início do século XX, com a chegada de
aventureiros à procura de terrenos férteis para a prática agrícola
Formou-se, então o Povoado de Pouso Alegre, integrante do município de Ilhéus,
que tornado vila em 1953, receberia a denominação de Almadina, passando a
integrar o Município de Coaraci, e daí uma série de desdobramentos, como segue:
Distrito criado com a denominação de Almadina pela Lei Estadual nº 628, de 30 de
dezembro de 1953, subordinado ao Município de Coaraci. Em divisão territorial
datada de 1 de Julho 1950, o Distrito de Almadina figura no Município de Coaraci.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1 de Julho de 1960. Elevado à
categoria de município com a denominação de Almadina, pela Lei Estadual nº 1641,
de 15 de Novembro de 1962, assim permanecendo em divisão territorial datada de
2007. (IBGE, 2017)
Almadina é conhecida por ser uma cidade hospitaleira, onde nos meses de junho e
julho acontece as festividades juninas, São Pedro e São João, e também muito fria
cujas temperaturas chegam a menos de 10°C no mês de junho. A cidade é cercada
por lindas serras típicas da Mata Atlântica; a economia almadinense antes
cacaueira, hoje é baseada na produção de pequenos agricultores e um comércio
mediano, contando também com as movimentações financeiras através dos
aposentados e funcionários do município.
O município está localizado próximo as cidades de Itabuna, Ilhéus, Coaraci, Floresta
Azul, Ibicaraí, Ibicuí e Itapitanga.

10
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De acordo com o IBGE (2017), A população estimada desse mesmo ano é de 5.985
pessoas, demonstrando uma queda considerável, já que o censo de 2010
apresentou o número de 6.357 moradores.

Figura 1 – Fotos antigas do Ginásio e Colégio Municipal - 1967

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/almadina/historico - Acesso em 30/01/2020.

2.2 Localização
Almadina possui 245,2 km2 de área (IBGE, 2017). O município tem como
coordenadas da área urbana a latitude S 14º42’19’’ e a longitude W 39º38’14’’, está
situado na Mesorregião Geográfica do Sul Baiano, inserido no Território de
Identidade do Litoral Sul, e possui os limítrofes intermunicipais com os municípios
de: Coaraci, Ibicaraí, Floresta Azul e Ibicuí. (SEI, 2013). A Figura 2, a seguir, mostra
a localização do município.
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Figura 2 - Território de identidade do Litoral Sul baiano

Fonte: SEI - Estatísticas dos Municípios Baianos, 2013.
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2.3

Aspectos geográficos

O município de Almadina está a uma distância de 445km da capital Salvador
seguindo na direção Centro Norte do estado, o que lhe posiciona ainda próximo ao
litoral, a uma altitude de 279m. O tipo climático do município é úmido a sub-úmido,
com uma média anual de temperatura de 22,6°C, e 1198 mm de pluviosidade média
anual, considerando os meses mais chuvosos de novembro e dezembro (SEI, 2013).
A densidade demográfica do município é de 24,5hab/km2, muito próxima a do
estado da Bahia que é de 24,82hab/km², e o município tem a 15ª menor população
do estado, e a 4ª posição na microrregião (IBGE, 2016).
Quanto à geomorfologia de Almadina, predomina no município: Planalto PréLitorâneo
Segundo o IBGE (2009) os planaltos são conjuntos de relevos planos ou dissecados,
de altitudes elevadas, limitados, pelo menos em um lado, por superfícies mais
baixas, onde os processos de erosão superam os de sedimentação. O Planalto
Pré-Litorâneo é caracterizado

por Serras, alvéolos e depressão intramontana,

Tabuleiros interioranos (Relevos de topos planos e encostas predominantemente
convexas e convexa-côncavas, serras e maciços montanhosos, refletindo os
alinhamentos estruturais das rochas intensamente metamorfizadas).
Almadina apresenta em sua maioria rochas da classe Ígnea também chamadas de
Magmáticas que são rochas que se formaram pelo resfriamento e solidificação de
um magma. As rochas apresentadas no município pertencentes a essa classe são:
Dacito, Riolito, Tonalito e Trondhjemito. No município existem também rochas da
classe sedimentar e metamórficas sendo elas: Formação ferrífera Bandada,
formação manganesífera, kinzigito e quartzito.
13
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Segundo o IBGE (2015) os solos encontrados no município são: Argissolo
Vermelho- Amarelo Distrófico, Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico e Chernossolo
Háplico
Por sua vez, a vegetação de Almadina é formada em sua boa parte por Floresta
Secundária além do cultivo de cacau no sistema Cabruca

2.4

Bacia Hidrográfica

O município faz parte da bacia hidrográfica do Rio Almada, um dos importantes rios
da região cacaueira. O rio Almada possui 138 km de extensão e sua nascente está
situada na serra dos Sete Paus, dentro do território de Almadina, passando pela
sede municipal e desaguando no Oceano Atlântico em Ilhéus.
A BHRA é parte integrante da Bacia do Atlântico Leste (SRH, 1996), sendo uma
bacia marginal, abrange uma área de 1.575 km² e está localizada na região Sul do
Estado da Bahia, limitada a norte e a oeste com a Bacia do rio de Contas, a sul com
a Bacia do rio Cachoeira e a leste com o Oceano Atlântico. Engloba áreas dos
municípios de Almadina, Coaraci, Ibicaraí, Barro Preto, Itajuípe, Itabuna, Ilhéus e
Uruçuca.
Seus principais afluentes da margem direita são o rio do Braço, o ribeirão do
Boqueirão e o riacho Sete Voltas; enquanto, na margem esquerda, encontram-se o
rio São José e os ribeirões de Jussara e Braço Norte (MORAES et al., 2012)
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Figura 3 - Bacia hidrográfica do Rio Almada

Fonte Diagnostico Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Almada 2011.
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Figura 4 – Rio Almada

Fonte: www.portalmix.com.br

2.5

Indicadores Socioeconômicos

No Brasil, o desenvolvimento de indicadores socioeconômicos disseminou-se a
partir da segunda metade da década de 1960 para atender ao planejamento das
políticas públicas durante os governos militares. A estratégia era produzir
informações para acompanhar o desempenho dos programas do Governo Federal e,
também, seus desdobramentos para estados e municípios.
Em se tratando do municipio de Almadina, a dinâmica econômica, principalmente a
vinculada às atividades agropecuárias, é um dos agentes impulsionadores da
16
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distribuição populacional do município. Atualmente, a economia do município é
centrada nas atividades vinculadas ao poder público e aos serviços, sendo que as
atividades agrícolas, principalmente a agropecuária, e as atividades industriais, em
menores proporções, também compõem a dinâmica do município.
O Censo IBGE 2010 revela a existência de um total da população de 6.357
residentes no município de Almadina. De acordo com cadastro único o ano de 2019
revela a existência de 3.172 habitantes que se encontram em situação de extrema
pobreza no município de Almadina, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo
de R$ 89,00, o que representa 49,9% da população municipal. Da parcela da
população extremamente pobre, cerca de 402 habitantes (12,7%) estão localizados
na zona rural, e 2.770 (87,3%) na zona urbana.
A Tabela 01 apresenta o número de indivíduos em extrema pobreza, separando-os
pela faixa etária, gênero e cor e raça.
Tabela 01 – Número de indivíduos em extrema pobreza por faixa etária, gênero e cor e raça no
município de Almadina BA

Faixa etária
0 a 3 4 e 5 6 a 14 15 a 17
265

141

617

126

Gênero

Cor e raça

Maior
que 65

Homens

Mulheres

Brancos

2023

1378

1794

432

Negros
Pretos Pardos
327
2392

Fonte: SAGI/MDS 2019

O resultado da pesquisa mostra que, em 2019, quase a metade dos indivíduos
extremamente pobres do município, ou seja, 36,3%, pertence à faixa etária de zero a
17 anos. Em relação ao comparativo de gênero, 43,4% são homens e 56,6% são
mulheres. Já em relação à cor e raça, 13,6% dos indivíduos extremamente pobres
se classificou como brancos, 85,7% como negros, sendo que a maioria se declara
preta (10,3%) e parda (75,4%).
17
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A Tabela 02 mostra a quantidade e o percentual de indivíduos extremamente pobres
do município de Almadina em relação à população total, nos Censos de 2000 e
2010.
Tabela 02 – Número de indivíduos e percentual populacional em situação de extrema pobreza no
município de Almadina/BA, em 2000 e 2010

2000

2010

% da
% da
População
População
População
população
População
população
extremamente
extremamente
total
extremamente
total
extremamente
pobre
pobre
pobre
pobre
7.862

2.614

33,2

6.357

857

13,5

Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI.
Nota: ¹foram consideradas extremamente pobres as pessoas que obtiveram rendimento domiciliar per capita mensal inferior a
R$ 70,00 em junho de 2011 e obedeciam aos critérios do MDS que definem a extrema pobreza.

A condição de fragilidade material ou moral no contexto econômico-social da
população de Almadina é refletida no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) de 0,563. Esse valor classifica o município como de médio desenvolvimento,
que tem valores entre 0,500 a 0,699, porém está um pouco abaixo da média
estadual que tem índice de 0,660 (PNUD,2010). A metodologia para calcular o IDHM
considera as três dimensões: longevidade, educação e renda, como mostra a Tabela
03.
Tabela 03 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Almadina/BA

UF /
Município

Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH)
1991

2000

Bahia

0,386

Almadina

0,261

IDHM - 2010

2010

Renda

Longevidade

Educação

0,512

0,66

0,663

0,783

0,555

0,405

0,563

0,563

0,751

0,421

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DPYIM0XGMW31JRG6SJIGVG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
20 de Fevereiro de 2020
27 - Ano - Nº 2245

Almadina

Prefeitura Municipal
de Almadina

Analisando a renda entre a população mais pobre e a mais rica do município de
Almadina, que é determinado pelo Índice de Gini, tem-se o valor de 0,476, bem
abaixo do índice estadual que é de 0,631, como mostra a Tabela 29. Ainda em
relação à renda, a população almadinense tem um salário médio mensal de 2
salários mínimos (IBGE, 2010).

Tabela 04 – Índice de Gini do Município de Almadina/BA

Coeficiente de Gini¹

UF / Município

2000

2010

Bahia

0,664

0,631

Almadina

0,435

0,476

Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Cálculos da SEI a partir dos microdados da amostra.
Nota¹ para o cálculo do Coeficiente de Gini foi utilizado o rendimento domiciliar per capita.

O munícipio de Almadina possui um PIB per capita estimado em R$ 9.144,46
(IBGE,2016), com 98,6% da sua receita de fontes externas à sua arrecadação
(SEFAZ-BA, 2016). A composição das finanças municipais é: 47,45% pela
arrecadação do ISS (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), 1,25% pelo
IPTU (Imposto sobre a Propriedade Urbana) e 51,31% pelo ITBI (Imposto de
Transição de Bens Imóveis).
A transferência de receita estadual ao município corresponde a um percentual de
97,3% para o ICMS e de 2,7% para o IPVA. Em 2016 foi transferido um total de
R$2.261.353,98 do Estado da Bahia para o município de Almadina. Já as
transferências constitucionais decorrentes da União ao município, estima-se um total
de R$ 10.544.849,00 e um acréscimo em R$ 5.799.482 pelo modelo de transferência
19
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intergovernamental com o Estado da Bahia (TCM-BA,2016). Ainda em 2016,
segundo dados da SEFAZ-BA, o município obteve uma receita de aproximadamente
R$ 18.932.270, sendo está comprometida em cerca de 69% pelas despesas totais,
sem considerar as correntes.
A agricultura familiar é a principal fonte de subsistência da maioria da população do
município. Estima-se um total de 3,437 hectares para a produção agrícola local,
sendo 360 ha para as lavouras temporárias, com a produção principalmente de
milho (em grãos) e feijão, e a 2,997 ha da área total para as lavouras permanentes,
para o cultivo predominantemente de banana, borracha, cacau, café e maracujá. A
produção de mandioca representa 140 ha do total arrecadado com a produção
agrícola. A horticultura também está presente no município, com destaque na a
produção de coentro e diversos tipos de legumes. O setor da pecuária ocupa cerca
de 19.190,689 há da área disponível, devido a criação, principalmente, de bovinos,
além de equinos e caprinos (IBGE-PAM, 2017).
Para a comercialização da produção da agricultura familiar, ainda prevalece a figura
do atravessador, o agricultor fica na dependência de um intermediário para escoar a
produção até os mercados consumidores. A grande parte da produção do município
é vendida nos municípios vizinhos, além da comercialização na própria feira livre
municipal.
Por ter uma economia pautada nas atividades agrícolas e serviços básicos locais, os
eixos de desenvolvimento local correspondem a pequenos novos estabelecimentos
comerciais e unidades habitacionais para suprir a tendência de crescimento natural
da população. A expansão do comércio e habitação está mais presente na área
urbana, no entorno da rodovia BR 101 e 415, e dos principais acessos para as
maiores localidades rurais do município, como as comunidades 7 Paus, Água boa,
Pancadinha, Cruzinha, Corcovado, etc. As atividades agrícolas disputam o acesso à
água com a população, como o exemplo do sistema que abastece a região rural do
Pancadinha, que divide a produção da água com as comunidades.
20

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DPYIM0XGMW31JRG6SJIGVG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
20 de Fevereiro de 2020
29 - Ano - Nº 2245

Almadina

Prefeitura Municipal
de Almadina

2.6

Indicadores de Saúde

De acordo com dados do município de Almadina as ações de Vigilância à Saúde
desenvolvidas no território são focadas no controle de riscos, danos e determinantes
socioambientais,

através

do

monitoramento

das

doenças

transmissíveis,

imunopreveníveis, ações de busca ativa, notificações, promoção de saúde,
vacinação, controle de vetores, fiscalização e inspeção de produtos em
estabelecimentos de interesse de saúde pública, entre outros.
Nas dentre as ações realizadas contra o mosquito Aedes aegypti, para combater
Dengue, Zika e Chikungunya, a equipe técnica de saúde do município realiza
palestras e o controle de vetores por meio de mutirões de limpeza, em parceria com
a Secretaria Municipal de Educação. Em 2018, foram realizadas 24.710 visitas
domiciliares pelos Agentes Comunitários de Endemias (ACE), distribuídos em 6
ciclos de trabalho ao longo do ano.
A vigilância sanitária do município declara que realiza periodicamente ações de
inspeções nos estabelecimentos sujeitos a fiscalizações, além de proceder com o
recebimento e averiguações de denúncias e realizar ações educativas.
A dengue é uma doença de notificação compulsória que tem sua transmissão
através do mosquito Aedes aegypti, infectado com o vírus. Esses mosquitos
precisam de um ambiente aquático para desenvolver a fase de larvas no seu ciclo de
vida. As deficiências nos serviços públicos de saneamento, entre eles, os de
abastecimento, de drenagem urbana e a disposição inadequada dos resíduos
sólidos – que permitam o acúmulo de água, ou mesmo uso recipientes sem tampa
como reservatórios – estão entre os fatores promotores da proliferação dos
mosquitos que, consequentemente, podem aumentar as chances da ocorrência
dessa doença.
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Além da Dengue, o mosquito é o vetor transmissor da Zika, Chikungunya e Febre
Amarela. De acordo com os dados do DATASUS, até o ano de 2017, não houve
notificação de casos de Dengue no município. A Tabela 01 apresenta os números de
casos entre os anos de 2014 e 2017.
Tabela 05 – Número de casos de Dengue, Zika e Chikungunya, entre os anos de
2014 e 2017, no Município de Almadina

DOENÇA
UF /
INFECTOCONTAGIOSA Município
Dengue
Zika
Chikungunya

2014

2015

2016

2017

Bahia

24.864

79.352 83.243

7.721

Almadina
Bahia
Almadina
Bahia

7
1.943

34.708 59.072
18
27019 55239

1.318
5838

Almadina

-

-

155

-

Fonte: DATASUS, através da SEI, 2018.

O protocolo a ser seguindo em caso de suspeita de doenças que apresentam um
potencial de disseminação e vulnerabilidade para a população, é a notificação
obrigatória pelo órgão gestor responsável pela saúde no município. A informação
abastece o Sistema de Doenças de Notificação Compulsória. Na Lista de Doenças
de Notificação Compulsória estão aquelas relacionadas à ausência ou à prestação
deficiente dos serviços de saneamento básico. Entre elas estão a Dengue, Zika e
Chikungunya, Febre Amarela, Malária, Leishmaniose visceral, Esquistossomose, a
Hepatite A, e a Leptospirose, com o número de casos apresentado na Tabela 06
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Tabela 06 – Casos confirmados notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação para
o município de Almadina/BA, de 2012 a 2016

Doenças e Agravos de
Notificação
Acidente por animais peçonhentos
Botulismo
Cólera
Coqueluche
Dengue
Difteria
Doença de Chagas Aguda
Doenças Exantemáticas
Esquistossomose
Febre Amarela
Febre Maculosa
Febre Tifóide
Hantavirose
Hepatite
Influenza Pandêmica
Intoxicação Exógena
Leishmaniose Visceral
Leishmaniose Tegumentar
Americana
Leptospirose
Malária
Meningite
Peste
Paralisia Flácida Aguda
Raiva
Sífilis em gestante
Sífilis Congênita
Síndrome da Rubéola Congênita
Tétano Acidental
Tétano Neonatal
Violência doméstica, sexual e/ou
outras violências

2014

2015

2016

2017

2018

2
1
-

5
4
-

1
1
1
3

2
-

1
2
2
3
2

-

-

-

-

-

2
1
-

5
1
1
-

1
2
1
-

-

1
6
1
1
-

1

-

3

-

-

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net
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2.7

Qualidade da Água Distribuída para a População

A qualidade da Água Distribuída para a População deve atender a legislação
específica estabelecida pela União e pelo Estado da Bahia referente à qualidade da
água que trata e distribui à população, citadas a seguir:
x

Portaria de Consolidação nº 05 de 28/09/2017 - Anexo 5 do Ministério da

Saúde.
x

Decreto Federal 5440, de 04 de maio de 2005;

Em atendimento a Legislação Federal, decreto 5440, anualmente a Embasa elabora
e divulga em seu site, relatórios sobre a qualidade da água e mensalmente informa
na conta da água dos clientes, dados referentes à qualidade da água.
Além das informações da conta, são disponibilizadas as informações através do
Siságua (Estadual) e do SNIS (Nacional), além da disponibilização, quando
solicitado,

ao

município,

proporcionando

as

autoridades

municipais

o

acompanhamento da qualidade do produto disponibilizado.
A Embasa controla a qualidade da água em todo sistema de abastecimento, desde
os mananciais até o cavalete do imóvel dos clientes, coletando amostras e
realizando análises diariamente, conforme preconizado na legislação vigente.
O gráfico 1 é referente ao período de janeiro a dezembro/2019 abaixo apresenta um
resumo das análises realizadas no ano de 2019 nas redes distribuição na sede
municipal e nos distritos, relacionando a quantidade exigida pelo plano de
amostragem, a quantidade realizada e a quantidade em conformidade, onde são
analisados os parâmetros de cor, turbidez, Escherichia coli, Coliformes Totais,
Organismos Heterotróficos e Cloro.
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Gráfico 1: Resumo das análises da água distribuída em 2019

Fonte: EMBASA, 2020.

Cabe ressaltar que essas análises acontecem apenas nas redes de distribuição,
sendo que outras análises são realizadas também na estação de tratamento
conforme frequência exigida pela Portaria de Consolidação Nº 5, Anexo XX do
Ministério da Saúde e no manancial do sistema de abastecimento respeitando
conforme legislação existente.
O prognóstico técnico propõe a manutenção do controle da qualidade da água
distribuída atualmente, que deve ser atualizado ao longo do tempo com eventuais
alterações nas legislações.
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2.8

Características do Atual Sistema de Abastecimento de Água

Atualmente a sede do município de Almadina possui aproximadamente 100% de
cobertura de água, cujos serviços são prestados pela EMBASA, onde há um
convênio Entre Entes Federados (Estado e Município) assinado em 26 de Outubro
de 2018.
O sistema que atende ao município é o Sistema de Abastecimento de Água de
Almadina com as seguintes características:
Figura 5 - Sistema de Abastecimento de Água - Sede do Município de Almadina

Fonte: Embasa, 2018

1-

O sistema de abastecimento de Água da sede teve sua operação iniciada no

ano de 1969, é responsável atualmente pelo abastecimento de 2.439 ligações
existentes. Possui duas fontes de captação, o manancial de superfície na barragem
do Rio Serrinha que é a fonte principal de onde vem o volume de água necessário

26

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DPYIM0XGMW31JRG6SJIGVG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
20 de Fevereiro de 2020
35 - Ano - Nº 2245

Almadina

Prefeitura Municipal
de Almadina

para abastecer a cidade e outra no Rio Palmeiral que só é utilizada em épocas de
estiagem. O sistema é composto por uma estação de tratamento de água do tipo
filtro russo que produz em média 54m³/h, adutoras de água bruta (AAB) e de água
tratada (AAT), que tem 7.300 m de extensão total considerando tanto o sistema de
Palmeiral quanto Serrinha. Somente do sistema alternativo (Palmeiral) que no
momento se encontra desativado, são 3.500 m de extensão da rede. O sistema
conta também com uma estação elevatória de água bruta, 01 (um) reservatório
apoiado com capacidade para reservar 150m³, e 10.761 metros de rede de
distribuição, beneficiando 5.175 habitantes, com o índice de atendimento de 100%.
Figura 6: Área da Sede do Município de Almadina

Fonte: Google (adaptado)
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Figura 7 - Vista da ETA e do Escritório Local de Almadina.

Fonte: Embasa 2020.

Figura 8 – Vista do Filtro - da ETA de Almadina

Fonte: Embasa 2020
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2-

Índices de perdas de água em Almadina período Janeiro à

Dezembro de 2019: IPD – Índice de Perda na Distribuição = 9%, ANF – Água Não
Faturada =

-6,4%, ANC – Volume Não Contabilizado = 8,8% e IPL – Índice de

Perda por Ligação = 24,7 l/(dia x lig fat) . O critério de cálculo do indicador IPD
adotado pela EMBASA considera como água contabilizada além dos consumos
medidos, os volumes relativos a consumos estimados (não medidos).

3-

Pontos críticos de abastecimento: O abastecimento na cidade de Almadina

ocorre sem maiores intercorrências com pressão e qualidade da água em níveis
satisfatórios. Não foram identificados pontos críticos no sistema.

4-

Disponibilidade hídrica e capacidade de produção – A disponibilidade hídrica

do manancial que abastece a sede municipal de Almadina não é suficiente para
atendimento da demanda dos diversos segmentos de usuários projetada pelo menos
para os próximos 30 (trinta) anos, visto se tratar de um rio intermitente cujo seu
volume sofre alteração significativa nos períodos de estiagem. Devido a essa
situação de vulnerabilidade, a Embasa está buscando alternativas de mananciais
tanto superficiais quanto subterrâneos, conforme previsto no planejamento.

5-

Índice de hidrometração: aproximadamente 98% das ligações de água de

Almadina são medidas por hidrômetro, sendo recomendável pelo “Acordo de
Melhoria de Desempenho” (MCidades/EMBASA) que este índice seja pelo menos de
95%.
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Figura 9 - Fonte de captação de água Rio Serrinha

Fonte: PISA, 2018.
Figura 10 - Fonte de captação de água Rio Palmeiral

Fonte: PISA, 2018
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2.9

Diagnóstico dos Sistemas de Abastecimento de Água na Zona

Rural

O abastecimento de água, na zona rural de Almadina é prestado sem formalidade
legal, por associações comunitárias, com eventual coparticipação financeira do
poder público local, por meio da Secretaria Municipal de Administração.
Cerca de 1.218 habitantes, cerca de 20% da população do município, que residem
na zona rural tem seu abastecimento por captação própria que varia de comunidade
para comunidade. Em comunidades com um maior agrupamento de pessoas como a
da Cruizinha e da Pancadinha o abastecimento provém de represamento de água
em regiões mais altas realizados pelos proprietários das terras. A captação se
encontra há até 5 km de distância e distribuído por gravidade diretamente às
residências sem um reservatório coletivo. Já para comunidades com menos
habitantes ou que se encontram em regiões do município com baixa densidade
demográfica, o abastecimento se limita à poços artesianos, com captação
subterrânea ou por afloramento de nascentes.
O município não foi contemplado no Programa Primeira Água que tem o objetivo
garantir o acesso à água para populações rurais de forma a promover qualidade e
quantidade suficientes à segurança alimentar e nutricional, através de cisternas para
captação e armazenamento de água da chuva para o consumo humano, destinadas
às famílias de baixa renda. Além da melhoria na qualidade da água consumida, a
cisterna reduz a incidência de doenças em adultos e crianças, eleva a autoestima
dessa população e promove a dignidade e a cidadania. Por não estar na região do
semiárido, o Programa priorizou incialmente a população em situação de extrema
pobreza nessa região.

31

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DPYIM0XGMW31JRG6SJIGVG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
20 de Fevereiro de 2020
40 - Ano - Nº 2245

Almadina

Prefeitura Municipal
de Almadina

Apesar da Constituição Federal de 1988, definir no Capítulo I dos
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Art. 5º que todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, entretanto, ainda não se alcançou no país está
igualdade quando nos referimos ao saneamento.
Os sistemas que atendem a população rural funcionam de forma deficitária, pois não
são capazes de suprir a demanda da população e de produzir e distribuir água
dentro dos padrões de potabilidade, conforme exigência da Portaria da
Consolidação Anexa IV, do Ministério da Saúde. Onde há consumo dessas águas
sem o tratamento adequado, deixa exposta a população das comunidades rurais à
contaminação.

Figura 11: Comunidade Rural de Pancadinha – Almadina/BA

Fonte: PISA, 2018

32

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DPYIM0XGMW31JRG6SJIGVG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
20 de Fevereiro de 2020
41 - Ano - Nº 2245

Almadina

Prefeitura Municipal
de Almadina

Figura 12 – Setores de Distribuição – Sede Almadina/BA.

Fonte: Google Earth - modificado, 2019

2.10

Características do Sistema de Esgotamento Sanitário

O município de Almadina não possui sistema de esgotamento sanitário. Segundo
dados dispersos coletados pela prefeitura, há basicamente:
x

Em alguns bairros da sede municipal, esgotos são canalizados na rede de

coleta de água pluviais e destinados para um terreno natural, sem tratamento prévio,
contaminando toda a área de entorno e ocasionando vários incômodos para a
população circunvizinha, onde as reclamações da população são odor muito forte,
presença de mosquitos e quando chove, o esgoto transborda pelo entorno;
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x

As águas servidas provenientes de pia de cozinha, pia de

banheiro, chuveiros e lavanderia são lançadas à céu aberto nos logradouros ou no
fundo das casas e já os esgotos provenientes de sanitários são canalizados para
fossas rudimentares ou fossas negras;
x

Na zona rural muitas residências possuem o banheiro com a fossa seca, onde

esse é utilizado em situações que o abastecimento de água está escasso, visto que
não podem gastar a água potável para usar no esgoto.

2.11

Projeção Demográfica

A análise da evolução da população residente do município é realizada
considerando-se inicialmente a distribuição da população urbana no município.
Para dotar de maior consistência com a realidade atual da cidade, buscaram-se nos
dados estatísticos de consumidores da EMBASA, ajustar o número de população a
ser considerada com objetivo de compatibilizar a série histórica do IBGE com os
dados estatísticos de consumidores.
A EMBASA identifica seus consumidores residenciais a partir dos imóveis
residenciais, isto é, unidades consumidoras, que são classificadas como ativas ou
inativas. Diferentemente da Embasa, o número de domicílios residenciais contados
pelo IBGE é classificado como particulares, improvisados, coletivos, e subdivididos
em uso permanente, uso ocasional e fechados (vagos).
É importante ressaltar que o nº de domicílios levantados pelo IBGE para o município
é diferente do nº de imóveis residenciais levantadas pela Embasa, o que traduz as
diferenças metodológicas e o dinamismo populacional. Por se tratar de projeto de
infraestrutura urbana passamos a estimar não apenas a população permanente
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anunciada em dados do IBGE, recomenda-se inserir como parte da
população os moradores de imóveis de uso ocasional e moradores da
circunvizinhança rural não catalogados propriamente como população urbana no
último censo, objetiva-se assim alcançar a população atendida pela Embasa.
O serviço de saneamento deverá beneficiar a população das áreas caracterizadas
urbanas do Município, visando a expansão gradual e progressiva dos serviços, por
meio de sistema público e de condomínios particulares.
A seguir são apresentadas as projeções da população urbana e dos domicílios para
os próximos 30 (trinta) anos.
Tabela 7: Projeção Populacional na Sede Municipal de Almadina.

Ano

População Domicílios
urbana
urbanos

Ano

População Domicílios
urbana
urbanos

2020

5.261

1.761

2035

5.573

1.998

2021

5.301

1.782

2036

5.573

2.008

2022

5.339

1.803

2037

5.573

2.017

2023

5.374

1.824

2038

5.573

2.026

2024

5.407

1.843

2039

5.573

2.026

2025

5.437

1.862

2040

5.573

2.026

2026

5.464

1.880

2041

5.573

2.026

2027

5.489

1.897

2042

5.573

2.026

2028

5.510

1.913

2043

5.573

2.026

2029

5.529

1.929

2044

5.573

2.026

2030

5.544

1.943

2045

5.573

2.026

2031

5.557

1.956

2046

5.573

2.026

2032

5.566

1.968

2047

5.573

2.026

2033

5.571

1.979

2048

5.573

2.026

2034

5.573

1.989

2049

5.573

2.026

Fonte: Embasa
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3. Objetivos e Metas para Expansão dos Serviços
A fim buscar o atendimento das áreas de ocupação regular com sistema de
abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário, priorizando as regiões
mais adensadas, ficam estabelecidas nos itens a seguir os objetivos e metas para
estes dois serviços públicos.

3.1 Área de Atendimento
O serviço de saneamento convencional deverá beneficiar a população das áreas
caracterizadas urbanas do Município, visando a expansão gradual e progressiva dos
serviços, por meio de sistema público e de condomínios particulares. Desta maneira,
ficam estabelecidas as seguintes premissas para definição das metas:
A.

O planejamento se concentrará na sede Municipal e localidades atualmente

atendidas pela prestadora, que deverá investir prioritariamente na modernização dos
seus sistemas, manutenção da sua cobertura;
B.

Os investimentos devem ocorrer com recursos tarifários, na medida de sua

viabilidade econômico-financeira, e com recursos não onerosos quando disponíveis.
C.

Não incluirá áreas de ocupação irregular. Entre muitas disfunções possíveis

pode-se citar: a desobediência às normas urbanísticas; o não recebimento oficial
das vias executadas e que devem ser doadas formalmente ao patrimônio público; a
falta de titulação correta da terra; a falta de correspondência entre o projeto
apresentado e o executado, entre outras.
D.

Não incluirá áreas de obrigação de fazer de terceiros (loteamento clandestino

ou loteamento irregular ou invasão).
E.

Não abrangerá, com sistemas públicos e concepções convencionais, a

população rural dispersa que deverá ser atendida por soluções individuais, com
36
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custos acessíveis e com cooperação com municípios e órgãos estaduais de fomento
ao desenvolvimento rural.
3.2

Metas de Expansão do Abastecimento de Água

Cobertura Mínima do Serviço Urbano na Sede Municipal

Ano

Atual

Cobertura*

5°

100

100

10°

15°

100

20°

100

100

25°

30°

100

100

(%)

*Com margem de erro de até 2 pontos percentuais.

Objetivo: Medir o percentual de domicílios urbanos com disponibilidade de acesso
ao sistema público de abastecimento de água.
Unidade de medida: %
Fórmula de Cálculo: ICA= (EcoCadResAtÁgua+ DomDispÁgua) x100
DomÁreaAtendimento

Onde:
- ICA: Índice de Cobertura dos Domicílios com Rede de Abastecimento de Água (%);
-

EcoCadResAtÁgua:

economias

cadastradas

residenciais

ativas

de

água

(unidades);
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- DomDispÁgua: domicílios urbanos com disponibilidade de atendimento por rede
pública de abastecimento (unidades);
- DomÁreaAtendimento: Domicílios urbanos totais da área de atendimento

3.3

Metas de Eficiência (Controle de Perda)

Programa de Controle de Perdas na Sede Municipal

Ano

Atual

5°

10°

15°

20°

25°

30°

l/ramal/dia*

24,5

23,7

22,8

21,9

21

20,2

19,4

*Os valores podem variar até 10 L/ramal.dia para cima ou para baixo.

Objetivo: Medir as perdas totais na rede de distribuição de água
Unidade de medida: litros por ramal x dia (L/ramal.dia)
Fórmula de Cálculo: IPL = VD – (VCM + VO) x 1000
NR

365

Onde:
- IPL: Índice de Perdas Totais na Distribuição (litros/ramal x dia).
- VD: volume disponibilizado à distribuição = Volume produzido + volume importado volume exportado (m³/ano).
38

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DPYIM0XGMW31JRG6SJIGVG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
20 de Fevereiro de 2020
47 - Ano - Nº 2245

Almadina

Prefeitura Municipal
de Almadina

- VCM: volume de consumo medido ou estimado (m³/ano).
- VO: volume relativo aos usos operacionais, emergências e sociais (m³/ano).
- NR: quantidade de ramais - média aritmética de 12 meses do número de ligações
ativas de água (unidades)

3.4

Metas de Expansão do Esgotamento Sanitário

No município de Almadina não possui sistema de esgotamento sanitário operado
pela EMBASA, onde o presente plano setorial de abastecimento de água e
esgotamento sanitário tem como planejamento a elaboração do projeto executivo
para implantação do Sistema de Esgotos Sanitários na sede de Almadina,
atendendo as diretrizes definidas pela empresa, obedecendo às normas vigentes da
ABNT e bibliografias de autores consagrados e especialistas da área.
Prefeitura Municipal de Almadina e a Embasa poderão captar novas fontes de
recursos junto ao Governo do Estado e/ou Governo Federal para implantação do
sistema, onde a EMBASA terá a obrigatoriedade de assumir de a fiscalização das
obras, operação e expansão do sistema
Cobertura Mínima do Serviço Urbano

Ano

Atual

5°

10°

15°

20°

25°

30°

Cobertura*

0

0

0

0

0

0

0

(%)

*Com margem de erro de até 2 pontos percentuais.

Objetivo: Medir o percentual de domicílios urbanos com disponibilidade de acesso
ao sistema público de esgotamento sanitário.
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Unidade de medida: %
Fórmula de cálculo: ICE= (EcoCadResAtEsgoto + DomDispEsgoto) x 100

DomÁreaAtendimentoEsgoto

Onde:
- ICE: Índice de cobertura dos Domicílios com Rede de Coleta de Esgotos (%).
- IcoCardResAtEsg: economias cadastradas residenciais ativas de esgoto
(unidades).
- DomDispEsgoto: domicílios urbanos com disponibilidade de atendimento por rede
pública de coleta de esgotos (unidades).
- DomÁreaAtendimentoEsgoto: Domicílios urbanos totais da área de atendimento

4. Programas, Projetos e Ações propostas

Para a área urbana, estão previstos diversos programas e ações, em 30 anos
projetados,

visando

a

melhoria

operacional

e

expansão

do

sistema

de

abastecimento de água, tanto na produção quanto na distribuição, bem como a
implantação do sistema de esgotamento sanitário, dentre os quais podemos citar:
x Modificação do sistema de tratamento, com a construção e ampliação das
unidades;
x Implantação de novas fontes de captação de água;
x Crescimento vegetativo - rede de distribuição e ligações;
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x Expansão da cobertura de atendimento de água;
x Implementação de ações para monitoramento e controle de perdas reais e
aparentes (remanejamento de redes, setorização, geofonamento e reparo de
vazamentos, instalação de macromedidores, instalação e substituição de hidrômetro,
etc);
x Manutenção das estruturas dos sistemas;

4.1 Abastecimento de água

A seguir estão relacionados os principais empreendimentos previstos para expansão
do sistema de abastecimento de água do município de Jaguaquara para o período
de 30 anos e seus quantitativos estimados.
AÇÕES DE CURTO PRAZO (até 05 anos)
x Melhorias na captação no Palmeiral.
Custo Estimado R$ 45.000,00;
x Perfuração de um poço artesiano.
Custo Estimado R$ 61.239,52;
x Setorização da rede de distribuição da sede.
Custo Estimado R$ 25.000,00;
x Projeto para implantação de ETL (reservatório de reaproveitamento e
desidratação de lodo.
Custo Estimado R$ 25.000,00;
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x Execução das obras de implantação de ETL.
Custo Estimado R$ 200.000,00;
x Realizar estudos para captação em manancial alternativo e/ou implantação de
barramento.
Custo Estimado R$ 150.000,00;
x Substituição da tubulação da Adutora de Água Tratada.
Custo Estimado R$ 260.577,96;
x Executar 139 ligações de água e 1.251m de extensão de rede de distribuição.
Custo Estimado R$ 72.836,28;
Custo Estimado Curto Prazo R$ 839.653,76.

AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (de 05 à 15 anos)
x Executar 194 ligações de água e 1.746m de extensão de rede de distribuição.
Custo Estimado R$ 101.656,36;
Custo Estimado Médio Prazo R$ 101.656,39.

AÇÕES DE LONGO PRAZO (de 15 à 30 anos)
x Executar 49 ligações de água e 441m de extensão de rede de distribuição.
Custo Estimado R$ 25.676,09;

Custo Estimado Longo Prazo R$ 25.676,09.
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4.2

Esgotamento Sanitário

Para que o município tenha um sistema de esgotamento sanitário será necessária a
elaboração de estudos e projeto com a realização das seguintes etapas:
9 Estudos de Concepção – conjunto de estudos e conclusões referentes ao
estabelecimento de todas as diretrizes, parâmetros e definições necessárias e
suficientes para a caracterização completa do sistema a projetar, tendo como
objetivos:
x Identificação e qualificação de todos os fatores intervenientes com o
sistema de esgotos;
x Diagnóstico do sistema existente, considerando a situação atual e
futura (caso já exista);
x Estabelecimento de todos os parâmetros básicos de projeto;
x Pré-dimensionamento das unidades dos sistemas, para as alternativas
selecionadas;
comparação

- escolha da alternativa mais adequada mediante a
técnica,

econômica

e

ambiental,

entre

as

alternativas,

levantando os impactos negativos e positivos;
x Estabelecimento das diretrizes gerais de projeto e estimativa das
quantidades de serviços que devem ser executados na fase de projeto;
9 Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, com
precisão adequada, para caracterizar a obra e o serviço, ou o complexo de
obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos
estudos

técnicos

preliminares,

que

assegurem

a

viabilidade

do

empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição
dos métodos e do prazo de execução;
9 Projeto Executivo – conjunto dos elementos necessários e suficientes à
execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Custo Estimado Longo Prazo R$ 306.504,42.
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5. Investimentos

O plano de investimento em obras para adequação, expansão e implantação dos
sistemas de água e esgotamento sanitário está baseado em informações
disponíveis, não possuindo as características e detalhamento típico dos projetos de
engenharia e meio ambiente. As reais intervenções que serão realizadas nos
sistemas de água e esgoto dependem de estudos detalhados e projetos específicos
e das respectivas aprovações ambientais e dos demais órgãos de controle, que
poderão resultar em ações, soluções e dispêndios diferentes dos previstos.
Para o atendimento dos programas, projetos e ações dos próximos 30 anos, de
forma qualitativa e quantitativa, para atendimento às demandas dos sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário do município, são necessários
investimentos totais da ordem de R$ 1.273.490,66 milhões, em valores nominais
que estão condicionados a geração de recursos tarifários suficientes e às fontes de
financiamentos citados nos itens posteriores.
Tabela 8: Resumo de Investimento em Ações na Sede Municipal.

AÇÕES PLANEJADAS
PRAZO (ANOS)

RECURSOS
ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2020 - 2024

R$ 839.653,76

2025 - 2034

R$ 101.656,39

2035 - 2049

R$ 25.676,09

INVESTIMENTOS

R$ 966.986,24

R$ 839.653,76

R$ 306.504,42

R$ 408.160,81

R$ 25.676,09

R$ 306.504,42

R$ 1.273.490,66
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6. Fontes de Financiamentos
O PLANO SETORIAL foi desenvolvido

admitindo que para executar os

investimentos, a Política Nacional de Saneamento criará possibilidades para
equacionamento dos recursos necessários para atender as metas propostas. Assim,
para que possam ser executadas as ações previstas no planejamento é necessário
buscar recursos financeiros de diversas fontes, que podem ser divididas
basicamente em fontes tarifárias, onerosas, e não onerosas. Esta última fonte é
muito importante para a expansão dos serviços em municípios deficitários.
Pela conjuntura econômica atual e prognóstica desse planejamento, permite-se
inferir que as ações e metas de cobertura serão atendidos com a captação e
utilização das seguintes fontes:
x

Tarifárias;

x

Repasse a fundo perdido ou financiamentos (em nível Estadual ou Federal),
em especial FUNASA e FUNCEP, no Estado da Bahia;

x

Financiamentos nacionais, BNDES e CEF (especialmente FAT e FGTS);

x

Financiamentos internacionais (BID, BIRD, JBIC, etc.)

x

Empreendimentos Imobiliários;

x

Orçamento Fiscal (União, Estado e Município).

A geração de recursos tarifários (receitas menos despesas) deverá ser usada,
preferencialmente, para:


Operação dos sistemas,



Investimentos diretos em melhorias dos sistemas;



Contrapartidas de financiamentos;



Reposição do parque produtivo;



Garantias financeiras de financiamentos.



Cobrança pelos serviços;



Captação de Recursos privados e públicos;



Expansão Urbana (loteamentos, conjuntos habitacionais e loteamentos sociais)

adensada
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7. Ações de Emergência e Contingência

As atividades acima descritas são essenciais para propiciar a operação permanente
dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da cidade. De
caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau adequado de segurança
aos processos e instalações operacionais evitando descontinuidades.
Como em qualquer atividade, no entanto, sempre existe a possibilidade de
ocorrência de situações imprevistas. As obras e os serviços de engenharia em geral,
e os de saneamento em particular, são planejados respeitando-se determinados
níveis de segurança, resultado de experiências anteriores e expresso na legislação
ou em normas técnicas.
Quanto maior o potencial de causar danos aos seres humanos e ao meio ambiente,
maiores são os níveis de segurança estipulados. Casos limites são, por exemplo, os
de usinas atômicas, grandes usinas hidrelétricas, entre outros.
O estabelecimento de níveis de segurança e, consequentemente, de riscos
aceitáveis é essencial para a viabilidade econômica dos serviços, pois quanto
maiores os níveis de segurança maiores são os custos de implantação e operação.
A adoção sistemática de altíssimos níveis de segurança para todo e qualquer tipo de
obra ou serviço acarretaria um enorme esforço da sociedade para a implantação e
operação da infraestrutura necessária à sua sobrevivência e conforto, atrasando
seus benefícios. E o atraso desses benefícios, por outro lado, também significa
prejuízos à sociedade. Trata-se, portanto, de encontrar um ponto de equilíbrio entre
níveis de segurança e custos aceitáveis.
No caso dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, foram
identificados nos quadros 1 e 2 a seguir os principais tipos de ocorrências, as
possíveis origens e as ações a serem desencadeadas. Conforme acima relatado, a
contratada disponibilizará seja na própria cidade ou através do apoio de suas
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diversas unidades no Estado, os instrumentos necessários para o atendimento
dessas situações de contingência. Para novos tipos de ocorrências que porventura
venham a surgir, a prestadora promoverá a elaboração de novos planos de atuação.
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Quadro 1- Plano de Emergência e Contingência para Sistema de
Abastecimento de Água

Ocorrência

Origem

Plano

de

Emergência

e

Contingência

9

Períodos

chuvas 9

de

Comunicar

à

população,

com ocorrência de inundação, hospitais, Unidades Básicas de Saúde,
em geral, das instalações,

quartéis,

instituições,

autoridades

competentes, entre outros, através dos
comprometendo a qualidade e
funcionamento

o

9

equipamentos e estruturas.
9

meios de comunicação disponível.

dos

instalações
Deslizamento

de

/movimentação

encostas

estruturas

de

generalizada

atingidas

em

caráter

emergencial se preciso for.

do

solo / solapamento de apoios 9

1.Falta d’água

Contratar obras de reparos das

Implementar de cronograma de

com abastecimento por manobras.

arrebentamento da adução de
água bruta.

9

Controlar a água disponível nos

reservatórios.
9

Interrupção prolongada

no fornecimento de energia
elétrica

nas

instalações

de

produção de água.
9

Vazamentos

9

características da ocorrência.
9

de

cloro

Adequar o plano de ação às

Disponibilizar

caminhões

pipa

para fornecimento emergencial de água.

nas instalações de tratamento 9
Comunicar à concessionária de
de água.
energia elétrica para a disponibilização
9

Contaminação

dos

mananciais por acidentes como

de gerador de emergência na falta
continuada de energia.

derramamento de substâncias 9
tóxicas na bacia a montante,

Comunicar à polícia em caso de
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alterando a qualidade da água vandalismo.
que será captada, tornando-a
inadequada ao consumo.
9

Ações de vandalismo.

9

Deficiências

de

água 9

Adequar o plano de ação às

nos mananciais em períodos características da ocorrência.
de estiagem
9

9

Interrupção

Comunicar

nas

população,

temporária hospitais, Unidades Básicas de Saúde,

no fornecimento de energia quartéis,
elétrica

à

instalações

instituições,

autoridades

de competentes, entre outros, através dos

produção e/ou distribuição de meios de comunicação disponível.
água
2. Falta d’água
parcial
localizada

ou

9

9

de vandalismo

Danificação

equipamentos

de

Comunicar à polícia em caso de

estações

elevatórias de água tratada

9

Disponibilizar

caminhões

pipa

para fornecimento emergencial de água.
9

Danificação

de

estruturas de reservatórios e
elevatórias de água tratada

9

Contratar obras de reparos das

instalações

atingidas

em

caráter

emergencial se preciso for.
9

Rompimento de redes e

linhas adutoras de água tratada

9

Implementar de cronograma de

abastecimento por manobras.
9

Ações de vandalismo

9

Instalar equipamentos reserva.
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Quadro 2 – Plano de Emergência e Contingência para Sistema de Esgotamento
Sanitário

Origem

Ocorrência

Plano

de

Interrupção

no 9

Comunicar

fornecimento de energia elétrica hospitais,
Saúde,

da estação de

autoridades

tratamento de
esgotos



Danificação

de

equipamentos eletromecânicos/

outros,

Básicas

instituições,

competentes,

através

dos

de

entre

meios

de

comunicação disponível.
9



Ações de vandalismo.



Interrupção

instalações
Extravasa- nas
mentos
de bombeamento.

2.

em

estações
elevatórias



Danificação

de vandalismo
no

9
de

Comunicar à concessionária
energia

elétrica

para

a

de disponibilização de gerador de
emergência na falta continuada de
de

equipamentos eletromecânicos/

3.



Desmoronamento

Rompimento

taludes/ paredes de canais.


Comunicar

os

órgãos

de

9

Instalar equipamentos reserva.

9

Contratar obras de reparos

de das instalações atingidas em caráter
emergencial se preciso for.

Erosões de fundos de 9

vale.


9

controle ambiental.

estruturas
Ações de vandalismo.

de linhas de

Comunicar à polícia em caso

energia.



troncos,

quartéis,

população,

estruturas.

fornecimento de energia elétrica

coletores

à

Unidades

1. Paralisação nas instalações de tratamento.

recalque,

e

Contingência



esgotos

Emergência

Sinalizar e isolar a área como

medida preventiva de acidentes.
Rompimento

de
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interceptores e travessias.

9

emissários

isolamento do trecho avariado para

Implantar sistema de desvio e

não prejudicar as áreas circunvizinhas
Lançamento indevido e em caso de acidentes em coletores
de esgoto.
4. Ocorrência águas
pluviais em
redes
de retorno de coletoras de esgoto.
9
Executar trabalhos de limpeza
em
esgotos
e desobstrução.

Obstruções em coletores
imóveis


de esgoto.

Fonte: Embasa, 2019.
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8. Mecanismos de Acompanhamento do Plano Setorial

O prestador dos serviços públicos de saneamento básico deverá elaborar relatórios
gerenciais contendo:
x

A evolução dos atendimentos em abastecimentos de água, coleta de esgotos e

tratamento de esgotos, comparando o indicador com as metas do Diagnóstico;
x

Plantas ou mapas indicando as áreas atendidas pelos serviços;

x

Avaliação da qualidade da água distribuída para a população, em conformidade

com a portaria de Consolidação nº 05 de 28/09/2017 - Anexo 5 do Ministério da
Saúde;
x

Informações de evolução das instalações existentes no município, como por

exemplos, quantidade de rede de água e de esgotos, quantidades de ligações de
água e esgotos, quantidades de poços, estações de tratamento, estações
elevatórias de esgotos, etc.
x

Balanço patrimonial dos ativos afetados na prestação dos serviços;

x

Informações operacionais indicando as ações realizadas no município, como

por exemplos, quantidade de análises de laboratório realizados, remanejamentos
realizados nas redes e ligações de água e esgotos, troca de hidrômetros, cortes da
água, consertos de vazamento, desobstrução de rede e ramais de esgotos,
reposição asfáltica, etc.
x

Dados relativos ao atendimento ao cliente, identificando o tipo de solicitação,

separando a forma de atendimento (Call Center, Balcão de atendimento e outros);
x

Informações contendo Receitas, despesas e Investimentos realizados por ano.
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9. Conclusão

O presente estudo apresentou a situação atual dos serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário do município de Almadina, apontando as diretrizes
para expansão em um horizonte de 30 anos.
Para garantia dos investimentos e obras que se fizerem necessárias, este Plano
Setorial de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário deverá servir como
referência para a contratação de empresa prestadora destes dois serviços públicos
para a operação dos sistemas atuais e futuros de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, elaboração dos necessários estudos de alternativas técnicas
e estudos de concepção que consolidarão a conformação final dos sistemas de
abastecimento de água e esgoto sanitário da cidade, bem como, permitirão a
determinação das obras e ações necessárias para se atingir essa nova
conformação.
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CONSULTA PÚBLICA DO PLANO SETORIAL DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE
ALMADINA

FORMULÁRIO PARA SUGESTÕES
O controle social é uma das diretrizes da Lei 11.445/2007 (Lei Nacional
de Saneamento Básico) e ele é exercido, também, por meio de consulta
pública, quando decisões precisam ser tomadas na gestão dos serviços
de saneamento básico nos municípios. Este formulário deve ser
preenchido com sugestões para a melhoria ou ajuste do Plano Setorial
de Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário do município de
Almadina. O envio de sugestões pode ser feito de xxxxx (data da
publicação do edital) a 05 de março de 2020 presencialmente na Sede
da Prefeitura Municipal de Almadina, no endereço xxxxxxxxxxxxxxx, ou
para o e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx (Informar local e endereço)
Informações adicionais podem ser solicitadas por meio do e-mail acima.
NOME COMPLETO *
CPF/RG *
BAIRRO/LOCALIDADE *
ENTIDADE/ÓRGÃO/ASSOCIAÇÃO/UNIVERSIDADE
SUGESTÕES

* informação obrigatória
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE A MINUTA DO CONTRATO DE
PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE ALMADINA E A EMPRESA
BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO (EMBASA)

FORMULÁRIO PARA SUGESTÕES
O controle social é uma das diretrizes da Lei 11.445/2007 (Lei Nacional
de Saneamento Básico) e ele é exercido, também, por meio de consulta
pública, quando decisões precisam ser tomadas na gestão dos serviços
de saneamento básico nos municípios. Este formulário deve ser
preenchido com sugestões para a melhoria ou ajuste da minuta do
Contrato de Programa entre o Município de Almadina e a Embasa. O
envio de sugestões pode ser feito de xxxxxx a xxxx de 2019 (período
entre a data da publicação e um dia após a audiência pública)
presencialmente na Sede da Prefeitura Municipal de Almadina, no
endereço xxxxxxxxxxx, ou para o e-mail xxxxxxxxxxx (Informar local e
endereço)
Informações adicionais podem ser solicitadas por meio do e-mail acima.
NOME COMPLETO *
CPF/RG *
BAIRRO/LOCALIDADE *
ENTIDADE/ÓRGÃO/ASSOCIAÇÃO/UNIVERSIDADE
SUGESTÕES

* informação obrigatória
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