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17.

SITUAÇÃO INSTITUCIONAL
Apresenta-se a seguir o levantamento efetuado no site “Palácio do Planalto –

Presidência da República – Legislação” da Legislação Federal sobre o saneamento
básico, o desenvolvimento urbano, a saúde e o meio ambiente, Como detalhamento
específico das principais legislações federal, estadual, municipal e regional, aplicáveis
ao saneamento básico (desenvolvimento urbano, saúde e meio ambiente) utilizou-se
a listagem, com o destaque (j) conforme segue:
Saneamento Básico:
 Lei Ordinária 6.528/1978, de 11/05/1978 – Dispõe sobre as tarifas dos
serviços públicos de saneamento básico, e dá outras providências.
 Lei Ordinária 8.677/1993, de 13/07/1978 – Dispõe sobre o fundo de
desenvolvimento social, e dá outras providências.
o Lei Ordinária 9.074/1995, de 07/07/1995 – Estabelece normas para
outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços
públicos e dá outras providências.
o Lei Ordinária 11.445/2007, de 05/01/2007 – Estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico; altera as leis nºs 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho
de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a lei nº 6.528.
 Lei

Ordinária 11.478/2007, de 29/05/2007 – Institui o fundo de

investimento em participações em infraestrutura (FIP-IE) e o fundo de
investimento em participação na produção econômica intensiva em
pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e dá outras providências.
 Lei Ordinária 11.488/2007, de 15/06/2007 – Cria o regime especial de
incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura – REIDI; reduz para
24 (vinte e quatro) meses o prazo mínimo para utilização dos créditos da
contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o FIP-IE.
o Lei Ordinária 11.578/2007, de 26/11/2007 – Dispõe sobre a transferência
obrigatória de recursos financeiros para a execução pelos estados,
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distrito federal e municípios de ações do programa de aceleração do
crescimento PAC, e sobre a forma de operacionalização do programa.
o Lei Ordinária 12.862/2013, de 17/09/2013 – Altera a lei nº 11.445, de 5
de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico, com o objetivo de incentivar a economia no
consumo de água.
 Decreto 248/1967. De 28/02/1967 – Institui a Política Nacional de
Saneamento Básico, cria o Conselho Nacional de Saneamento Básico e
dá outras providências.
o Decreto nº 8.211/2014, de 21/03/2014 – Altera o Decreto nº 7.217/2010,
de 21/06/2010.
Desenvolvimento Urbano:
 Lei Ordinária 6.256/1975, de 22/10/1975 – Cria o Fundo Nacional de
Apoio ao Desenvolvimento Urbano e dá outras providências.
Saúde:
o Lei Ordinária 6.938/1981, de 31/08/1981 – Dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação, e dá outras providências
o Lei Ordinária 9.782/1999, de 26/01/1999 – Define o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá
outras providências.
o Lei Ordinária 11.107/2005, de 06/04/2005 – Dispõe sobre as normas
gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências.
o Lei Ordinária 11.445/2007, de 05/01/2007 – Estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico; altera as leis nºs 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho
de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a lei nº 6.528.
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 Lei Complementar 111/2001, de 06/07/2001 – Dispõe sobre o fundo de
combate e erradicação da pobreza, na forma prevista nos artigos 79, 80
e 81 do ato das disposições constitucionais transitórias.
 Lei Complementar 141/2012, de 13/01/2012 – Regulamenta o § 3º do
art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios em ações e serviços públicos de saúde.
 Decreto 1.285/1939, de 06/06/1939 – Cria o Conselho Nacional de
Águas e Energia, define suas atribuições e dá outras providências.
 Decreto 1.699, de 24/10/1939 – Dispõe sobre o Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica e seu funcionamento e dá outras providências.
Meio Ambiente:
 Lei Ordinária 566/1937, de 29/10/1937 – Aprova o acordo celebrado
entre o governo da União e o Estado do Paraná; para a execução do
código florestal no território do mesmo Estado.
 Lei Ordinária 3.824/1960, de 23/11/1960 – Torna obrigatória a destoca e
consequente limpeza das bacias hidráulicas dos açudes, represas ou
lagos artificiais.
 Lei Ordinária 4.771/1965, de 15/09/1965 – Institui o novo Código
Florestal.
 Lei Ordinária 6.261/1975, de 14/11/1975 – Dispõe sobre o Sistema
Nacional dos Transportes Urbanos, autoriza a criação da empresa
brasileira dos transportes urbanos e dá outras providências.
o Lei Ordinária 9.938/1981, de 31/08/1981 – Dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação , e dá outras providências.
 Lei Ordinária 7.735/1989, de 22/02/1989 – Dispõe sobre a extinção de
órgão e de entidade autárquica, cria o Instituto Brasileiro do Meio
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Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e dá outras
providências.
o Lei Ordinária 7.797/1989, de 10/07/1989 – Cria o Fundo Nacional de
Meio Ambiente e dá outras providências
 Lei Ordinária 8.171/1991, de 17/01/1991 – Dispõe sobre a Política
Agrícola.
o Lei Ordinária 9.433/1997, de 08/01/1997 – Institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição
Federal, e altera o art. 1º da lei 8.001, de 13 de março de 1990.
 Lei Ordinária 9.605/1998, de 12/02/1998 – Dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente, e dá outras providências.
 Lei Ordinária 9.790/1999, de 23/03/1999 – Dispõe sobre a qualificação
de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como
organizações da sociedade civil de interesse público, institui e disciplina
o termo de parceria, e dá outras providências.
o Lei Ordinária 9.795/1999, de 27/04/1999 – Dispõe sobre a educação
ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras
providências.
o Lei Ordinária 9.984/2000, de 17/07/2000 – Dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Águas – ANA, entidade federal de implementação
da Política Nacional de Recursos Hídricos e de Coordenação do Sistema
Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, e dá outras
providências.
 Lei Ordinária 9.985/2000, de 18/07/2000 – Regulamenta o art. 225, par.
1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras
providências.
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 Lei Ordinária 10.165/2000, de 27/12/2000 – Altera a lei 6.938, de 31 de
agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
crédito suplementar no valor global de R$23.151.879,00, para reforço de
dotações constantes do orçamento vigente.
 Lei Ordinária 10.257/2001, de 10/07/2001 – Regulamenta os arts. 182 e
183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política
urbana e dá outras providências.
 Lei Ordinária 10.295/2001, de 17/10/2001 – Dispõe sobre a Política
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras
providências.
o Lei Ordinária 10.881/2004, de 09/06/2004 – Dispõe sobre os contratos
de gestão entre a Agência Nacional de Águas e entidades delegatárias
das funções de agências de águas relativas à gestão de recursos
hídricos.
 Lei Ordinária 10.932/2004, de 03/08/2004 – Altera o art. 4º da lei nº
6.766, de 19 de dezembro de 1979, que “dispõe sobre o parcelamento
do solo urbano e dá outras providências”.
 Lei Ordinária 11.977/2009, de 07/07/2009 – Dispõe sobre o programa
Minha Casa, Minha Vida – PMCMC e a regularização fundiária de
assentamentos localizados em áreas urbanas; altera o decreto-lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, as leis nºs 4.380, de 21 de agosto de
1964.
 Lei Ordinária 12.114/2009, de 09/12/2009 – Cria o Fundo Nacional sobre
mudança do clima, altera os arts. 6º e 50 da lei 9.478, de 6 de agosto de
1997, e dá outras providências.
 Lei Ordinária 12.187/2009, de 29/12/2009 – Institui a Política Nacional
sobre Mudança do Clima – PNMC e dá outras providências.
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o Lei Ordinária 12.305/2010, de 02/08/2010 – Institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos; altera a lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e
dá outras providências.
o Lei Ordinária 12.334/2010, de 20/09/2010 – Estabelece a Política
Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água
para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à
acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de
Informação.
o Lei Ordinária 12.608/2012, de 10/04/2012 – Institui a Política Nacional
de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional
de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o Conselho Nacional de
Proteção e Defesa Civil – CONPDEC.
 Lei Ordinária 12.836/2013, de 02/07/2013 – Altera os arts. 2º, 32 e 33 da
lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto do Paraná.
o Lei Ordinária 12.862/2013, de 17/09/2013 – Altera a lei nº 11.445, de 5
de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico, com o objetivo de incentivar a economia no
consumo de água.
 Decreto 1.413/1975, de 14/08/1975 – Dispõe sobre o controle da
poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais.
Para a legislação estadual efetuou-se um levantamento no site “Casa Civil –
Sistema Estadual de Legislação”, Estado do Paraná, conforme segue:

Saneamento Básico:
 Lei Ordinária 4.684, de 23 de janeiro de 1963 – Autoriza o Poder
Executivo a constituir uma sociedade por ações, sob a denominação
social da COMPANHIA de Água e Esgotos do Paraná – AGEPAR e dá
outras providências.
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o Lei Ordinária 6.517, de 02 de janeiro de 1974 – Institui a Coordenação
da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC.
o Lei Ordinária 6.661, de 07 de janeiro de 1975 – Dispõe sobre o Código
Sanitário do Estado.
o Lei Ordinária 10.066, de 27 de julho de 1992 – Cria a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente - SEMA, a entidade autárquica Instituto
Ambiental do Paraná - IAP e adota outras providências.
 Lei Ordinária 10.913, de 04 de agosto de 1993 – Dispõe sobre o
funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, em nível estadual e
institui a Conferência Estadual de Saúde e o Conselho Estadual de
Saúde.
o Lei Ordinária 12.248, de 31 de julho de 1998 – Cria o Sistema Integrado
de Gestão e Proteção dos Mananciais da RMC.
 Lei Ordinária 14.453, de 07 de julho de 2004 – Dispõe sobre a Política
Estadual de Apoio às Comunidades Indígenas do Estado do Paraná,
conforme especifica e adota outras providências.
o Lei Ordinária 16.242, de 13 de outubro de 2009 – Cria o Instituto das
Águas do Paraná, conforme especifica e adota outras providências.
o Lei Ordinária 17.278, de 01 de agosto de 2012 – Dispõe sobre ação
preventiva na área de saneamento básico com a redução do valor
máximo permitido (VMP), para trialometanos (TAM) e a fixação de valor
para ácidos haloacéticos (HAA).
o Lei Ordinária 17.315, de 24 de setembro de 2012 – Estabelece
indicadores relativos ao bem estar da população do Estado do Paraná e
indicadores de desempenho relativos à qualidade dos serviços públicos
prestados, relacionando-os com o objetivo de proteger e defender os
usuários de serviços públicos e os consumidores.
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 Lei Complementar 4, de 07 de janeiro de 1975 – Dispõe sobre o Código
Sanitário do Estado.
o Lei Complementar 82, de 17 de junho de 1998 - Dispõe sobre a criação
e implantação de Consórcio Intermunicipal relacionado com a prestação
de serviços públicos de interesse comum, nas funções, áreas e setores
que especifica e adota outras providências.
o Lei Complementar 119, de 31 de maio de 2007 - Institui o Sistema
Estadual de Habitação de Interesse Social – SEHIS e cria o Fundo
Estadual de Habitação e Regularização Fundiária de Interesse Social –
FEHRIS.
 Lei Complementar 152, de 10 de dezembro de 2012 – Dispõe sobre o
Fundo Estadual de Saúde do Paraná – FUNSAÚDE.
 Decreto 703, de 09 de setembro de 1991 – Dispõe sobre a competência
do Conselho Estadual de Saúde, colegiado de carácter permanente
deliberativo e fiscal.
o Decreto 1.603, de 13 de fevereiro de 1996 – Instituído o Programa
Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano - PARANÁ URBANO.
o Decreto 1.752, de 06 de maio de 1996 - Instituída a Área de Proteção
Ambiental na área de manancial da bacia hidrográfica do rio Pequeno,
denominada APA Estadual do Pequeno.
o Decreto 2.316, de 17 de julho de 2000 – Regulamenta as normas,
critérios e procedimentos relativos à participação de organizações civis
de recursos hídricos junto ao Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hídricos.
o Decreto 2.317, de 17 de julho de 2000 – A Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA, de 26 de novembro de 1999,
integra o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos SEGRH/PR na qualidade de órgão executivo gestor e coordenador
central do Sistema.
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o Decreto 8.656, de 31 de julho de 2013 - Dispõe sobre a criação do
Programa PARANÁ SEM LIXÕES, para atendimento às diretrizes da
Política Nacional de Resíduos Sólidos no Estado do Paraná e dá outras
providências. - SEMA.
 Decreto 9.213, de 23 de outubro de 2013 - Regulamenta a Lei no 17.211,
de 03 de julho de 2012, que dispõe sobre a responsabilidade da
destinação dos medicamentos em desuso no Estado do Paraná e seus
procedimentos, e dá outras providências. – SEMA.

Desenvolvimento Urbano:



Lei Ordinária 6.517, de 02 de janeiro de 1974 – Institui a Coordenação
da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC.



Lei Ordinária 7.827, de 29 de dezembro de 1983 – Dispõe que a
distribuição e comercialização no território do Estado do Paraná, de
produtos agrotóxicos e outros biocidas, ficam condicionados ao prévio
cadastramento perante a Secretaria de Agricultura e Secretaria do
Interior e adota outras providências.

o Lei Ordinária 8.917, de 15 de dezembro de 1988 – Institui o Fundo
Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU e adota outras
providências.
o Lei Ordinária 9.571, de 07 de março de 1991 – Autoriza o Poder
Executivo a participar de consórcio com outros Estados para
preservação da Mata Atlântica - Serra do Mar e adota outras
providências.
o Lei Ordinária 9.572, de 07 de março de 1991 – Autoriza o Poder
Executivo a participar de consórcio com o Estado de Santa Catarina para
preservação de BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO IGUAÇU e adota
outras providências.
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o Lei Ordinária 10.895, de 25 de julho de 1994 – Dispõe sobre a adoção
de sistema de medição individual de consumo de água em edifícios e
condomínios, com mais de uma unidade de consumo, conforme
especifica.
 Lei Ordinária 10.913, de 04 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o
funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, em nível estadual e
institui a Conferência Estadual de Saúde e o Conselho Estadual de
Saúde.
o Lei Ordinária 11.379, de 21 de maio de 1996 – Autoriza o Poder
Executivo a instituir o PROGRAMA DE LOTES URBANIZADOS, a ser
desenvolvido pela Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR),
conforme especifica e adota outras providências.
o Lei Ordinária 12.248, de 31 de julho de 1998 – Cria o Sistema Integrado
de Gestão e Proteção dos Mananciais da RMC.
o Lei Ordinária 12.726, de 26 de novembro de 1999 – Institui a Política
Estadual de Recursos Hídricos e adota outras providências.
o Lei Ordinária 13.227, de 18 de julho de 2001 – Integra o Fundo Estadual
de Desenvolvimento - FDU à Agência de Fomento do Paraná S.A. e
adota outras providências.
o Lei Ordinária 13.282, de 22 de outubro de 2001 – Dispõe sobre
condições e base de cálculo para aplicação de recursos do Fundo
Estadual de Desenvolvimento Urbano, quando integralizarem o capital
da Agência de Fomento do Paraná S.A.
 Lei Ordinária 15.143, de 31 de maio de 2006 – Define as atividades
turísticas que especifica, como atividades de "Turismo Rural na
Agricultura Familiar".
o Lei Ordinária 15.211, de 17 de julho de 2006 – Objetiva instituir o
PARANACIDADE, conforme especifica e adota outras providências.
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o Lei Ordinária 15.698, de 27 de novembro de 2007 – Autoriza o Estado
do Paraná a participar dos Consórcios Intermunicipais de Gestão de
Resíduos Sólidos que especifica.
o Lei Ordinária 15.802, de 18 de abril de 2008 – Institui o Programa Paraná
Limpo, conforme especifica.


Lei Ordinária 15.973, de 13 de novembro de 2008 – Estabelece a Política
de Turismo do Paraná, conforme especifica e adota outras providências.



Lei Ordinária 16.019, de 19 de dezembro de 2008 – Institui o Fórum
Paranaense de Mudanças Climáticas Globais, com os objetivos que
especifica e adota outras providências.

o Lei Ordinária 16.242, de 13 de outubro de 2009 – Cria o Instituto das
Águas do Paraná, conforme especifica e adota outras providências.
o Lei Ordinária 16.393, de 02 de fevereiro de 2010 – Institui, no Estado do
Paraná, o Programa de Incentivo à reciclagem do óleo de cozinha para
a produção de Biodiesel, através da desoneração progressiva no
pagamento de impostos estaduais, conforme especifica.


Lei Ordinária 17.133, de 25 de abril de 2012 – Institui a Política Estadual
sobre Mudança do Clima.



Lei Ordinária 17.134, de 25 de abril de 2012 – Institui o Pagamento por
Serviços Ambientais, em especial os prestados pela Conservação da
Biodiversidade, integrante do Programa Bioclima Paraná, bem como
dispõe sobre o Biocrédito.



Lei Ordinária 17.447, de 27 de dezembro de 2012 – Institui a Política
Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural (PEATER-PR) e o
Programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural
(PROATER-PR).



Lei Ordinária 17.655, de 07 de agosto de 2013 – Institui o Sistema de
Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná – SFM.
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Lei Ordinária 17.734, de 29 de outubro de 2013 – Cria o Programa
Família Paranaense, destinado ao atendimento e promoção de famílias
por meio da oferta de um conjunto de ações intersetoriais.

o Lei Ordinária 17.906, de 02 de janeiro de 2014 – Dá nova redação à Lei
nº 11.741, de 19 de junho de 1997, que instituiu a Agência de Fomento
do Paraná S.A.
o Lei Complementar 4, de 07 de janeiro de 1975 – Dispõe sobre o Código
Sanitário do Estado.
o Lei Complementar 82, de 24 de junho de 1998 – Dispõe sobre a criação
e implantação de Consórcio Intermunicipal relacionado com a prestação
de serviços públicos de interesse comum, nas funções, áreas e setores
que especifica e adota outras providências.
o Lei Complementar 111, de 11 de agosto de 2005 – Dispõe sobre o
funcionamento das Regiões Metropolitanas do Estado do Paraná.


Lei Complementar 152, de 10 de dezembro de 2012 – Dispõe sobre o
Fundo Estadual de Saúde do Paraná – FUNSAÚDE.



Decreto 2.241, de 10 de fevereiro de 1988 – Definição e aprovação das
Regiões Administrativas do Estado do Paraná e unidades territoriais.

o Decreto 2.363, de 08 de junho de 1993 – Instituição da Coordenação
Setorial da Base Cartográfica do Estado, a câmara técnica de cartografia
e geoprocessamento.
o Decreto 3.379, de 22 de abril de 1994 – Criação no âmbito da Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Urbano, a coordenação das atividades
para o desenvolvimento do Plano Diretor de Aproveitamento de
Recursos Hídricos do Estado do Paraná.


Decreto 4.259, de 18 de novembro de 1994 – Transferência do Conselho
de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense para a Secretaria
de Estado de Meio Ambiente.
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o Decreto 993, de 12 de julho de 1995 – Instituído o Conselho Estadual de
Política Urbana - CEPU, com caráter consultivo e de liberativo, vinculado
à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, com a
finalidade de priorizar a alocação de recursos do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS.
o Decreto 1.017, de 02 de agosto de 1995 – Instituído o Conselho Estadual
de Política Urbana - CEPU, com caráter consultivo e deliberativo,
vinculado à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral, com a finalidade de priorizar a alocação de recursos do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
o Decreto 1.752, de 06 de maio de 1996 – Instituída a Área de Proteção
Ambiental na área de manancial da bacia hidrográfica do rio Pequeno,
denominada APA Estadual do Pequeno.


Decreto 2.791, de 27 de dezembro de 1996 – Conversão entre as fontes
de recursos, no valor de R$ 4.402.292,00 que custeiam a programação
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU.



Decreto 3.736, de 10 de novembro de 1997 – Aprovado o Regulamento
do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU.



Decreto 3.945, de 15 de janeiro de 1998 – Instituído no âmbito da
Governadoria, o Conselho Deliberativo do Projeto de Saneamento
Ambiental do Paraná - CODESAN.

o Decreto 4.514, de 24 de junho de 1998 – Regulamenta a Lei
Complementar nº 82, de 24 de junho de 1998, que estabelece normas e
diretrizes para a cooperação do Estado na constituição e implementação
de Consórcio Intermunicipal.
o Decreto 2314, de 17 de julho de 2000 – O Conselho Estadual de
Recursos Hídricos - CERH/PR é órgão colegiado com funções de caráter
deliberativo e normativo central integrante do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH/PR, com jurisdição
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sobre recursos hídricos de domínio do Estado ou de domínio da União
cuja gestão a ele tenha sido delegada.


Decreto 2.315, de 17 de julho de 2000 – Institui os Comitês de Bacia
Hidrográfica - CBH, integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento
de Recursos Hídricos - SEGRH/PR.



Decreto 2.316, de 17 de julho de 2000 – Regulamentar as normas,
critérios e procedimentos relativos à participação de organizações civis
de recursos hídricos junto ao Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hídricos.



Decreto 2.317, de 17 de julho de 2000 – A Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA, de 26 de novembro de 1999,
integra o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos SEGRH/PR na qualidade de órgão executivo gestor e coordenador
central do Sistema.

o Decreto 2.376, de 28 julho de 2000 – O Conselho Estadual do Meio
Ambiente - CEMA, órgão superior de caráter colegiado, consultivo,
normativo e deliberativo, subordinado à Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA.
o Decreto 3.069, de 28 de novembro de 2000 – Artigo 2º, inciso II, do
Decreto nº 2.376, de 28 de julho de 2000, que versa sobre o Conselho
Estadual do Meio Ambiente - CEMA.
o Decreto 4.646, de 31 de agosto de 2001 – Dispõe sobre o regime de
outorga de direitos de uso de recursos hídricos e adota outras
providências.


Decreto 5.260, de 22 de janeiro de 2002 – Autoriza a SEDU a firmar
convênio com os municípios paranaenses, para implementação de
obras, com recursos do Tesouro do Estado, alocados em seu orçamento,
dando ciência ao Governador de todos os atos praticados.
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o Decreto 5.304, de 05 de fevereiro de 2002 – Institui o Comitê das Bacias
do Alto Iguaçu/Alto Ribeira, através da designação de representantes do
Poder Público, Setores Usuários de Recursos Hídricos, Sociedade Civil
Organizada - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - SEMA.


Decreto 6.039, de 12 de agosto de 2002 – Institui o Programa Estadual
de Sistemas de Transporte Urbano Sustentável.

Meio Ambiente:
 Lei Ordinária 6.586, de 11 de julho de 1974 – Autoriza o Executivo a criar
as ÁREAS CLIMÁTICAS do Estado.
 Lei Ordinária 7.109, de 17 de janeiro de 1979 – Institui o sistema de
Proteção do Meio Ambiente e adota outras providências.
o Lei Ordinária 7.827, de 29 de dezembro de 1983 – Dispõe que a
distribuição e comercialização no território do Estado do Paraná, de
produtos agrotóxicos e outros biocidas, ficam condicionados ao prévio
cadastramento perante a Secretaria de Agricultura e Secretaria do
Interior e adota outras providências.
 Lei Ordinária 7.978, de 30 de novembro de 1984 – Institui o Conselho
Estadual de Defesa do Ambiente e adota outras providências.
 Lei Ordinária 8.917, de 15 de dezembro de 1988 – Institui o Fundo
Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU e adota outras
providências.
o Lei Ordinária 8.935, de 07 de março de 1989 – Dispõe sobre requisitos
mínimos para as águas provenientes de bacias mananciais destinadas
a abastecimento público e adota outras providências.
o Lei Ordinária 9.571, de 07 de março de 1991 – Autoriza o Poder
Executivo a participar de consórcio com outros Estados para
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preservação da Mata Atlântica - Serra do Mar e adota outras
providências.
o Lei Ordinária 9.572, de março de 1991 – Autoriza o Poder Executivo a
participar de consórcio com o Estado de Santa Catarina para
preservação de BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO IGUAÇU e adota
outras providências.
o Lei Ordinária 10.182, de 14 de dezembro de 1992 – Dispõe sobre
aplicação de selo-símbolo para reciclagem de materiais em produtos
acondicionados em recipientes de vidro e outros conforme especifica.
 Lei Ordinária 10.231, de 28 de dezembro de 1992 – Dispõe sobre
autorização para implantação de hortas nas escolas estaduais, conforme
especifica.
 Lei Ordinária 10.233, de 28 de dezembro de 1992 – Institui a Taxa
Ambiental e adota outras providências.
 Lei Ordinária 10.247, de 12 de janeiro de 1993 – Dispõe que é de
competência do IAP a fiscalização pelo cumprimento de normas de
proteção da flora e da fauna no Estado do Paraná.
 Lei Ordinária 10.913, de 04 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o
funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, em nível estadual e
institui a Conferência Estadual de Saúde e o Conselho Estadual de
Saúde.
 Lei Ordinária 11.054, de 11 de janeiro de 1995 – Dispõe sobre a Lei
Florestal do Estado.
 Lei Ordinária 11.450, de 20 de junho de 1996 – Institui o "SELO VERDE",
com o objetivo de identificar produtos e processos desenvolvidos,
produzidos, fabricados e/ou comercializados no Estado do Paraná, que
não causem danos ao meio ambiente.
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o Lei Ordinária 11.491, de 19 de julho de 1996 – Autoriza o Poder
Executivo a promover a implantação de Educação Ambiental nos
currículos escolares de 1º e 2º Graus do Estado do Paraná.
 Lei Ordinária 11.897, de 05 de janeiro de 1998 – Cria o Fundo Estadual
de Defesa dos Interesses Difusos (FEID) e adota outras providências.
 Lei Ordinária 12.215, de 10 de junho de 1998 – Institui a ECOPARANÁ,
sob a modalidade de serviço social autônomo, para as finalidades que
especifica e adota outras providências.
 Lei Ordinária 12.248, de 31 de julho de 1998 – Cria o Sistema Integrado
de Gestão e Proteção dos Mananciais da RMC
o Lei Ordinária 12.493, de 22 de janeiro de 1999 – Estabelece princípios,
procedimentos,

normas

e

critérios

referentes

a

geração,

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e
destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando
controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus
impactos ambientais e adota outras providências.
 Lei Ordinária 12.651, de 23 de julho de 1999 – Altera os dispositivos que
especifica da Lei nº 11.498, de 30 de julho de 1996, que institui o
PARANACIDADE.
 Lei Ordinária 12.684, de 07 de outubro de 1999 – Dispõe que a Floresta
Estadual Metropolitana, de que trata o Decreto nº 4.404/98, passa a ter
409,6587 ha de área, com as delimitações que descreve.
o Lei Ordinária 12.726, de 26 de novembro de 1999 – Institui a Política
Estadual de Recursos Hídricos e adota outras providências.
 Lei Ordinária 12.861, de 01 de fevereiro de 2000 – Obriga as empresas
e/ou consórcios, responsáveis pela construção de barragens formadoras
de lagos, a proceder a supressão e retirada de vegetação no leito da
área inundada, mediante prévia autorização do IAP e adota outras
providências.
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o Lei Ordinária 12.879, de 29 de maio de 2000 – Declara de utilidade
pública o Grupo Ecológico Arindiana Jones, com sede e foro no
município de São José dos Pinhais.
o Lei Ordinária 12.945, de 05 de setembro de 2000 – Institui o Fundo
Estadual do Meio Ambiente - FEMA, conforme especifica e adota outras
providências.
 Lei Ordinária 12.966, de 25 de outubro de 2000 – Altera a redação dos
dispositivos que especifica, das Leis nºs 11.498/96, 11.970/97 e
12.215/98, através das quais foram instituídos, respectivamente o
PARANACIDADE, PARANAEDUCAÇÃO e ECOPARANÁ.
o Lei Ordinária 13.039, de 11 de janeiro de 2001 – Dispõe que é de
responsabilidade das indústrias farmacêuticas e das empresas de
distribuição

de

medicamentos,

dar

destinação

adequada

a

medicamentos com prazos de validade vencidos e adota outras
providências.
 Lei Ordinária 13.331, de 23 de novembro de 2001 – Dispõe sobre
organização, regulamentação, fiscalização e controle das ações dos
serviços de saúde no Estado do Paraná.
 Lei Ordinária 13.448, de 11 de janeiro de 2002 – Dispõe sobre Auditoria
Ambiental Compulsória e adota outras providências.
 Lei Ordinária 13.513, de 21 de janeiro de 2002 – Dispõe sobre as normas
sanitárias

para

a

elaboração

e

comercialização

de

produtos

agroartesanais de origem animal e vegetal, oriundos da Agricultura
Familiar, no Estado do Paraná.
 Lei Ordinária 13.553, de 14 de maio de 2002 – Autoriza o Poder
Executivo a incorporar, no currículo das escolas da Rede Estadual de
Ensino, a área de conhecimento "Cidade-Cidadania", conforme
especifica e adota outras providências.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – VOLUME V

Página: 30

 Lei Ordinária 13.806, de 30 de setembro de 2002 – Dispõe sobre as
atividades pertinentes ao controle da poluição atmosférica, padrões e
gestão da qualidade do ar, conforme especifica e adota outras
providências.
 Lei Ordinária 13.949, de 11 de dezembro de 2002 – Dispõe que é
facultado às associações locais, regionais ou setoriais de usuários de
recursos hídricos e aos consórcios intermunicipais de bacia hidrográfica,
optarem pela obtenção de reconhecimento como de utilidade pública,
conforme especifica.
o Lei Ordinária 14.281, de 09 de fevereiro de 2004 – Obriga empresas
produtoras de disquetes manterem Programa de Recolhimento,
Reciclagem ou Destruição do Produto.
o Lei Ordinária 14.781, de 14 de julho de 2005 – Obriga as empresas que,
para funcionamento, necessitam de Licença Ambiental, apresentem
junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Passivo Ambiental,
sem o que não será concedido o Certificado de Encerramento das
Atividades.
o Lei Ordinária 14.889, de 04 de novembro de 2005 – Institui entidade
autárquica, vinculada à SEMA, denominada Instituto de Terras,
Cartografia e Geociências - ITC, conforme especifica e adota outras
providências.
o Lei Ordinária 15.080, de 04 de maio de 2006 – Declara de utilidade
pública a Associação dos Trabalhadores com Material Reciclável e Meio
Ambiente de São José dos Pinhais, com sede e foro no município de
São José dos Pinhais.
 Lei Ordinária 15.211, de 17 de julho de 2006 – Objetiva instituir o
PARANACIDADE, conforme especifica e adota outras providências.
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o Lei Ordinária 15.442, de 15 de janeiro de 2007 – Dispõe sobre a
proibição, em todo o território do Estado do Paraná, da capina química
nas áreas que relaciona.
o Lei Ordinária 15.495, de 16 de maio de 2007 – Dispõe sobre
desenvolvimento de projeto específico de proteção e reflorestamento
das margens de rios e lagos no Estado do Paraná.
o Lei Ordinária 15.593, de 04 de julho de 2007 – Dispõe que os órgãos da
administração pública poderão promover programas de conscientização
sobre a importância da redução de consumo, reutilização e reciclagem
dos materiais utilizados em seus órgãos, sobretudo de papel.
o Lei Ordinária 15.632, de 27 de setembro de 2007 – Dispõe sobre
instalação de coletores de lixo reciclável nas universidades, faculdades,
centros

universitários,

escolas,

colégios,

estádios

de

futebol,

supermercados, shoppings centers e eventos onde haja concentração
pública, conforme especifica.
o Lei Ordinária 15.672, de 13 de novembro de 2007 – Cria o Programa de
Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações Públicas do
Paraná, conforme especifica e adota outras providências.
o Lei Ordinária 15.696, de 27 de novembro de 2007 – Dispõe sobre
utilização de materiais de expediente confeccionados em papel
reciclado, pela Administração Pública Estadual, conforme especifica.
o Lei Ordinária 15.802, de 18 de abril de 2008 – Institui o Programa Paraná
Limpo, conforme especifica.
o Lei Ordinária 15.851, de 10 de junho de 2008 – Dispõe que as empresas
produtoras, distribuidoras e que comercializam equipamentos de
informática, instaladas no Estado do Paraná, ficam obrigadas a criar e
manter o Programa de Recolhimento, Reciclagem ou Destruição de
Equipamentos de Informática, sem causar poluição ambiental, conforme
especifica.
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 Lei Ordinária 15.793, de 13 de novembro de 2008 – Estabelece a Política
de Turismo do Paraná, conforme especifica e adota outras providências.
o Lei Ordinária 16.050, de 19 de fevereiro de 2009 – Estabelece diretrizes
para conscientizar e disciplinar a população acerca da importância de
sua efetiva participação na prevenção, no combate e na erradicação do
mosquito causador da dengue, conforme especifica.
o Lei Ordinária 16.075, de 01 de abril de 2009 – Proíbe o descarte de
pilhas, lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e demais
artefatos que contenham mercúrio metálico em lixo doméstico ou
comercial, conforme especifica e adota outras providências.
 Lei Ordinária 16.242, de 13 de outubro de 2009 – Cria o Instituto das
Águas do Paraná, conforme especifica e adota outras providências.
o Lei Ordinária 16.322, de 18 de dezembro de 2009 – Dispõe que é de
responsabilidade das indústrias farmacêuticas, das empresas de
distribuição de medicamentos e das farmácias, drogarias e drugstores,
darem destinação final e adequada aos produtos que estejam com
prazos de validade vencidos ou fora de condições de uso.
 Lei Ordinária 16.346, de 18 de dezembro de 2009 – Dispõe sobre a
obrigatoriedade

das

empresas

potencialmente

poluidoras

de

contratarem responsável técnico em meio ambiente.
o Lei Ordinária 16.393, de 02 de fevereiro de 2010 – Institui, no Estado do
Paraná, o Programa de Incentivo à reciclagem do óleo de cozinha para
a produção de Biodiesel, através da desoneração progressiva no
pagamento de impostos estaduais, conforme especifica.
 Lei Ordinária 16.483, de 12 de maio de 2010 – Institui que as escolas
públicas e privadas conveniadas com o Estado do Paraná devam dispor
de embasamento teórico e prático em ecologia e preservação ambiental,
conforme especifica.
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 Lei Ordinária 16.672, de 20 de dezembro de 2010 – Determina a
utilização de areia industrial, extraída dos finos de britagem e/ou pó de
pedra, no processo construtivo de obras públicas contratadas pelo Poder
Público no Estado do Paraná.
 Lei Ordinária 16.790, de 11 de janeiro de 2011 – Dispõe

sobre a

recuperação e o manejo sustentável das áreas de reserva legal no
Estado do Paraná, instituindo a Reserva Legal Sustentável – RLS.
o Lei Ordinária 16.953, de 29 de novembro de 2011 – Dispõe sobre multa
por dano ambiental caracterizado por qualquer ato que implique o
depósito de lixo em logradouro público e propriedades rurais.
 Lei Ordinária 17.026, de 20 de dezembro de 2011 – Cria a Agência de
Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR.
 Lei Ordinária 17.048, de 04 de janeiro de 2012 – Dispõe sobre o uso de
lagos, lagoas e represas públicas e privadas para a prática de esportes
aquáticos.
 Lei Ordinária 17.097, de 28 de março de 2012 – Fica instituído no Estado
do Paraná o “Selo Agricultura Natural”.
 Lei Ordinária 17.133, de 25 de abril de 2012 – Institui a Política Estadual
sobre Mudança do Clima.
o Lei Ordinária 17.211, de 03 de junho de 2012 – Dispõe sobre a
responsabilidade da destinação dos medicamentos em desuso no
Estado do Paraná e seus procedimentos.
o Lei Ordinária 17.230, de 16 de julho de 2012 – Estabelece normas de
parceria entre o poder público e o setor privado para instalação, retirada,
transporte, reciclagem e destinação adequada de bitucas de cigarros no
Estado do Paraná.
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o Lei Ordinária 17.232, de 16 de julho de 2012 – Estabelece diretrizes para
coleta seletiva contínua de resíduos sólidos oriundos de embalagens de
produtos que compõe a linha branca no âmbito do território paranaense.
o Lei Ordinária 17.315, de 24 de setembro de 2012 – Estabelece
indicadores relativos ao bem estar da população do Estado do Paraná e
indicadores de desempenho relativos à qualidade dos serviços públicos
prestados, relacionando-os com o objetivo de proteger e defender os
usuários de serviços públicos e os consumidores.
 Lei Ordinária 17.372, de 28 de novembro de 2012 – Proíbe a utilização
de equipamentos em veículos que produzam som em nível de pressão
sonora acima de oitenta decibéis.
 Lei Ordinária 17.709, de 15 de outubro de 2013 – Institui o Sistema
Meteorológico do Paraná - SIMEPAR, conforme especifica.
o Lei Ordinária 18.160, de 18 de julho de 2014 – Institui o Programa
Estadual de Ressocialização e Combate à Erosão Urbana - PROCEU e
o Programa Estadual de Combate à Sede e Acesso à Água - ÁGUA NO
CAMPO e adota outras providências.
 Lei Ordinária 18.189, de 26 de agosto de 2014 – Revoga dispositivos da
Lei Florestal do Estado bem como a Lei de auditoria ambiental.
o Lei Complementar 59, de 01 de outubro de 1991 – Dispõe sobre a
repartição do ICMS, a que alude o art. 2º da Lei nº 9.491, de 21 de
dezembro de 1990, aos municípios com mananciais de abastecimento e
unidades de conservação ambiental.
o Lei Complementar 76, de 21 de dezembro de 1995 – Dispõe sobe
concessões e permissões de serviços públicos e adota outras
providências.
o Lei Complementar 94, de 23 de julho de 2002 – Cria a Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infra-Estrutura do
Paraná.
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o Lei Complementar 119, de 31 de maio de 2007 – Institui o Sistema
Estadual de Habitação de Interesse Social – SEHIS e cria o Fundo
Estadual de Habitação e Regularização Fundiária de Interesse Social FEHRIS.
 Lei Complementar 132, de 27 de dezembro de 2010 – Dispõe que o
Fundo Estadual de Saúde do Paraná – FUNSAÚDE, tem por finalidade
a aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de
saúde, conforme especifica.
 Lei Complementar 152, de 10 de dezembro de 2012 – Dispõe sobre o
Fundo Estadual de Saúde do Paraná – FUNSAÚDE.
 Decreto 2.919, de 24 de maio de 1988 – Aprovação do Regulamento da
Superintendência do Controle da Erosão e Saneamento Ambiental SUCEAM.
 Decreto 3.926, de 17 de outubro de 1988 – Aprovação do regulamento
de serviços prestados pela Companhia de Saneamento do Paraná –
SANEPAR.
 Decreto 4.709, de 30 de janeiro de 1989 – Instituição do Conselho
Consultivo Estadual de Irrigação e Drenagem - CEID, no âmbito da
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.
o Decreto 5.895, de 10 de outubro de 1989 – Dispões da criação do
Programa estadual de Educação Ambiental, destinado a fomentar no
cidadão paranaense a consciência ambiental.
 Decreto 703, de 09 de setembro de 1991 – Dispões sobre a competência
do Conselho Estadual de Saúde, colegiado de carácter permanente
deliberativo de fiscal.
 Decreto 985, de 16 de dezembro de 1991 – Fixação dos índices de
participação dos municípios do Estado do Paraná no produto de
arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de
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mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação.
 Decreto 1.328, de 18 de maio de 1992 – Dispõe sobre o Selo de
Qualidade Ambiental e o Carimbo de Qualidade Ambiental, conferidos
pela SUREHMA, e dá outras diretrizes.
o Decreto 2.361, de 08 de junho de 1993 – Instituição do sistema estadual
de informações – SEI, no âmbito da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral.
o Decreto 2.363, de 08 de junho de 1993 – Instituição da Coordenação
Setorial da Base Cartográfica do Estado, a Câmara Técnica de
Cartografia e Geoprocessamento.
 Decreto 4.262, de 21 de novembro de 1994 – Criação da Categoria de
Manejo de Unidade de Conservação denominada Reserva Particular do
patrimônio natural no território do Estado do Paraná.
 Decreto 1.603, de 13 de fevereiro de 1996 – Instituído o Programa
Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano - PARANÁ URBANO.
o Decreto 1.752 , de 06 de maio de 1996 – Instituída a Área de Proteção
Ambiental na área de manancial da bacia hidrográfica do rio Pequeno,
denominada APA Estadual do Pequeno.
o Decreto 3.446, de 14 de agosto de 1997 – Criada no Estado do Paraná,
as Áreas Especiais de Uso Regulamentado - ARESUR.
o Decreto 3.481, de 15 de agosto de 1997 – Aprovado o Regulamento da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA.
 Decreto 387, de 02 de março de 1999 – Instituído o Sistema de
Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Florestal Legal e
Áreas de Preservação Permanente. - SEMA.
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 Decreto 1.006, de 28 de junho de 1999 – Instituída a Rede da
Biodiversidade, tendo como objetivos a proteção e a recuperação da
biodiversidade do Estado do Paraná.
o Decreto 2.314, de 17 de julho de 2000 – O Conselho Estadual de
Recursos Hídricos - CERH/PR é órgão colegiado com funções de caráter
deliberativo e normativo central integrante do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH/PR, com jurisdição
sobre recursos hídricos de domínio do Estado ou de domínio da União
cuja gestão a ele tenha sido delegada.
o Decreto 2.377, de 28 de julho de 2000 – Aprovado o Regulamento do
Fundo de Preservação Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba FPA-RMC.
o Decreto 3.240, de 08 de dezembro de 2000 – Aprovação do
Regulamento do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA.
o Decreto 4.299, de 21 de junho de 2001 – Criado o Programa Estadual
de Controle do Transporte, Manuseio e Armazenagem de Produtos
Perigosos no Estado.
 Decreto 4.646, de 31 de agosto de 2001 – Dispõe sobre o regime de
outorga de direitos de uso de recursos hídricos e adota outras
providências.
o Decreto 4.647, de 31 de agosto de 2001 – Aprova o Regulamento do
Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRHI/PR.
o Decreto 5.361, de 26 de fevereiro de 2002 – Regulamenta a cobrança
pelo direito de uso de recursos hídricos e dá outras providências.
o Decreto 6.674, de 03 de dezembro de 2002 – Aprova o Regulamento da
Lei n0 12.493, de 1999, que dispõe sobre princípios, procedimentos,
normas

e

critérios

referentes

à

geração,

acondicionamento,

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos
Resíduos Sólidos no Estado do Paraná, visando o controle da poluição,
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da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e adota
outras providências.
 Decreto 1.952, de 24 de outubro de 2003 – Dispõe sobre a gestão e
operacionalização do Fundo Paraná, do PARANA TECNOLOGIA e do
SIMEPAR, e dá outras providências.
 Decreto 3.148, de 15 de junho de 2004 – Estabelece a Política Estadual
de Proteção à Fauna Nativa, seus princípios, alvos, objetivos e
mecanismos de execução, define o Sistema Estadual de Proteção à
Fauna Nativa – SISFAUNA, cria o Conselho Estadual de Proteção à
Fauna – CONFAUNA, implanta a Rede Estadual de Proteção à Fauna
Nativa – Rede PRÓ-FAUNA e dá outras providências.
o Decreto 3.320, de 12 de julho de 2004 – Aprova os critérios, normas,
procedimentos e conceitos aplicáveis ao SISLEG – Sistema de
manutenção, recuperação e proteção da reserva florestal legal e áreas
de preservação permanente e dá outras providências.
 Decreto 3.619, de 14 de setembro de 2004 – Aprova o Regulamento da
Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e
Saneamento Ambiental – SUDERHSA.
 Decreto 4.742, de 03 de maio de 2005 – Vedada a pesca e outras
atividades correlatas nos lagos e no entorno das barragens sob a
responsabilidade da Companhia de Saneamento do Paraná –
SANEPAR, destinadas ao abastecimento público.
 Decreto 4.888, de 31 de maio de 2005 – Institui o Fórum Paranaense de
Mudanças Climáticas Globais e dá providências correlatas.
 Decreto 4.890, de 31 de maio de 2005 – Dispõe sobre a Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN – como unidade de proteção
integral inserida no Sistema Estadual de Unidades de Conservação,
estabelece critérios e procedimentos administrativos para a sua criação
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e estímulos e incentivos para a sua implementação e determina outras
providências.
 Decreto 5.877, de 13 de dezembro de 2005 – Extingue o Comitê das
Bacias do Alto Iguaçu/Alto Ribeira, instituído pelo Decreto Estadual nº
5.304, de 05 de fevereiro de 2002.
o Decreto 5.878, de 13 de dezembro de 2005 – Institui o Comitê das
Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira.
o Decreto 6.390, de 05 de abril de 2006 – Declara as áreas de interesse
de Mananciais de Abastecimento Público da Região Metropolitana de
Curitiba e dá outras providências.
 Decreto 272, de 07 de março de 2007 – Dispõe sobre o Conselho
Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – CEDRAF
 Decreto 350, de 21 de março de 2007 – Altera o Regulamento da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU, aprovado
pelo Decreto nº 673, de 1995, cria unidades administrativas e adota
outras providências.
o Decreto 770, de 09 de maio de 2007 – Aprovado o Regulamento do
Instituto de Terras, Cartografia e Geociências-ITC, Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMA.
o Decreto 1.483, de 26 de setembro de 2007 – Regulamenta a Lei nº
15.229, de 2006, e dispõe sobre a implementação da Política de
Desenvolvimento do Estado do Paraná – PDE, o Conselho Estadual das
Cidades – CONCIDADES PARANÁ, os Conselhos Regionais das
Cidades, os Planos Diretores Municipais, e adota outras providências.
 Decreto 1.529, de 02 de outubro de 2007 – Dispõe sobre o Estatuto
Estadual de Apoio à Conservação da Biodiversidade em Terras Privadas
no Estado do Paraná, atualiza procedimentos para a criação de
Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN - e dá outras
providências.
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 Decreto 3.014, de 08 de julho de 2008 – Regulamenta a Lei nº 15.696,
de 27 de novembro de 2007, que dispõe sobre a utilização de materiais
de expediente confeccionados em papel reciclado pela Administração
Pública Estadual.
o Decreto 3.411, de 10 de setembro de 2008 – Declara as Áreas de
Interesse de Mananciais de Abastecimento Público para a Região
Metropolitana de Curitiba e dá outras providências.
o Decreto 3.742, de 12 de novembro de 2008 – Declara a Área de
Interesse Especial Regional do Iguaçu na Região Metropolitana de
Curitiba e dá outras providências.
o Decreto 4.166, de 20 de janeiro de 2009 – Criado o Comitê Estadual de
Inclusão Social dos Catadores de Materiais Recicláveis.
 Decreto 4.167, de 20 de janeiro de 2009 – Dispõe sobre a
obrigatoriedade da separação seletiva dos resíduos sólidos recicláveis
gerados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual
direta e indireta.
 Decreto 7.750, de 14 de julho de 2010 – Dispõe sobre a Comissão
Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico para a elaboração
do Zoneamento Ecológico-Econômico, denominado de Consórcio ZEE PARANÁ, e dá outras providências.
o Decreto 7.878, de 29 de julho de 2010 – Aprovando o Regulamento do
Instituto das Águas do Paraná, na forma do Anexo que integra o presente
Decreto, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos HídriciosSEMA.
 Decreto 8.690, de 03 de novembro de 2010 – Altera a composição do
Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMA.
o Decreto 9.129, de 27 de dezembro de 2010 – Regulamenta o Conselho
Estadual de Recursos Hídricos, e dá outras providências.
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o Decreto 9.130, de 27 de dezembro de 2010 – Regulamenta o processo
de instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica, e dá outras
providências.
o Decreto 9.132, de 27 de dezembro de 2010 – Aprovado o Regulamento
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRHI/PR.
 Decreto 9.189, de 29 de dezembro de 2010 – Altera o Decreto nº 808 de
31 de maio de 1999, Secretaria de Estado do Desenvolvimento UrbanoSEDU e Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos HídricosSEMA.
o Decreto 457, de 11 de fevereiro de 2011 – Retificar o Decreto nº 322, de
27 de janeiro de 2011, do Instituto das Águas do Paraná.
o Decreto 2.934, de 10 de outubro de 2011 – Dispõe sobre usos múltiplos
dos

reservatórios

de

água

de

abastecimento

público

sob

a

responsabilidade da SANEPAR no Estado do Paraná.
 Decreto 3.741, de 23 de janeiro de 2012 – Adequação de categorias de
manejo de unidades de conservação à Lei Federal n° 9.985/2000 –
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC.
 Decreto 3.992, de 01 de março de 2012 – Cria o Grupo Interinstitucional
de Trabalho, para atuação nas áreas de interesse especial de proteção
aos mananciais da Região Metropolitana de Curitiba, extingue o Grupo
Integrado de Apoio Técnico - GIAT e dá outras providências.
 Decreto 4.381, de 24 de abril de 2012 – Dispõe sobre a criação do
Programa BIOCLIMA PARANÁ de conservação e recuperação da
biodiversidade, mitigação e adaptação às mudanças climáticas no
Estado do Paraná e dá outras providências.
o Decreto 6.194, de 15 de outubro de 2012 – Declara as Áreas de
Interesse de Mananciais de Abastecimento Público para a Região
Metropolitana de Curitiba e dá outras providências.
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 Decreto 6.431, de 14 de novembro de 2012 – Institui o Gabinete de
Gestão e Informações do Governo do Estado e dispõe sobre sua
organização e funcionamento - SEPL.
 Decreto 6.722, de 10 de dezembro de 2012 – Dispõe sobre a forma de
representação e nomeia membros do Conselho Estadual do Meio
Ambiente – CEMA.
 Decreto 7.072, de 21 de janeiro de 2013 – Aprova o Regulamento da Lei
nº 17.048, de 04 de janeiro de 2012 com as alterações dadas pela Lei
17.277, de 02 de agosto de 2012, que dispõe sobre o uso público de
lagos, lagoas e represas públicas e privadas destinadas exclusivamente
à captação de água para abastecimento público para a prática de
esportes aquáticos.
o Decreto 7.117, de 28 de janeiro de 2013 – Institui a Comissão Estadual
de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida à Emergências
Ambientais que envolvam Produtos Químicos Perigosos e revoga o
Decreto Estadual 4.299, de 21 de junho de 2001.
o Decreto 7.348, de 21 de fevereiro de 2013 – Regulamenta a cobrança
pelo direito de uso de recursos hídricos e dá outras providências.
 Decreto 7.520, de 04 de março de 2013 – Estabelece e regulamenta a
Concessão da Gratificação pela Realização de Trabalho Relevante –
GRTR, da Gratificação pelo Exercício de Encargos de Auxiliar ou
Professor – GEEP e do pagamento por meio de recibo de pagamento a
autônomo – RPA, no âmbito da Escola de Governo do Paraná, da
Secretaria de Estado da Previdência, e dá outras providências.
o Decreto 8.410, de 21 de junho de 2013 – Dispõe sobre a Adesão do
Estado do Paraná ao Pacto Nacional pela Gestão das Águas e dá outras
providências. - SEMA.
o Decreto 8.656, de 31 de julho de 2013 – Dispõe sobre a criação do
Programa PARANÁ SEM LIXÕES, para atendimento às diretrizes da
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Política Nacional de Resíduos Sólidos no Estado do Paraná e dá outras
providências. - SEMA.
 Decreto 8.680, de 06 de agosto de 2013 – Institui o Sistema de Cadastro
Ambiental Rural do Estado do Paraná SICAR-PR e adota demais
providências - SEMA.
 Decreto 9.085, de 04 de outubro de 2013 – Institui a Política Estadual
sobre Mudança do Clima – SEMA
o Decreto 9.213, de 23 de outubro de 2013 – Regulamenta a Lei no
17.211, de 03 de julho de 2012, que dispõe sobre a responsabilidade da
destinação dos medicamentos em desuso no Estado do Paraná e seus
procedimentos, e dá outras providências. – SEMA.
 Decreto 9.268, de 30 de outubro de 2013 – Altera a composição do
Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMA, da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA.
 Decreto 9.747, de 17 de dezembro de 2013 – Institui o Regimento Interno
da Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a
Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos.
o Decreto 9.941, de 23 de janeiro de 2014 – Institui o Sistema Paranaense
de Informações para a Gestão dos Riscos A Desastres Naturais. –
SIGRisco PARANÁ.
o Decreto 9.957, de 23 de janeiro de 2014 – Dispõe sobre o regime de
outorga de direitos de uso de recursos hídricos e adota outras
providências.
o Decreto 9.958, de 23 de janeiro de 2014 – Regulamenta o Art. 7º, 8º e
9º da Lei nº. 17.505, de 11 de Janeiro de 2013, que institui a Política
Estadual de Educação Ambiental.
 Decreto 9.965, de 23 de janeiro de 2014 – Homologação do Estatuto do
Sistema Meteorológico do Paraná – SIMEPAR, da SETI.
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 Decreto 10.557, de 01 de abril de 2014 – Cria a Rede Estadual de
Direitos Animais - REDA.
 Decreto 10.777, de 23 de abril de 2014 – Prorroga prazo para
implantação do descarte e destinação dos medicamentos em desuso no
Estado do Paraná.
 Decreto 11.028, de 14 de maio de 2014 – Introduz alterações no
Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n. 6.080, de 28 de
setembro de 2012.
 Decreto 11.208, de 28 de maio de 2014 – Altera o Decreto nº 808, de 31
de maio de 1999, modificado pelo Decreto nº 9.189, de 29 de Dezembro
de 2010, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU e
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA.
 Decreto 11.499, de 02 de julho de 2014 – Aprova o Regulamento da
autarquia INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS
– ITC.
o Resolução SEMA nº 043/2008 – Dispões sobre o licenciamento
ambiental, estabelece condições e critérios para Empreendimentos de
incineração de Resíduos Sólidos e dá outras providências.
o Resolução CEMA 076/2009 – Emissão de Autorizações Ambientais para
coprocessamento de resíduos em fornos de cimento, com fins de
substituição de matéria prima ou aproveitamento energético.

Saúde:
 Lei Ordinária 188, de 13 de janeiro de 1949 – Transforma o
Departamento de Agua e Esgotos em entidade autárquica.
 Lei Ordinária 6.513, de 18 de dezembro de 1973 – Dispõe sobre a
proteção dos Recursos Hídricos contra agentes poluidores e dá outras
providências.
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 Lei Ordinária 6.586, de 11 de junho de 1974 – Autoriza o Executivo a
criar as ÁREAS CLIMÁTICAS do Estado.
 Lei Ordinária 7.798, de 30 de novembro de 1984 – Institui o Conselho
Estadual de Defesa do Ambiente e adota outras providências.
 Lei Ordinária 10.703, de 10 de janeiro de 1994 – Institui o Fundo
Estadual de Saúde do Paraná - FUNSAÚDE, conforme especifica.
 Lei Ordinária 12.248, de 31 de julho de 1998 – Cria o Sistema Integrado
de Gestão e Proteção dos Mananciais da RMC.
o Lei Ordinária 12.726, de 26 de novembro de 1999 – Institui a Política
Estadual de Recursos Hídricos e adota outras providências.
o Lei Ordinária 13.039, de 11 de janeiro de 2001 – Dispõe que é de
responsabilidade das indústrias farmacêuticas e das empresas de
distribuição

de

medicamentos,

dar

destinação

adequada

a

medicamentos com prazos de validade vencidos e adota outras
providências.
o Lei Ordinária 16.050, de 19 de fevereiro de 2009 – Estabelece diretrizes
para conscientizar e disciplinar a população acerca da importância de
sua efetiva participação na prevenção, no combate e na erradicação do
mosquito causador da dengue, conforme especifica.
 Lei Ordinária 16.242, de 13 de outubro de 2009 – Cria o Instituto das
Águas do Paraná, conforme especifica e adota outras providências.
 Lei Ordinária 17.133, de 25 de abril de 2012 – Institui a Política Estadual
sobre Mudança do Clima.
 Lei Ordinária 17.142, de 04 de maio de 2012 – Estabelece a Política
Estadual de Apoio ao Cooperativismo.
o Lei Ordinária 17.505, de 11 de janeiro de 2013 – Institui a Política
Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental e
adota outras providências.
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 Lei Ordinária 17.538, de 16 de abril de 2013 – Declara de Utilidade
Pública o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná –
COSEMS/PR, com sede e foro no Município de Curitiba.
o Lei Complementar 4, de 07 de janeiro de 1975 – Dispõe sobre o Código
Sanitário do Estado.
 Lei Complementar 27, de 08 de janeiro de 1986 – Dispõe sobre a
organização dos Municípios e dá outras providências.
o Lei Complementar 82, de 24 de junho de 1998 – Dispõe sobre a criação
e implantação de Consórcio Intermunicipal relacionado com a prestação
de serviços públicos de interesse comum, nas funções, áreas e setores
que especifica e adota outras providências.
 Lei Complementar 88, de 28 de junho de 2001 – Revoga o inciso VII do
Art. 2º da Lei Complementar nº 82 de 24 de junho de 1998, que dispõe
sobre a criação de Consórcio Intermunicipal na área de saúde.
o Lei Complementar 94, de 23 de julho de 2002 – Cria a Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infra-Estrutura do
Paraná.
o Lei Complementar 111, de 11 de agosto de 2005 – Dispõe sobre o
funcionamento das Regiões Metropolitanas do Estado do Paraná.
 Lei Complementar 132, de 27 de dezembro de 2010 – Dispõe que o
Fundo Estadual de Saúde do Paraná – FUNSAÚDE, tem por finalidade
a aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de
saúde, conforme especifica.
 Lei Complementar 152, de 10 de dezembro de 2012 – Dispõe sobre o
Fundo Estadual de Saúde do Paraná – FUNSAÚDE.
 Decreto 1.603, de 13 de fevereiro de 1996 – Instituído o Programa
Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano - PARANÁ URBANO.
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 Decreto 3.398, de 29 de julho de 1997 – Criado o Programa Estadual de
Controle do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos no Estado do
Paraná.
 Decreto 951, de 17 de junho de 1999 – Instituída a Rede da
Biodiversidade tendo como objetivos a proteção e a recuperação da
biodiversidade do Estado do Paraná.
 Decreto 2.376, de 28 de julho de 2000 – O Conselho Estadual do Meio
Ambiente - CEMA, órgão superior de caráter colegiado, consultivo,
normativo e deliberativo, subordinado à Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA.
o Decreto 4.229, de 21 de junho de 2001 – Criado o Programa Estadual
de Controle do Transporte, Manuseio e Armazenagem de Produtos
Perigosos no Estado.
o Decreto 4.447, de 12 de julho de 2001 – O Conselho Estadual do Meio
Ambiente - CEMA é órgão superior de caráter colegiado, consultivo,
normativo e deliberativo, subordinado à Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA.
 Decreto 4.888, de 31 de maio de 2005 – Institui o Fórum Paranaense de
Mudanças Climáticas Globais e dá providências correlatas.
o Decreto 1.415, de 12 de setembro de 2007 – Reconhecido por um prazo
de cinco anos o Curso de Graduação em Tecnologia em Meio Ambiente,
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior-SETI.
 Decreto 2.635, de 08 de maio de 2008 – Instituído, em caráter provisório,
Conselho Estadual de Saúde do Paraná - CES/PR.
 Decreto 3.353, de 02 de setembro de 2008 – Instituído o Conselho
Estadual de Saúde do Paraná-CES/PR, Secretaria de Estado da SaúdeSESA.
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o Decreto 3.411, de 10 de setembro de 2008 – Declara as Áreas de
Interesse de Mananciais de Abastecimento Público para a Região
Metropolitana de Curitiba e dá outras providências.
o Decreto 4.166, de 20 de janeiro de 2009 – Criado o Comitê Estadual de
Inclusão Social dos Catadores de Materiais Recicláveis.
o Decreto 8.854, de 25 de novembro de 2010 – Cria o Comitê Gestor do
Sistema Estadual de Urgência.
 Decreto 3.909, de 16 de fevereiro de 2012 – Instituído, o Conselho
Estadual de Saúde do Paraná–CES/PR, eleito na Plenária Eleitoral da
10ª Conferência Estadual de Saúde do Paraná, em 18 de outubro de
2011, para a gestão 2012-2015-SESA.
o Decreto 6.194, de 15 de outubro de 2012 – Declara as Áreas de
Interesse de Mananciais de Abastecimento Público para a Região
Metropolitana de Curitiba e dá outras providências.
 Decreto 7.520, de 04 de março de 2013 – Aprova o Regulamento do
Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais, instituído pela Lei
nº 16.019, de 19 de dezembro de 2008 e dá outras providências.
 Decreto 7.933, de 12 de abril de 2013 – Institui o Plano de Apoio ao
desenvolvimento dos Municípios – PAM - SEEG.
 Decreto 7.986, de 16 de abril de 2013 – Regulamenta a Lei
Complementar nº 152, de 10 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o
Fundo Estadual de Saúde do Paraná – FUNSAUDE.
o Decreto 8.656, de 31 de julho de 2013 – Dispõe sobre a criação do
Programa PARANÁ SEM LIXÕES, para atendimento às diretrizes da
Política Nacional de Resíduos Sólidos no Estado do Paraná e dá outras
providências. - SEMA.
 Decreto 9.085, de 04 de outubro de 2013 – Institui a Política Estadual
sobre Mudança do Clima - SEMA.
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 Decreto 9.747. de 19 de dezembro de 2013 – Institui o Regimento Interno
da Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a
Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos.
o Decreto 10.777, de 23 de abril de 2014 – Prorroga prazo para
implantação do descarte e destinação dos medicamentos em desuso no
Estado do Paraná.
As Leis e Decretos Municipais encontram-se listados nos diagnósticos de cada
setor.
Apresentam-se a seguir, os comentários das leis mais significativas
relacionadas ao meio ambiente, aos recursos naturais e ao saneamento básico.
 Lei nº 6.938/1981 – Institui a Política Nacional de Meio Ambiente


Define os princípios de proteção dos ecossistemas, com preservação
das áreas representativas e a proteção das águas ameaçadas de
degradação. Define que não é possível proteger sem aplicar medidas de
prevenção.

 Lei nº 5.197/1967 – Institui a Proteção à Fauna


Define que os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu
desenvolvimento e que não vivam em cativeiro, ou seja, a fauna
silvestre, seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são de propriedade
do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição,
caça ou apanha.

 Lei nº 9.433/1997 – Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.


Assegura à atual e às futuras gerações, a necessária disponibilidade de
água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, a
utilização racional e integrada, e a prevenção e a defesa contra eventos
hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso
inadequado dos recursos naturais.

 Lei nº 9.985/2000 – Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação –
SNUC.
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Principais objetivos: contribuir para a manutenção da diversidade
biológica; proteger as espécies ameaçadas de extinção; contribuir para
a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais;
promover o desenvolvimento sustentável, a utilização dos princípios e
práticas de conservação da natureza; proteger paisagens naturais;
proteger

as

características

relevantes

de

natureza

geológica,

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;
proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos ou restaurar
ecossistemas degradados; proporcionar meios e incentivos para
atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental;
valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; favorecer
condições e promover a educação, a interpretação ambiental, a
recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; proteger os
recursos

naturais

necessários

à

subsistência

de

populações

tradicionais.
 Lei nº 10.257/2001 – Institui o Estatuto da Cidade


Tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante: garantia do direito
a cidades sustentáveis (à terra, à moradia, ao saneamento ambiental, à
infraestrutura urbana, ao transporte, e aos serviços públicos, ao trabalho
e ao lazer) para as presentes e futuras gerações.

 Lei nº 11.445/2007 – Institui a Política Nacional de Saneamento Básico e seu
Decreto Regulamentador nº 7.217/2010.


Atender as populações com abastecimento de água e esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e
manejo de águas pluviais urbanas de formas adequadas à saúde pública
e à proteção do meio ambiente.

 Lei nº 12.187/2009 – Institui a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas
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Observação dos princípios de precaução, prevenção, participação
cidadã, do desenvolvimento sustentável e das responsabilidades
comuns.

 Lei nº 12.305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e seu
Decreto Regulamentador nº 7.404/2010, detalhando:


O manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos urbanos deve
ir além do simples depósito ou aproveitamento dos mesmos através de
métodos seguros e buscar resolver a causa fundamental do problema,
mas também mudar os padrões não sustentáveis de produção e
consumo, incluindo o manejo integrado do ciclo de vida dos materiais
buscando a conciliação do desenvolvimento econômico com a proteção
do meio ambiente.



Lei e Decreto regulamentador definem a necessidade de elaboração de
plano de gerenciamento de resíduos a nível municipal, regional, estadual
e federal.

 Lei nº 12.493/1999 – Institui a Política Estadual de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos no Estado do Paraná.
 Lei nº 8.987/1995 – Estabelece o regime de concessão e permissão de
prestação de serviços públicos por parte do poder concedente, os Municípios.
 Lei nº 9.649/1998 – Estabelece as regras sobre a efetivação do Contrato de
Gestão entre a administração pública e Autarquia ou Fundação qualificada
como Agência Executiva.
 Lei 9.790/1999 – Regulamenta a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil e Interesse
Público, instituindo e disciplinando o Termo de Parceria.
 Lei nº 11.079/2004 – Institui normas gerais para licitação e contratação de
parceria pública-privada no âmbito da administração pública.
 Lei nº 11.107/2005 e Decreto nº 6.017/2007 – Definem as normas gerais de
contratação de consórcios públicos.
 Leis suplementares – nº 9.974/2000, obrigando o recolhimento das
embalagens de agrotóxicos pelos usuários, fabricantes e empresas comerciais,
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e nº 10.308/2001, a qual estabelece critérios para a destinação final de rejeitos
radioativos.

17.1.

NORMAS DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO

Não existindo em São José dos Pinhais órgão centralizador de fiscalização e
regulação dos prestadores de serviços de saneamento, as ações ocorrem conforme
segue:

A) Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário


Lei nº 1.972, de 27 de abril de 2012, a qual estabelece Diretrizes Municipais
para o Saneamento Básico, destacando-se:
CAPÍTULO I – Art. 4º - Parágrafo Único – A utilização dos recursos hídricos na
prestação de serviços públicos de saneamento básico inclusive para disposição
ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos é sujeita a outorga de direito
de uso, nos termos da Lei Federal nº9.433, de 8 de janeiro de 1997.
CAPÍTULO II – Art. 8º - O Município de São José dos Pinhais poderá delegar a
organização, a regulação e a prestação dos serviços públicos de saneamento
básico nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da lei nº11.107, de 6
de abril de 2005.
CAPITULO III – Art. 14º - Quando do recebimento e da prestação regionalizada
de serviços públicos de saneamento básico, o Município atendendo suas
peculiaridades, obedecerá ao disposto no Capítulo III da Lei Federal nº 11.445,
de 05 de janeiro de 2007.
CAPÍTULO V – Art. 17º - O exercício de função de regulação.



Lei nº 2.244, de 29 de agosto de 2013, autoriza o Poder Executivo Municipal a
estabelecer com o Governo do Estado do Paraná a Gestão Associada para a
Prestação, Planejamento, Regulação e Fiscalização dos Serviços de
Abastecimento

de

Água

e

Esgotamento

Sanitário

em

Regime

de

Compartilhamento de Titularidade no Município de São José dos Pinhais,
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inserido na Região Metropolitana de Curitiba. O Convênio de Cooperação com
prazo de vigência de trinta (30) anos a contar da assinatura (29 de agosto de
2013), estabelece a exclusividade de operação pela Companhia de
Saneamento do Paraná (SANEPAR), criada pela Lei Estadual 4.684 de 23 de
janeiro de 1963. Por se tratar de área de Região Metropolitana, instituído por
Lei Complementar nº14, de 08 de junho de 1973, a gestão associada deverá
levar em consideração o compartilhamento de gestão dos serviços de água e
esgoto sempre que estiverem envolvidos interesses dos demais Municípios
integrados da Região Metropolitana.
CAPÍTULO I – Art. 1º - §3º - A gestão associada com o Estado para o exercício
das funções de regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário no Município de São José dos Pinhais será
exercida por meio da delegação, na forma de Convênio de Cooperação, pela
Lei Estadual nº 16.242/2009 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº
7.878/2010 ou por qualquer outra entidade estadual que vier a ser criada para
esse fim, na forma de lei.
CAPÍTULO IV- Art. 23 – Estabelecimento por parte do ente regulador de
padrões e normas para a adequada prestação dos serviços. (Até a presente
data não existem padrões e normas definidas pelo ente regulador).


Lei nº 2.234, de 19 de agosto de 2013, a qual aprova o PMSB – Abastecimento
de Água e Tratamento e Coleta de Esgoto, aprovado mediante participação
popular em Audiência Pública realizada em 03 de julho de 2013 (2014).
A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Promoção e

Vigilância – Divisão de Saúde Ambiental pelo Art. 7º, Parágrafo 2º, da lei nº 35/1991,
fiscaliza os serviços executados pela SANEPAR. A qualidade de água para o
consumo humano, regulamentada pela Portaria MS nº2914/2011, é fiscalizada pela
Vigilância em Saúde Ambiental, de acordo com as especificações e detalhamentos
do Programa VIGIAGUA.
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17.2.

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Outro aspecto do modelo institucional para gestão dos serviços de saneamento
básico, de fundamental importância, refere-se à fiscalização, regulação e controle dos
serviços prestados. São condições para a regulação:
 Existência de plano de saneamento básico;
 Existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômicofinanceira da prestação universal e integral dos serviços;
 A existência de normas de regulação que prevejam os meios para o
cumprimento das diretrizes estabelecidas na Lei N°11.445/2007 e seu
Decreto N° 7.217/2010, incluindo a designação da entidade de regulação
e fiscalização;
 A realização prévia de audiência e de consultas públicas sobre o edital de
licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato;
 Indicação dos respectivos prazos e metas a serem atendidas;
 Definição de metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de
qualidade, de eficiência de uso dos recursos naturais;
 Diferença das condições de sustentabilidade e equilíbrio econômicofinanceiro dos serviços incluindo: o sistema de cobrança, a composição
de taxas e tarifas e a sistemática de reajustes e de revisões, e a política
de subsídios, e,
 Definição dos mecanismos de controle social e as hipóteses de
intervenção e de retomada dos serviços.
Destaca-se ainda que no caso em que mais de um prestador execute atividade
interdependente com outra, a relação entre eles deverá ser regulada por contrato e
haverá entidade única encarregada das funções de regulação, fiscalização e controle.
O conteúdo mínimo desse contrato, similares às do contrato de concessão, além das
garantias de pagamento recíproco, que inclui a obrigação de destacar nas contas dos
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usuários os valores devidos a cada prestador, e a impossibilidade de alteração e
rescisão administrativa unilateral.
O exercício da função de regulação deverá atender aos seguintes princípios:
 Independência

decisória,

incluindo

autonomia

administrativa,

orçamentária e financeira;
 Transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões;
 Edição de normas relativas às dimensões técnicas, econômicas e sociais
de prestação dos serviços tais como:
o Padrões e indicadores de qualidade;
o Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
o Medição, faturamento, cobrança e monitoramento dos custos,e,
o Aplicação das regras relativas a estrutura, reajuste e revisão de taxas
e tarifas e de auditoria e certificação dos investimentos.
Segundo a publicação Valor Econômico, de 22/08/2012, a regulação dos
serviços de saneamento alcançou 2.296 municípios em junho de 2012, crescimento
de 19% em relação ao número daqueles que possuíam regras definidas para o
segmento em 2011. Apesar do avanço, a normatização chegou a apenas 41,3% dos
municípios do país, conforme dados divulgados pela Associação Brasileira de
Agências de Regulação (ABAR).
A Lei 11.445/2007 estabelece que todos os serviços de saneamento básico
(abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas) devem ser regulados, sob
pena de terem seus contratos invalidados, de não serem autorizados a praticar
reajustes ou revisões tarifárias e, até mesmo, de não terem acesso a recursos da
União, uma vez que os planos municipais de saneamento básico devem ter sua
execução acompanhada por agências reguladoras.
A mesma fonte revela que, os municípios também têm tido dificuldade de
avançar na implementação de planos de saneamento básico, requisito obrigatório
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para o acesso aos recursos da União a partir de janeiro de 2016. Dos 2.296 municípios
com regulação, somente 26% dispõem de planos de saneamento.

17.3.

INTER-RELAÇÃO

PODER

CONCEDENTE/PRESTADORES

DE

SERVIÇOS/REGULADOR
No estudo comparativo entre Limeira (SP), Niterói (RJ) e a Prolagos (RJ),
VARGAS, 2004, tece algumas considerações sobre o modelo de concessão na escala
micro regional, que julga-se de grande importância para o estabelecimento dos
debates que irão advir quando das consultas e audiências públicas a serem ora
realizadas na Região dos Lagos, orientando a busca de propostas de arranjos
institucionais para a gestão do saneamento básico na Região.
Segundo VARGAS, 2004, a concessão envolvendo a companhia Prolagos
apresenta

diversos

aspectos

originais

e

relevantes

para

o

tema

da

privatização/regulação do setor de saneamento, a começar pelas características da
então concessionária: tratava-se de empresa controlada 100% pelo grupo Águas de
Portugal, que se caracterizava como um conglomerado de “empresas privadas de
capital público” controlado pelo Estado português. Por outro lado, era uma das únicas
concessões multi-municipais do país na qual o poder concedente foi compartilhado
entre os cinco municípios envolvidos e o Estado do Rio de Janeiro, revelando que o
conflito sobre a titularidade dos serviços de saneamento em áreas urbanas
interdependentes (regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões)
pode

ser

equacionado

através

de

soluções

negociadas

e

cooperação

intergovernamental. Enfim, a concessão é regulada e fiscalizada por uma agência
reguladora estadual multi-setorial, a ASEP, hoje a AGENERSA, dotada de um grau
relativamente elevado de autonomia financeira e decisória, além de independência
em relação aos poderes concedentes e às concessionárias.
A concessão da Prolagos faz parte de um processo mais amplo de privatização
do saneamento na Região dos Lagos fluminense, que envolveu oito municípios
previamente atendidos pela concessionária estadual do Rio de Janeiro, a CEDAE,
através de um sistema integrado de abastecimento de água, tendo a represa de
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Juturnaíba como manancial único. É uma região turística cuja população residente
totalizava pouco mais de 400 mil habitantes em 2000, de acordo com o censo do
IBGE, mas cuja demanda de água quase triplica no verão dado o elevado afluxo de
turistas e de pessoas domiciliadas noutros municípios que aí possuem residências
secundárias.
Diante da má qualidade dos serviços, com racionamento de água e rede de
esgotos praticamente inexistente, devido à falta de investimentos da CEDAE, que
apresentava prejuízos na região, os oito municípios, juntamente com o Estado,
firmaram em meados de 1996 um convênio para preparar a concessão dos serviços
de saneamento dos oito municípios à iniciativa privada, com apoio da própria CEDAE.
Conforme este convênio, posteriormente reforçado pela criação da micro-região dos
Lagos, coube ao Estado preparar o edital e conduzir o processo licitatório, com
participação assegurada aos municípios em todas as etapas. A região foi dividida em
duas áreas de concessão: a área 1, que viria a ser atendida pela Prolagos,
abrangendo cinco municípios, cuja população atingia quase 250 mil habitantes em
2000; e a área 2, envolvendo outros três municípios, com pouco mais de 150 mil
habitantes no mesmo período, cujos serviços foram concedidos em 1998 ao mesmo
consórcio formado por empresas nacionais que venceu a licitação em Niterói, Aguas
de Juturnaíba(CAJ).
Através de contrato firmado em abril de 1998 entre a Prolagos, o governo
estadual e os municipais envolvidos, a empresa assumiu a concessão dos serviços
de produção e distribuição de água, coleta e tratamento de esgotos da área urbana
dos cinco municípios por um período de 25 anos. Tratando-se de uma concessão
onerosa precedida de obras públicas, o principal critério para selecionar o vencedor
da licitação foi o da maior oferta a ser paga pelo direito de exploração dos serviços
(outorga). O valor da outorga atingiu o montante de R$ 34,3 milhões de reais, cujo
pagamento foi escalonado da seguinte maneira: dois milhões de reais pagos a vista
ao Estado, na data em que a nova concessionária assumiu a operação dos serviços,
acrescidos de 24 parcelas anuais de R$1.346.800,00. Destas parcelas, cujo valor é
reajustado anualmente junto com as tarifas, metade fica com o Estado, enquanto a
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outra metade é dividida com os municípios, proporcionalmente à população de cada
um.
Finalmente, no que diz respeito à dimensão político-institucional, que envolve
a regulação pública e o controle social sobre os aspectos mais amplos da prestação
dos serviços, trata-se, sem dúvida, do aspecto mais problemático do conjunto das
concessões analisadas.
Como a regulação é exercida por uma agência estatal multi-setorial, dotada de
autonomia financeira e administrativa criada especificamente para este fim, cujo
quadro de pessoal vem sendo ampliado e qualificado através de atividades de
treinamento adequadas, os riscos de captura do regulador pelo regulado parecem
afastados. Aliás, a agência vem demonstrando sua independência em diversas
deliberações sobre tarifas ou ajustes contratuais em todos os setores que regula. Mas
ainda precisa desenvolver uma regulação proativa do setor, em sinergia com os
sistemas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo de
águas pluviais urbanas.
De qualquer modo, há problemas de falta de transparência em aspectos
significativos da concessão (taxa de retorno, fórmula que traduz o equilíbrio
econômico financeiro dos contratos, etc.) e ausência de qualquer instância
formalizada de caráter consultivo ou fiscalizatório que envolva a participação de
usuários ou entidades autônomas da sociedade civil. Trata-se do reconhecimento da
necessidade de se criar instâncias de controle social mais amplo sobre os serviços,
que sejam autônomas em relação ao Estado e envolvam a participação dos usuários,
cuja função não se confunda com as atividades reguladoras propriamente ditas, sendo
exercida igualmente sobre a prestação dos serviços, o financiamento e a própria
regulação do setor.
Mas não se trata de propor que a gestão privada seja sempre e
necessariamente mais eficiente em termos técnicos e econômicos, ou mais
transparente e melhor regulada que a gestão pública, pois a primeira apresenta
dificuldades específicas no que se refere ao alcance social e à regulação dos serviços.
Na realidade, há exemplos de desvios, tanto quanto de eficiência e ineficiência em
ambos os campos, de modo que a retomada da gestão pública também pode ser,
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como o foi no passado, uma estratégia para superar gargalos no financiamento e
expansão dos serviços enfrentados por operadores privados. Sugere-se a
necessidade de se manter um quadro institucional e regulatório ao mesmo tempo
abrangente e flexível para a prestação dos serviços de saneamento no país, que não
feche as portas à iniciativa privada, nem tampouco a coloque como eixo principal da
política nacional de saneamento. Há que reconhecer, como foi feito no âmbito dos
primeiros estudos do PMSS (1995), que a participação da gestão privada no âmbito
da política nacional de saneamento, embora crescente, deverá ser sempre minoritária,
dadas as desigualdades estruturais de distribuição de renda entre os grupos sociais,
os Estados e os Municípios do país. Não se pode deixar de observar que a Prolagos,
e a CAJ, onde a iniciativa privada vem desempenhando um papel globalmente
positivo, a despeito dos aspectos problemáticos apresentados, estão concentrados na
região sudeste, a mais rica do país.

17.4.

MODELO INSTITUCIONAL EXISTENTE EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Tendo como referência o quadro estrutural que hoje caracteriza a estruturação
e operacionalização dos serviços de saneamento básico do Município de São José
dos Pinhais, compreendendo os serviços de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, e de limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos, por serem serviços públicos que possuem natureza
essencial, elaborou-se o diagnóstico detalhando-se os arranjos institucionais das
Secretarias Municipais existentes conforme segue:
 Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, são operados em
regime de concessão pela SANEPAR, Companhia de Saneamento do
Paraná. A fiscalização e a regulação dos serviços estão por força legal,
entregues ao Instituto das Águas do Paraná. O Município apresenta
estrutura de apoio através da Vigilância Sanitária da Secretaria
Municipal de Saúde.
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 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, são gerenciados pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a qual terceiriza os serviços de
coleta, transporte e disposição final dos resíduos domésticos /
comerciais / de serviços de saúde / limpeza pública. Na disposição final,
o Município atende às Normas e Regulamentos do Consórcio da Região
Metropolitana de Resíduos Sólidos – CONRESOL. Os serviços não
possuem regulação.
 Os serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas são
gerenciados pela Secretaria Municipal de Obras. Não possui regulação.
A Defesa Civil opera em parceria direita com a Secretaria Municipal de
Viação e Obras Públicas

17.4.1. Gestão Municipal
A organização Jurídico-Institucional da Prefeitura Municipal de São José dos
Pinhais obedece ao disposto na lei nº 02, de 01 de março de 1993, e alterações
previstas na lei nº 415, de 05 de junho de 2008, e no Decreto nº 2.070, de 21 de janeiro
de 2008. Decretos regulamentam as leis citadas e dispõem sobre as Estruturas de
cada Secretaria Municipal, conforme segue:
 Decreto Nº 2.284, de 30 de junho de 2008 – Secretaria Municipal de Saúde.
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Figura 390. Estrutura Regimental da Secretaria Municipal de Saúde
Fonte: PMSJP, 2014.
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 Decreto Nº 2.153, de 05 de março de 2008 – Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

Figura 391. Regimental da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Econômico

Fonte: PMSJP, 2014.
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 Decreto Nº 2.079, de 30 de janeiro de 2008 – Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento.

Figura 392. Estrutura Regimental da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Fonte: PMSJP, 2014.
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 Decreto Nº 2.277 de 23 de junho de 2008 – Secretaria Municipal de Viação e
Obras Públicas.

Figura 393. Estrutura Regimental da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

Fonte: PMSJP, 2014.
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 Decreto Nº 2.080, de 30 de janeiro de 2008 – Secretaria Municipal de
Habitação.

Figura 394. Estrutura Regimental da Secretaria Municipal de Habitação
Fonte: PMSJP, 2014.
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 Decreto Nº 2.081 de 30 de janeiro de 2008 – Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.

Figura 395. Estrutura Regimental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Fonte: PMSJP, 2014.

17.4.2. Prestação de Serviços
As prestações de Serviços de Saneamento estão assim distribuídas:
 Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário: SANEPAR, Companhia
de Saneamento do Paraná, através da Lei Nº2.244 de 29/08/2013, a qual
autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer com o Governo do
Estado do Paraná a Gestão Associada para a Prestação, Planejamento,
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Regulação e Fiscalização dos Serviços de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário em Regime de Compartilhamento de Titularidade
no Município de São José do Pinhais, inserida na Região Metropolitana de
Curitiba, por Convênio de Cooperação com prazo de vigência de 30 (trinta)
anos, de acordo com o Contrato Programa firmado, com regulação do
Instituto das Águas do Paraná. Contrato inicial de Concessão de
29/10/1976. Lei Nº 2.234, de 19/08/2013, que opera o Plano Municipal de
Saneamento Básico – Abastecimento de Água e Tratamento, Coleta de
Esgoto, aprovado mediante participação popular em Audiência Pública de
03/07/2014. (Mais detalhes no item 4)
 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos: Serviços terceirizados sob
a Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
o TRANSRESIDUOS

–

Coleta

Seletiva

–

CTVRR

resíduos

domiciliares – ESTRE Ambiental (Fazenda Rio Grande) Resíduos de
Serviços de Saúde – AMBSERV.
o Consórcio Urbana SJP – formado pelas empresas Ecosystem
Serviços Urbanos Ltda, J.M Tratamento de Resíduos Ltda e H.M.S
Gestão de Resíduos.
o CONRESOL – Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos
Sólidos Urbanos da Região Metropolitana de Curitiba.
o Vigilância Sanitária – Resíduos de Serviços de Saúde (Mais detalhes
no item 5).
 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas: Gestão pela Secretaria
Municipal de Viação e Obras Públicas, e execução de obras em regime de
contratação com empresa privadas (mais detalhes no item 6).
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17.4.3. Regulação
A regulação dos serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento
Sanitário estão a cargo do Instituto das Águas do Paraná. Limpeza Urbana e manejo
de resíduos sólidos, e drenagem de águas pluviais não são regulados ainda.
17.4.4. Fiscalização
As ações de fiscalização são exercidas pelas estruturas municipais existentes
e específicas de cada setor.

17.4.5. Controle Social
O Controle Social do setor de saneamento básico é exercido pelo Conselho
Municipal de Meio Ambiente, sendo o Secretário Municiapl de Meio Ambiente membro
nato do mesmo (conforme Lei Municipal n°1.780 de 12/07/2011).
A figura a seguir, apresenta o fluxograma Institucional da Política Municipal de
Meio Ambiente, onde se materializa o controle social dos programas, projetos e ações
referentes ao Saneamento Básico.
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Figura 396. Fluxograma Institucional da Política Municipal de Meio Ambiente
Fonte: CSPR, 2014.

Destacam-se ainda, as estruturas específicas de cada Secretaria Municipal,
conforme segue:
 Secretaria Municipal de Saúde


Divisão de Educação Sanitária



Divisão de Vigilância Sanitária

 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico


Divisão de Indicadores Sociais e Econômicos

 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento


Divisão de Abastecimento – Sacolão Verde, em conjunto com a SMMA.

 Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas


Divisão de Execução de Obras (Drenagem Pluvial / Pavimentação)

 Secretaria Municipal de Habitação


Divisão de Ação Social

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente


Conselho Municipal de Meio Ambiente



Fundo Municipal de Meio Ambiente
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Fundo Municipal de Saneamento Básico Ambiental



Divisão de Disposição de Resíduos Sólidos e Recicláveis



Divisão de Limpeza Pública



Divisão de Fiscalização Ambiental



Divisão de Educação Ambiental



CONRESOL – Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos
Sólidos da Região Metropolitana de Curitiba.

Observa-se que não existem canais de integração e articulação intersetorial e
da sua inter-relação com outros segmentos tais como desenvolvimento urbano,
habitação, saúde, meio ambiente e educação. As Secretarias Municipais gestoras das
diferentes áreas institucionais que integram o organograma da PMSJP, operam suas
estruturas separadamente, em busca do atingimento das metas, programas, projetos
e ações estabelecidas pela governança municipal. A falta de uma gestão bem
planejada e integrada dos quatro setores do saneamento básico, dificulta a articulação
intersetorial, fato este que já vem ocorrendo em alguns municípios brasileiros, como
por exemplo, Maringá/PR, onde a gestão dos serviços de saneamento básico é
executada pela Secretaria Municipal de Saneamento Básico – SENAN e regulada pela
Agência Maringaense de Regulação – AMR.
Acrescentam-se, a seguir, os modelos institucionais para a prestação dos
Serviços de Saneamento Básico, normalmente utilizados no País.
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Tabela 475. Modelos Institucionais para a prestação dos Serviços de Saneamento Básico

(i)

- Administração direta pela Municipalidade (Centralizada) por órgãos e
servidores públicos – Secretaria, Divisão, Serviço ou Departamento.

(ii)

- Administração direta descentralizada (outorga) por pessoa com
personalidade jurídica distinta do Município:

(iia)

- Autarquia Municipal

(iib)

- Empresa de Economia Mista

(iic)

- Empresa Pública

(iid)

- Fundação

(iii)

Administração indireta (delegação) através de licitação:

(iiia)

- Empresas Privadas – Terceirização por Autorização, Permissão ou
Concessão.

(iiib)

- Por Concessão Privada Plena

(iiic)

- Por Parceria Público – Privada (PPP) em forma de Concessão
Patrocinada ou Administrativa.

(iv)

- Gestão Associada através de Consórcio Público Intermunicipal ou
Convênio de Cooperação, mediante contrato de programa, e

(iva)

- Companhia Estadual de Saneamento.
Fonte: CSPR, 2014.

Segundo VARGAS, 2004, mais importante do que a existência de posições
favoráveis ao aumento da participação privada nas prestações dos serviços de
saneamento, é a baixa capacidade de investimento na expansão deste setor
demonstrada pela União, favorecendo o crescimento das concessões ao setor
privado. É possível observar que o Governo Federal, Estadual e Municipal apresentam
baixa capacidade de investimento no setor saneamento básico. Neste contexto,
parece improvável que o setor público possa garantir sozinho, os recursos
necessários para universalizar o atendimento da população urbana com serviços
adequados de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e
manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, tendo
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em vista os déficits de cobertura acumulados e as estimativas de investimentos para
superá-los.
O que explica a fraca participação de concessionárias privadas, sejam de
capital nacional ou estrangeiro, na prestação de serviços neste setor, não é tanto a
resistência política organizada das corporações envolvidas e seus aliados na
sociedade civil, mas principalmente alguns obstáculos jurídico-legais presentes no seu
ordenamento institucional.
As considerações sobre a organização administrativa e institucional do
saneamento na atual conjuntura política e econômica indicam que o envolvimento
privado na prestação dos serviços de saneamento básico tende a continuar crescendo
em nosso país.
Começando pelas oportunidades, a possibilidade de atrair capital privado para
investir na melhoria e ampliação da infraestrutura, numa época de recursos públicos
escassos e comprometidos com o pagamento de dívidas, é sem dúvida a principal
vantagem potencial da concessão dos serviços para companhias privadas nacionais
ou estrangeiras. Para assegurar que este objetivo seja cumprido satisfatoriamente, no
entanto, é preciso contar com um aparato regulatório consistente, envolvendo
contratos de concessão equilibrados, nos quais os direitos e obrigações do poder
concedente e da concessionária sejam plenamente assegurados, nos moldes do que
prevê a Lei de Concessões, além de entidades reguladoras dotadas de qualificação
técnica e de autonomia decisória e financeira para fiscalizar o seu cumprimento. Resta
saber se estas condições estão sendo ou não asseguradas nas concessões que vêm
sendo realizadas pulverizadamente no país
Além do investimento, outra vantagem de uma ampliação da participação
privada na prestação dos serviços de saneamento bastante citada na literatura diz
respeito ao aumento da eficiência global do setor que seria incentivada pelo aumento
da competição entre operadores públicos e privados.
Neste caso, uma participação de companhias privadas transnacionais no
contexto brasileiro, ainda que minoritária diante das enormes disparidades sociais e
regionais do país, é vista como vantajosa por incentivar a busca de maior eficiência e
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competitividade por parte das CESBs, além de possibilitar transferência de tecnologia
avançada para o setor.
Contudo, não se pode prever um comportamento padrão dos operadores
privados em nenhum dos aspectos citados, até porque sua atuação depende de
outros fatores como a qualidade da legislação que enquadra a concessão, do contrato,
da autonomia e independência das entidades reguladoras e, sobretudo, do capital
social presente no município ou região na forma de entidades da sociedade civil
mobilizadas para exigir transparência na administração dos assuntos de interesse
público.
Assim, concluindo, segundo VARGAS, 2004, nada impede a priori que
operadores privados possam atuar de forma articulada com as prefeituras e entidades
comunitárias em intervenções urbanas integradas, visando atender populações
desfavoráveis em áreas de sub-habitação; a necessidade de regulação e as
assimetrias de informação e poder entre reguladores e regulados não são menos
importantes em relação aos operadores públicos, da mesma forma que as dificuldades
de integração entre as infraestruturas e serviços de saneamento ambiental; enfim, a
gestão pública não é menos sujeita à corrupção, e nem toda concessão ao setor
privado implica necessariamente aumentos extraordinários de tarifas ou o fim de
subsídios cruzados. Há evidências empíricas contraditórias de todos estes aspectos,
podendo ser citados casos de fracasso e sucesso tanto da gestão pública quanto da
gestão privada em cada um deles.
Resumidamente apresentam-se as três Figuras a seguir, as quais detalham as
alternativas possíveis, ou seja, os cenários para o arranjo institucional proposto para
o Município de São José dos Pinhais.
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Figura 397. Arranjo Institucional Genérico
Fonte: CSPR, 2013.
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Figura 398. Arranjo Institucional Municipal
Fonte: CSPR, 2014.
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Figura 399. Arranjo Institucional Intermunicipal
Fonte: CSPR, 2014.
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Outro aspecto do modelo institucional para gestão dos serviços de saneamento
básico, de fundamental importância, refere-se à fiscalização, regulação e controle dos
serviços prestados. São condições para a regulação:
 Existência de plano de saneamento básico;
 Existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômicofinanceira da prestação universal e integral dos serviços;
 A existência de normas de regulação que prevejam os meios para o
cumprimento das diretrizes estabelecidas na Lei N°11.445/2007 e seu
Decreto N° 7.217/2010, incluindo a designação da entidade de regulação
e fiscalização;
 A realização prévia de audiência e de consultas públicas sobre o edital
de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato;
 Indicação dos respectivos prazos e metas a serem atendidas;
 Definição de metas progressivas e graduais de expansão dos serviços,
de qualidade, de eficiência de uso dos recursos naturais;
 Diferença das condições de sustentabilidade e equilíbrio econômicofinanceiro dos serviços incluindo: o sistema de cobrança, a composição
de taxas e tarifas e a sistemática de reajustes e de revisões, e a política
de subsídios, e,
 Definição dos mecanismos de controle social e as hipóteses de
intervenção e de retomada dos serviços.
Destaca-se ainda que no caso em que mais de um prestador execute atividade
interdependente com outra, a relação entre eles deverá ser regulada por contrato e
haverá entidade única encarregada das funções de regulação, fiscalização e controle.
O conteúdo mínimo desse contrato, similares às do contrato de concessão, além das
garantias de pagamento recíproco, que inclui a obrigação de destacar nas contas dos
usuários os valores devidos a cada prestador, e a impossibilidade de alteração e
rescisão administrativa unilateral.
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O exercício da função de regulação deverá atender aos seguintes princípios:
 Independência

decisória,

incluindo

autonomia

administrativa,

orçamentária e financeira;
 Transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões;
 Edição de normas relativas às dimensões técnicas, econômicas e
sociais de prestação dos serviços tais como:
 Padrões e indicadores de qualidade;
 Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
 Medição, faturamento, cobrança e monitoramento dos custos, e,
 Aplicação das regras relativas a estrutura, reajuste e revisão de taxas e
tarifas e de auditoria e certificação dos investimentos.
Segundo a publicação Valor Econômico, de 22/08/2012, a regulação dos
serviços de saneamento alcançou 2.296 municípios em junho de 2012, crescimento
de 19% em relação ao número daqueles que possuíam regras definidas para o
segmento em 2011. Apesar do avanço, a normatização chegou a apenas 41,3% dos
municípios do país, conforme dados divulgados pela Associação Brasileira de
Agências de Regulação (ABAR).
A Lei 11.445/2007 estabelece que todos os serviços de saneamento básico
(abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas) devem ser regulados, sob
pena de terem seus contratos invalidados, de não serem autorizados a praticar
reajustes ou revisões tarifárias e, até mesmo, de não terem acesso a recursos da
União, uma vez que os planos municipais de saneamento básico devem ter sua
execução acompanhada por agências reguladoras.
A mesma fonte revela que, os municípios também têm tido dificuldade de
avançar na implementação de planos de saneamento básico, requisito obrigatório
para o acesso aos recursos da União a partir de janeiro de 2016. Dos 2.296 municípios
com regulação, somente 26% dispunham de planos de saneamento em agosto de
2012.
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17.5.

PROGRAMAS LOCAIS DE SANEAMENTO BÁSICO

Os programas locais de Saneamento Básico obedecem, cada um, a gestão da
Secretaria Municipal respectiva, ou seja, promovendo Seminários, Fóruns, Encontros,
Cursos de Capacitação e Integração da População utilizando os meios de
comunicação disponíveis. As escolas municipais e os CRA’s constituem-se, com
frequência, em pontos de encontro.

17.5.1. Desenvolvimento Urbano
As revisões, efetuadas recentemente do Plano Diretor, instituído pela Lei
complementa Nº 09 de 23/12/2004, demostram que a mobilização social responde
aos chamamentos da municipalidade tendo em vista o planejamento participativo. O
Fórum permanente dos debates ocorre no Conselho Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano (CMPDU) acompanhando o Zoneamento de Uso e
Ocupação do Solo, o Sistema Viário, o Parcelamento do Solo, e as demais Leis
pertinentes ao assunto.
As figuras a seguir, representam a delimitação dos bairros, e o mapa síntese
com detalhe do eixo de expansão urbana previsto para os próximos anos.
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Figura 400. Delimitação dos Bairros
Fonte: Plano Diretor, 2004
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Figura 401. Mapa Síntese
Fonte: Plano Diretor, 2004
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As figuras a seguir (mapas) apresentam:


Macrozoneamento do Município



Zoneamento Urbano Colônia Murici



Principais aglomerados urbanos



Perimetral Rural de Integração das colônias e distritos.

Figura 402. Macrozoneamento do Município
Fonte: PMSJP, 2012.
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Figura 403. Zoneamento da Colônia Murici
Fonte: PMSJP, 2012.
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Figura 404. Principais Aglomerações Urbanas
Fonte: PMSJP, 2012.
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Figura 405. Perimetral Rural de Integração das Colônias
Fonte: PMSJP, 2012.
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Pela afinidade conceitual, as zonas referenciadas na lei nº16/2005 foram
classificadas em 10 “grandes grupos” de características semelhantes. Para as Zonas
Especiais de Interesse Social – ZEIS, os parâmetros de uso e ocupação do solo se
apresentam conforme segue:


Lote mínimo – (área em m²) – 200 a 360



Testada – (m) – 8 a 12



Altura máxima – (pav) – 4



Coeficiente de aproveitamento – 1



Ocupação máxima (%) – 50



Permeabilidade mínima (%) – 30



Definição do uso: habitação unifamiliar, Comércio e Serviço de Bairro,
Indústria Caseira. Comércio e Serviço Específico e Micro Indústria são
permissíveis de acordo com o porte da via de ligação.

As Zonas da Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei Nº 16/2005, estão assim
representadas:
Zona residencial um (ZR1) - aquela predominantemente destinada à
implantação de moradias unifamiliares e de baixa densidade (entre 51 e 150 hab/ha),
salvo as ruas atingidas por uso específico do sistema viário;
Zona residencial dois (ZR2) - aquela destinada ao uso habitacional de baixa
densidade (entre 51 e 150 hab/ha), e atividade comercial;
Zona residencial três (ZR3) - aquela destinada ao uso habitacional de média
densidade (entre 151 e 300 hab/ha), e atividade comercial;
Zona residencial especial 1 e 2 (ZRE1 e ZRE2) - aquelas destinadas ao uso
habitacional de baixíssima densidade e uso industrial.
Zona residencial quatro (ZR4) - aquela destinada ao uso habitacional de alta
densidade (acima de 300 hab/ha), e atividade comercial;
Zona central um (ZC1) que corresponde ao centro tradicional da cidade;
Zona central dois (ZC2) que corresponde ao entorno imediato da ZC1;
Zona central três (ZC3) que corresponde ao subcentro delimitado pelas ruas
Profª Marieta S. Silva, Francisco Alves, Tavares de Lyra, Maria Luiza, Lourenço José
de Paula e Antônio Dantas.
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – VOLUME V

Página: 87

Zona Especial Estrutural (ZEE), aquela que se caracteriza como expansão
do centro tradicional e de indução do crescimento da cidade em direção ao sul, com
predominância de habitação coletiva, sendo admitidas atividades comerciais e de
serviços. (pode ter aumento de potencial construtivo)
Zona Industrial e de Serviços (ZIS), aquela com predominância de atividades
industriais e de serviços, bem como das atividades que lhes são complementares.
Distritos Industriais, aquelas áreas destinadas principalmente à implantação
de indústrias e serviços de apoio à indústria constituindo um complexo industrial, são
regulamentados através de legislação específica.
Zona especial de serviços intermodais (ZESI) - compreendem as áreas que
por suas características locacionais, em função de infraestrutura metropolitana,
devem ter usos específicos para utilização dessa infraestrutura;
Unidade Territorial de Planejamento (UTP) do Itaqui - está contida na bacia
do Rio Itaqui manancial de interesse de proteção especial para fins de abastecimento
público, definidos pelas legislações estaduais e municipais pertinentes.
Setor especial de áreas verdes (SEAV) - compreende as áreas sujeitas às
inundações e erosão, onde deve ocorrer a implantação de parques lineares,
destinados às atividades de recreação e lazer, à proteção de matas ciliares, a facilitar
a drenagem urbana e a preservar áreas críticas.
Zonas Especiais de Ocupação Restrita (ZEOR 1 e 2), as áreas com
restrições à ocupação, delimitadas pela Cota de Inundação.
Zona especial de interesse social (ZEIS) - compreende as áreas destinadas
ao desenvolvimento de assentamentos urbanos vinculados a programas habitacionais
de interesse social ou programas de regularização fundiária (de iniciativa pública ou
privada).
Zona especial institucional (ZEI) - compreende as áreas destinadas a todos
os equipamentos comunitários, públicos ou privados, ou usos institucionais, públicos
ou privados, necessários à garantia do funcionamento satisfatório dos demais usos
urbanos e do bem estar da população;
Zona especial de aeroporto (ZEA) - compreende as áreas destinadas às
instalações inerentes ao setor, bem como áreas de segurança;
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Setor especial de sistema viário (SESV) - compreende as faixas especiais
junto à ferrovia e as rodovias que cortam o Município.
Zona Rural (ZRU) - toda área situada no território municipal, não incluída no
perímetro da área urbana.
Sede da Colônia Murici (SCM) – considerada como área urbana caracterizada
pela edificação contínua e existência de infraestrutura e equipamentos públicos
comunitários, destinados às funções urbanas básicas de habitação, trabalho,
recreação e circulação.
A classificação funcional do Sistema Viário do Município de São José dos
Pinhais é estabelecida de acordo com as categorias abaixo definidas:
I. Vias Regionais são vias com a função de conduzir, de forma expressa, o
tráfego com origem e/ou destino fora do território do Município, são compostas por:
rodovias estaduais; e federais;
II. Vias marginais (VM) - são vias paralelas e frontais às Vias Regionais com
a função de facilitar o acesso às atividades lindeiras a essas vias;
III. Vias arteriais (VA) - são vias com a função de conduzir o tráfego entre
zonas urbanas afastadas entre si, bem como conectar-se com as Vias Regionais
facilitando as trocas de viagens com as áreas externas ao Município;
IV. Vias de integração intermunicipal (VII) - são vias com a função de
conduzir o tráfego de veículos em viagens entre a área urbana do Município de São
José dos Pinhais e as áreas urbanas dos municípios vizinhos;
V. Vias de integração municipal (VIM) - são vias com a função de conduzir o
tráfego de veículos em viagem entre a área urbana, as áreas rurais e os distritos
industriais do Município;
VI. Via perimetral rural de integração das colônias (PRIC) - são vias de
interesse turístico e cultural com a finalidade de interligar as colônias do Município e
promover o desenvolvimento do comércio, serviço e indústria local;
VII. Vias coletoras (VC) - são responsáveis pela condução do tráfego entre as
vias locais e as demais vias hierarquicamente superioras do Sistema Viário Urbano;
VIII. Vias centrais (VCC) - são as vias que por sua condição de localização,
em área de alta densidade de atividades urbanas, trabalham no limite de suas
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capacidades, conduzindo simultaneamente o tráfego de veículos individuais e
coletivos e o tráfego de pedestres;
IX. Vias locais (VL) - são vias responsáveis prioritariamente ao acesso as
atividades locais e à condução de veículos em pequenos percursos; e
X. Vias especiais (VE) - são vias de uso diferenciado, com ou sem função
específica de tráfego de veículos.
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Figura 406. Zoneamento urbano e uso do solo.
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Ver tabela síntese do Plano Diretor:

Tabela 476. Síntese dos parâmetros de uso e ocupação do solo

Fonte: Estudo de Macroestruturação Urbana, 2014.

A figura a seguir representa o adensamento do perímetro urbano. Em cor de
rosa, as Zonas Especiais de Interesse Social.
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Figura 407. Perímetro Urbano – Zoneamento
Fonte: Estudo de Macroestruturação Urbana, 2014.

Por situar-se São José dos Pinhais na Região Metropolitana de Curitiba,
institucionalmente subordinada à COMEC, Coordenação da Região Metropolitana de
Curitiba, o Município participa, em conjunto com os outros Municípios da Região, de
decisões compartilhadas de atividades de cooperação, complementariedade ou
compartilhamento dos processos, equipamentos e infraestrutura relativos à gestão do
saneamento básico.
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Este compartilhamento, em termos de recursos hídricos, está presente em:
 Leis, decretos, regulamentos, normas e procedimentos gerados pela
COMEC;
 Determinações do Plano de Bacia do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto
Ribeira e Setores de Produção e Abastecimento de Água detalhados no
Plano Diretor de Abastecimento de Água Integrado de Curitiba e Região
Metropolitana (SAIC);
 Determinações do Plano Diretor de Drenagem da Bacia do Rio Iguaçu e
Região Metropolitana de Curitiba, com atenção às Unidades de
Conservação e Mananciais da RMC;
 Regulamentos da Área de Interesse Especial Regional do Iguaçu
(AIERI);
 Regulamentos do Parque Metropolitano do Iguaçu, e,
 Áreas de Proteção Ambiental da APA de Guaratuba e do Rio Pequeno.
Já no setor de meio ambiente- especificamente na gestão de resíduos sólidos,
destaca-se o Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos da Região
Metropolitana de Curitiba – CONRESOL, o qual gerencia os municípios que o
integram, com disposição final em aterro sanitário, na cidade vizinha de Fazenda Rio
Grande.
No setor de abastecimento de água e esgotamento sanitário a SANEPAR, por
contrato de concessão e por contingência técnica de mananciais, opera sistemas que
beneficiam, além de São José dos Pinhais, outros municípios.
Segundo o SNIS 2012, são 480 funcionários de empresas privadas contratados
para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em São José dos
Pinhais. Não há informações sobre o nível de formação dos funcionários.
As tabelas a seguir apresentam as informações sobre empregados do sistema
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de São José dos Pinhais, conforme
SNIS 2012:
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TABELA Ge04 - INFORMAÇÕES SOBRE TRABALHADORES REMUNERADOS,
SEGUNDO A NATUREZA DO AGENTE EXECUTOR
Público

pessoa

TB013

0

Privado

pessoa

TB014

480

Coleta

pessoa

TB001

0

Varrição

pessoa

TB003

0

Capina

pessoa

TB005

0

Unidades

pessoa

TB007

0

Outros

pessoa

TB009

0

Geren.

pessoa

TB011

0

Coleta

pessoa

TB002

96

Varrição

pessoa

TB004

53

Capina

pessoa

TB006

130

Unidades

pessoa

TB008

77

Outros

pessoa

TB010

112

Geren.

pessoa

TB012

12

Prefeitura

Empregado

TB001

0

Empresas

Empregado

TB002

96

Empresas

empregado

TB002

96

Total

Público

Quantidade de
trabalhadores
remunerados alocados
no manejo de resíduos
sólidos, segundo
natureza do agente
executor

Privado

Quantidade de coletores
e mot.

TABELA In01 - INDICADORES GERAIS
Taxa de empregados por habitante urbano

empreg./1000hab.

I001

1,96

Despesa por empregado

R$/empregado

I002

-

incidência de empregados próprios

%

I007

0

%

I008

100

%

I010

2,5

empreg./1000hab.

I019

0,39

%

I025

20

Incidência de empreg. de empr. contrat. no total de
empreg. no manejo
Incidência de empreg. admin. no total de empreg no
manejo
Taxa de motoristas e coletadores por habitante urbano
Incidência de emprega.da coleta no total de empregados
no manejo
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Capina e Roçada:
Público

empregado

Privado

empregado

TB005

0

TB006

130

Quantidade de trabalhadores

TABELA In05 - INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINA E PODA
Taxa de terceirização de varredores

%

I041

100

Taxa de terceirização de varrição

%

I042

100

Taxa de varredores por habitante urbano

empreg./1000hab.

I045

0,22

%

I047

11,04

Extensão total anual varrida per capita

Km/(hab. x ano)

I048

0,13

Taxa de capinadores por habitante urbano

empreg./1000hab.

I051

0,53

%

I052

27,08

Incidência de varredores no total de empregados no
manejo

Relação de capinadores no total de empregados no
manejo

- Existência de planos de capacitação, planos de cargos e salários e planos de
demissão.
Com relação aos planos de capacitação, cargos e salários e demissão, como
os funcionários do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são
terceirizados, cada empresa possui política própria de recursos humanos.
Para o setor de abastecimento de água e esgotamento sanitário tendo em vista
a concessionária ser a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, a mesma
obedece critérios próprios, da mesma forma, acrescentam-se os dados do SNIS 2012.
FN026 – Quantidade total de empregados próprios:

Tabela 477. Quantidade de empregados, separados por cargo.

Ano

2011

2010

2009

2008

2007

Empregados

60.000

55.000

53.000

57.000

52.000
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Dados mais recentes de 2015 recebidos da Sanepar constam na tabela
abaixo:
Cargo
Nível Superior
Técnicos
Operacionais
Administrativos
Estagiários
Bolsistas
Terceirizados

Empregados
2
6
34
16
2
0
65

Para o setor de drenagem pluvial, os serviços são executados pelos próprios
funcionários da Secretaria Municipal de Obras e pelos empregados das empresas
terceirizadas. Logo, PMSJP e empresas eventualmente contratadas, obedecem a
critérios específicos. Para os funcionários da PMSJP, locados na Secretaria Municipal
de Obras, observa-se que os mesmos executam várias atividades diferenciadas do
sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.

17.5.2. Habitação
O Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), elaborado em 2011,
pela empresa MENDES Engenharia, teve suas Estratégias de Ação aprovadas na 1º
Conferência Municipal de Habitação do Município de São José dos Pinhais, como
componente do Programa Habitação de Interesse Social, responsabilidade da
Secretaria Nacional de Habitação do M. Cidades.
A Lei Nº 11.124 de 16/06/2005 institui no País o Sistema Nacional de Habitação
de Interesse Social a qual busca implementar políticas e programas capazes de
promover o acesso à morada digna para a população de baixa renda, definindo os
seguintes princípios:
 Suprir o vazio institucional na área;
 Estabelecer as condições para enfrentar o déficit habitacional, e,
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 Promover ações integradas e articuladas nos três níveis de governo, com
participação social.
Seus objetivos principais são:
 Direito à moradia;
 Moradia digna;
 Função social da propriedade urbana;
 Questão habitacional como uma política de Estado;
 Gestão democrática, e,
 Articulação das ações de habitação à política urbana.
Define a Lei, diretrizes e objetivos a serem contemplados na elaboração do
PLHIS, através dos programas:
 Aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e
arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;
 Produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;
 Urbanização e urbanística de áreas caraterizadas de interesse social;
 Implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos
urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse
social;
 Aquisição de materiais para Construção, ampliação e reforma de
moradias;
 Recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou
deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse
social, e,
 Outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho
Gestor do FNHIS.
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Dentro dos diferentes programas disponibilizados, destaca-se o Programa
Habitacional Popular Minha Casa Minha Vida, PMCMV.
O PLHIS de São José dos Pinhais, em sua fase de diagnóstico apontou um
déficit de 10.915 unidades, a seguir detalhado.
Tabela 478. Necessidades de Moradias de PLHIS

Déficit Habitacional Quantitativo (fora das Ocupações)

4.969

Déficit Habitacional (nas Ocupações Irregulares)

4.732

Déficit Habitacional da Demanda Demográfica

1.214

Déficit do PLHIS

10.915

Fonte: Mendes Engenharia, 2011

Para atendimento às demandas anteriormente explicitadas até o ano de 2013,
para o Município de São José dos Pinhais foram detalhadas as seguintes linhas
Programáticas:
 LP1 – Integração Urbana de Assentamentos Precários e em APP’s (2.535
unidades);
 LP2 – Produção e Aquisição da Habitação (820 unidades);
 LP3 – Melhoria Habitacional (1.017 unidades);
 LP4 – Normativas (atualização cadastral de 1.000 unidades/ano);
 LP5 – Desenvolvimento Institucional (Contratação de pessoal), e,
 LP6 – Intervenções na área Rural (10 imóveis por ano).
Define ainda, o PLHIS os critérios de elegibilidade, seleção e hierarquização da
demanda e definição de prioridades em áreas de risco (Resolução Nº01, de
11/02/2011), do CGFMHIS.
Destaca-se que o saneamento básico, instituído pela lei 11.445/2007 e
regulamentado pelo Decreto nº 7.217/2010, define e detalha a relevância da
integração dos serviços de saneamento (água + esgotos + resíduos sólidos +
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drenagem) com a diversa tipologia de habitações conectadas a esses serviços e as
diferentes faixas de renda da população, sem o que as habitações perderiam suas
funções de atender os objetivos anteriormente citados e detalhados no PLHIS de São
José dos Pinhais. A implantação de saneamento básico pela universalização do
atendimento, ofertando infraestrutura e equipamentos urbanos, como complemento
aos programas habitacionais e de interesse social, são fundamentais para a melhoria
das condições de vida das populações urbanas e rurais do Município de São José dos
Pinhais.
Os mapas a seguir apresentam ocupações irregulares.
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Figura 408. Ocupações Irregulares
Fonte: COMEC, 1997.
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Figura 409. Síntese das Condicionantes Ambientais
Fonte: PMSJP, 2012.
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As áreas de aplicação dos instrumentos de parcelamento, edificações
compulsórias, áreas para investimento em habitação de interesse social e por meio
do mercado imobiliário encontram-se em fase de revisão do Plano Diretor (Lei
Complementar nº09/2004). O Zoneamento de São José dos Pinhais destaca:


áreas de aplicação dos instrumentos de parcelamento;



edificações compulsórias, e,



áreas para investimento em habitação de interesse social e do mercado
imobiliário.

A Sub-Seção II – Das Áreas Especiais de Interesse Social, destaca:
Art. 3º – As áreas especiais de interesse social são aquelas destinadas à
produção e à manutenção de habitações de interesse social com destinação
específica, obedecendo a normas próprias de uso e ocupação do solo.
Enquadram-se:


os assentamentos autoproduzidos por populações de baixa renda em
áreas públicas ou privadas;



assentamentos irregulares em áreas públicas, que atendam a padrões
de qualidade de vida e ao equacionamento dos equipamentos urbanos
e comunitários, circulação e transporte, limpeza urbana e segurança;



loteamentos privados irregulares ou clandestinos;



áreas delimitadas pelo Poder Executivo, considerando o déficit anual da
demanda habitacional prioritária, permitida a promoção de parcerias e
incentivos.

Para que sejam construídas habitações nas ZEIS, deverá ser efetuado estudo
de impacto de vizinhança.
A Seção V – Do Direito de Preempção, define para aquisição, por parte do
poder público, de áreas do seu interesse para realização dos seguintes projetos:


regularização fundiária;



execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;



constituição de reserva fundiária;



implantação de equipamentos urbanos e comunitários;



criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
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criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de
interesse ambiental;



proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico, e,



ordenamento e direcionamento da expansão urbana.


Destaca-se ainda – Seção III – Das Diretrizes Prioritárias de Macro Proposta
do Plano Diretor: promover a urbanização em áreas de ocupação irregular, onde o
direito à propriedade é difuso e sem reconhecimento legal, priorizando intervenções
em áreas que não coloquem em risco as populações instaladas, adequando os
equipamentos de uso público e formatando a integração destes núcleos ao tecido
urbano, promovendo a relocação da população para locais apropriados, promovendo
a recuperação ambiental do local.
A Secretaria Municipal de Urbanismo busca regulamentar e implementar os
instrumentos definidos no Plano Diretor, através da sua revisão.

17.5.2.1.Quadro de Oferta Habitacional
Discute-se atualmente como deverá ocorrer a oferta de novas moradias e a
questão do solo já urbanizado ou a ser implantado (licenciado) para os próximos anos.
Aumentando a demanda de novas habitações, implantação de atividades comerciais
e de serviços para a população de baixa renda, especialmente em Zonas Especiais
de Interesse Social, aumentará na mesma proporção a disponibilização dos serviços
de saneamento básico. Essa discussão entre os técnicos da Secretaria Municipal de
Planejamento e Urbanismo e a empresa consultora responsável pela revisão e
atualização do Plano Diretor definirá, para o futuro, as expansões necessárias e suas
consolidações dentro do tecido urbano em contínuo crescimento.
Da produção habitacional do município nos últimos seis anos merecem
destaque alguns empreendimentos, conforme listado abaixo e identificado no mapa a
seguir:
Projeto Parque Linear Rio Ressaca, que envolve ações para controle de
cheias, recuperação das áreas de preservação permanente, e criação do parque
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linear. Esse projeto prevê a relocação de 210 famílias para unidades habitacionais do
Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV entre 2012 e 2014, nos
empreendimentos Moradias Vale Verde; Moradias Parque São José; Moradias
Pinheiros, além de algumas unidades isoladas nos loteamentos já implantados
Moradias Holtmann e Moradias Rio Pequeno;
Projeto Parque Linear do Rio Itaqui, que envolve relocação de 825 famílias
de áreas de risco e a implantação de parque linear na faixa delimitada pela cota de
inundação com tempo de recorrência de 25 anos, estabelecida no Plano Diretor de
Drenagem elaborado pela Suderhsa. Essas famílias foram ou serão relocadas ao
longo de 2014 para os empreendimento Residencial Nápoles (PAC), Residencial
Amazonas (PAC), Residencial Vila Verde (PAC) e Residencial Borda do Campo
(BNDES), os dois últimos com previsão de entrega para o mês de outubro/2014.
Além

dos

empreendimentos

citados,

que

envolvem

relocação

e

reassentamento de famílias, foram implantados dentro dos diferentes programas e
linhas de financiamento vigentes outros empreendimentos habitacionais, listados
abaixo:


Em 2009, Residencial Sevilha (160 UH) e Residencial Valência

(272 UH), ambos pelo Programa de Arrendamento Residencial – PAR;


Em 2010, Residencial Atenas (160 UH), também PAR;



Em 2011, Moradias Serra do Mar II (297 UH), PMCMV;



Em 2012, Moradias Serra do Mar I e II (297 UH), PMCMV;



Em 2014, Projeto Netuno I (26 UH/PMCMV) e Netuno II (86

UH/PAC), com previsão de entrega em outubro.
Também surgiram nos últimos anos no município diversos empreendimentos
da iniciativa privada financiados dentro do Programa Minha Casa Minha Vida.
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Figura 410. Áreas com Habitação de Interesse Social.

Segundo informações do Plano Diretor Atualizado, foram tabuladas em
diferentes categorias – dados de densidade, saneamento, escolaridade, estudo,
trabalho e renda. Os mapas foram elaborados considerando o indicador médio do
município e indicando os bairros que estão na média, abaixo ou acima dela, para cada
um dos aspectos analisados.
No primeiro indicador – densidade – foram calculadas as densidades por bairro
a partir dos dados de população e área dos bairros. As cinco categorias definidas
foram de <10 hab/ha até > 40 hab/ha. As densidades para o município de São José
dos Pinhais foram calculadas considerando área total e população total, área urbana
e população urbana e área rural e população rural. Os resultados obtidos foram 2,79
hab/ha, 13,69 hab/ha e 0,35 hab/ha, respectivamente. O mapa permite a visualização
dos bairros com maior densidade na área urbana de São José, ou seja, onde se
concentra a maior parte da população urbana do município.
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Apresentam-se a seguir mapas com os indicadores de água e esgoto, visto que
a coleta de lixo tem uma abrangência elevada em praticamente todos os bairros.
Sendo assim, os bairros com atendimento por rede de água entre 65-95% dos
domicílios e por rede de esgoto entre 50-85% dos domicílios estão na média
municipal, e os demais bairros acima ou abaixo dela.
Ao cruzar os mapas de densidade e de saneamento verifica-se que grande
parte dos bairros mais densos também é bem atendida pelas redes de saneamento,
com algumas exceções, como os bairros de Iná e Pedro Moro, que tem boa cobertura
por rede de água, mas baixo atendimento de esgoto (<50%).
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Figura 411. Densidade dos Bairros
Fonte: PMSJP, 2012.
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Figura 412. Cobertura de Água e Esgoto nos Bairros
Fonte: PMSJP, 2012.
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Figura 413. Renda por bairros
Fonte: PMSJP, 2012.
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Figura 414. Bairros no Perímetro Urbano
Fonte: Fonte: PMSJP, 2014
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Figura 415. Localidades Rurais
Fonte: PMSJP, 2014

No Plano Diretor de SJP, no processo do mapeamento destas “áreas
ocupáveis” foram primeiramente identificadas as principais Bacias Hidrográficas com
seus veios d’águas cardinais, bem como seus respectivos afluentes e subafluentes,
conforme arquivo shape disponibilizado pela Prefeitura. Somaram- se as áreas de
preservação permanente mapeadas também fornecidas pela PMSJP.
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A sobreposição das condicionantes resultou na classificação do território de
São José dos Pinhais em três categorias: áreas ocupáveis – as que apresentam pouca
ou nenhuma restrição direta ao uso do solo urbano; áreas com ocupação
condicionada – as que requerem usos do solo de baixo impacto e/ou compatíveis com
as condicionantes ambientais ali presentes; e áreas não ocupáveis – as que
representam risco à ocupação urbana e/ou locais que abrigam áreas prioritárias à
preservação ambiental.
A seguir mapas elaborados no Plano Diretor:
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Figura 416: Mapa Hidrográfico e Áreas de Preservação Permanente.
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Figura 417: Mapa Síntese das Condicionantes Ambientais
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Figura 418: Representação do Relevo Sombreado e as Áreas Ocupáveis
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17.5.2.2.Análise das projeções do déficit habitacional
O resumo do déficit habitacional em São José dos Pinhais em 2009, conforme
o PLHIS, é de 10.748 unidades habitacionais, sendo 4.969 unidades de déficit
quantitativo (conforme IBGE) e 5.799 de déficit qualitativo (levantamento ocupações
irregulares realizado). Cabe destacar que o número de unidades habitacionais em
ocupações irregulares levantado pelo PLHIS foi bem maior que o identificado pelo
IBGE em 2000 como inadequação de moradia. O PLHIS traz ainda uma estimativa de
domicílios vagos conforme o Censo 2000. São 7.836 domicílios desocupados, que
representam 14% do total de domicílios, percentual acima da média nacional, e
questionado pelo próprio relatório.
Outra informação relevante do PLHIS foi o cadastro de inscritos na Secretaria
Municipal de Habitação. Apesar de cumulativo e não necessitar de atualização anual,
o dado ajuda a dimensionar a necessidade habitacional no município. Na época da
coleta de informações para o Plano, o número de inscritos era 19.318, sendo que
destes 3% não possuíam renda, 17% possuíam renda até 01 SM, 27% entre 01 e 02
SM, 36% entre 02 e 03 SM, e 17% possuíam renda acima de 03 SM.
O Plano também identificou que até meados da década de 90 o município não
contava com uma estrutura para acompanhar exclusivamente as questões
relacionadas à habitação. Em 1995 foi criada a Secretaria Municipal de Habitação,
pela Lei Municipal de número 02/93, que dispõe sobre a organização da Prefeitura
Municipal de São Jose dos Pinhais.
Na época de elaboração do PLHIS, a atuação da Secretaria Municipal de
Habitação para viabilizar o acesso à habitação como um direito do cidadão, envolvia
as seguintes linhas de atuação:
a) Urbanização de áreas irregulares e degradadas;
b) Regularização Fundiária;
c) Remanejamento de Habitações em área de risco;
d) Produção de lotes urbanizados;
e) Aquisição de áreas para criação de novos loteamentos;
f) Execução e melhoria da infraestrutura e dos equipamentos públicos
necessários aos empreendimentos habitacionais;
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g) Implantação de Empreendimentos habitacionais destinados a famílias
de baixa renda.
Os dados relativos ao déficit habitacional e inadequação de domicílios, para
São José dos Pinhais e Região Metropolitana de Curitiba, estão apresentados na
tabela a seguir.
Tabela 479. Déficit Habitacional

Déficit Habitacional Total
Ônus
Coabitação
excessivo
%
Familiar
com
aluguel

%

Adensamento
excessivo de
dom.
alugados

%

Unid
Territorial

Domicílios
Precários

%

São José
dos
Pinhais

1.369

20,20%

2.703

39,89%

2.237

33,02%

467

6,89%

Curitiba

16.997

19,83%

33.454

39,03%

30.353

35,41%

4.902

5,72%

Fonte: PMSJP, 2012.

Relativamente sobre a análise dos impactos para as demandas de saneamento
básico conforme projeções de déficit habitacional.
SANEPAR – Abastecimento de água e esgotamento sanitário
Conforme relocação das famílias em ocupações irregulares, a Concessionária,
conforme contrato de concessão, irá providenciar instalação e implantação de redes
de abastecimento de água e esgotamento sanitário para as novas moradias.
No Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de Água Integrado de Curitiba
e Região Metropolitana – SAIC, elaborado pela Sanepar, foi contemplado um estudo
de Projeção Populacional, no entanto, essas informações foram definidas por zonas
de abastecimento, conforme o plano, e não por bairros. Não abrangem todo o território
municipal, mas boa parte de sua área urbana.
O estudo demográfico do Plano Diretor do SAIC tem como objetivo principal
estimar a população ao longo do período de vigência do plano.
Foram utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
da Sanepar, da Companhia Paranaense de Energia (Copel), da Coordenação da
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Região Metropolitana de Curitiba (COMEC) e do Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba (IPPUC).
Os dados utilizados serviram como base para a o cálculo da projeção
populacional até 2040, com avaliação da dinâmica de crescimento, fatores migratórios
e ocupação futura de áreas de expansão.
Foram utilizados apenas os dados de projeção populacional no horizonte 20122020. Como a projeção da Sanepar mostra o crescimento no cenário tendencial, a
intenção foi verificar em quais áreas do município estão ocorrendo as maiores taxas
de crescimento e quais as regiões tendem a ter maior quantidade de economias
residenciais em 2020, em números absolutos.
Por esses dados observa-se uma tendência de crescimento com taxas mais
elevadas nas regiões mais periféricas de São José dos Pinhais, especialmente na
porção leste, ao longo da BR 277 e próximo às áreas de mananciais que devem ser
protegidos. Já em números absolutos, a população tende a se concentrar no
sul/sudeste e na porção central do município, que apesar de crescer a taxas mais
baixas, já concentra bastante população, e por isso é representativa em números
absolutos. Ver figuras a seguir.
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Figura 419: Taxa de Crescimento Estimada 2012-2020
Fonte: Plano Diretor Atualizado, 2015
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Figura 420: Economias Residenciais Estimadas 2020
Fonte: Plano Diretor Atualizado, 2015
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – VOLUME V

Página: 121

SMMA – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
Sobre a coleta de resíduos a situação é mais simples. Conforme as novas
moradias vão se estabilizando a coleta irá contemplar essas novas áreas, pois a coleta
de resíduos na área urbana de São José dos Pinhais é de 100%.
SMO – Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas
Para a drenagem urbana, o atendimento de novas moradias ocorre em função
da execução das obras de pavimentação, uma vez que a drenagem é executada
tradicionalmente como infraestrutura do pavimento. Drenagem e pavimentação
correm juntos.
17.5.3. Comunidades Tradicionais
Segundo Lupack (2004) nas comunidades tradicionais, a população é
composta por:
 Poloneses – Colônias Murici e Zacarias;
 Italianos – Barro Preto Santo Antônio da Roseira, Colônia Rio Grande
e Mergulhão;
 Alemães – Colônias Afonso Pena, Murici e Zacarias;
 Suecos, Japoneses, Belgas, Russos, Portugueses e Asiáticos
distribuídos em todo o Município.
O meio urbano concentra cerca de 90% da população do Município.

17.5.4. Gestão de Recursos Hídricos
Os recursos hídricos no território de São José dos Pinhais, obedecem ao
disposto no Plano Diretor de Desenvolvimento da Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu,
elaborado pela SUDERHSA, em 2002, incluindo as Sub-bacias do Rio Itaqui,
Pequeno, Ressaca, Miringuava, Cotia e Despique. São José dos Pinhais tem assento
no Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu, onde são formuladas e aprovadas as
normas e procedimentos comuns aos municípios que integram o Alto Iguaçu, tendo
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em vista a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos da Bacia. A bacia litorânea é
gerenciada pelo Comitê do Litoral.

Figura 421. Bacias e sub-bacias do Município de São José dos Pinhais

Fonte: Tese, Produto 5, 2010
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Tabela 480. Bacias Hidrográficas com relação de área ocupada urbana do distrito Sede

BACIAS

ÁREA TOTAL

ÁREA OCUPAÇÃO

% DE OCUPAÇÃO

Área de Contribuição
Direta

29.956.642,24

7.420.159,82

25%

Bacia do Rio Avariu

6.722.857,28

2.948.756,48

44%

Bacia do Rio Cotia

79.546.085,55

650.294,66

1%

Bacia do Rio Itaqui

31.435.656,95

7.014.734,61

22%

Bacia do Rio
Miringuava

161.303.204,32

5.961.496,02

4%

Bacia do Rio
Miringuava-Mirim

114.604.275,87

4.439.937,21

4%

Bacia do Rio Pequeno

130.135.972,54

11.137.117,18

9%

Bacia do Rio Ressaca

12.556.933,44

6.656.865,04

53%

Bacia do Rio Despique

36.450.763,43

0

0%

Bacia Litorânea

346.271.751,47

0

0%

Fonte: Tese, Produto 5, 2010
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Figura 422. Hidrografia de São José dos Pinhais.
Fonte: Tese, Produto 5, 2010.

Chama-se atenção para a Área de Preservação Ambiental do Rio Pequeno e
de Guaratuba, a Unidade Territorial de Planejamento do Rio Itaqui e a Área Especial
de Interesse Turístico do Marumbi.
Conclui-se que é de suma importância a integração dos serviços de
saneamento básico com o s recursos hídricos, apresar dos mesmos não integrarem
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os serviços públicos de saneamento básico. A lei nº 11.445/2007 detalha que a
utilização dos recursos hídricos na prestação dos serviços públicos de saneamento
básico, inclusive para disposição em diluição de esgotos e outros resíduos líquidos,
está sujeito a outorga de direito de uso, nos termos da lei nº 9.433 de 08 de janeiro de
1997, de seus regulamentos e das legislações estaduais e municipais pertinentes. A
lei citada define a gestão dos recursos hídricos de forma a garantir o uso múltiplo das
águas (inciso IV, Art. 1º) e articulação dos planos de recursos hídricos com o
planejamento dos setores usuários (inciso IV, Art. 3º), destacando a conservação da
água como valor socioambiental relevante.
De acordo com ROSA FILHO (2002), os migmatitos, bem como as rochas
granitoides e gnáissicas, representam as unidades aquíferas do embasamento
cristalino da Região Metropolitana de Curitiba. Estas rochas ocupam uma área de,
aproximadamente, 7.500 km², numa faixa que abrange Curitiba, Araucária, Almirante
Tamandaré, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Piraquara, Quatro
Barros e São José dos Pinhais.
A chuva média anual da região é em torno de 1.500 mm. A infiltração e a
percolação das águas se faz através de geoestruturas em geral, diaclases e falhas
geológicas. O manto de alteração das rochas, ainda segundo ROSA FILHO, 2002, e
os sedimentos quaternários, encontram-se saturados com água e funcionam como
reguladores da recarga dos aquíferos durante todo o ano, entre 60 e 150 metros de
profundidade. SALAMUNI (1981) descreve a vazão média deste aquífero é da ordem
de 13.000 L/h/poço, com um máximo de 300 L/h/m. As empresas Acquasul,
Tecnopoços, Kupersul e Hidropoços, em 1995, localizaram cerca de 1.500 poços.
Vinte anos após, 2014, o Instituto das Águas estima um número de 4.700 poços. Para
aquele ano (1995), o volume explotado estimado era de 5.184.000 m³/ano acrescido
pelos poços da SANEPAR e privados com mais 5.733.234 m³/ano. Em termos de
qualidade, as águas não apresentavam restrições para o consumo humano. São
classificadas como bicarbonatadas calcio-magnesianas com sólidos totais dissolvidos
entre 100 e 150 mg/l, pH entre 6,5 a 7,2 e dureza inferior a 100 mg/L de CaCO 3.
Destacam-se os Aquíferos Cársico, Guabirotuba e Aluvionar. O aquífero
Aluvionar é formado por camadas de areias e cascalhos existentes na calha do Rio
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Iguaçu. Os sedimentos aluvionares do Rio Pequeno, afluentes do Iguaçu, possuem
até 5,0 metros de espessura. Dados da SANEPAR, revelam a extração de Águas
Subterrâneas em 800 poços tubulares profundos, abastecendo cerca de 1,5 milhão
de pessoas, com consumo médio de 176 L/hab.dia.

Figura 423. Aquíferos do Estado do Paraná
Fonte: Mineropar, 1989, modificado.

Em São José dos Pinhais, localidade Santa Fé, existe registro de vazão obtida
de 60 m³/h.
A tabela e a figura a seguir, representam, para 2001, os volumes produzidos
pelos aquíferos do Estado do Paraná.
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Tabela 481. Dados dos poços em operação em 2001 por manancial subterrâneo

Aqüífero

Número
Poços

de Volumes
(2001)

Produzidos

No

%

m³/ano

%

Costeiro

1

0,12

5.858,00

0,01

Guabirotuba

5

0,61

747.674,00

0,78

Caiuá

121

14,74

10.344.322,00

10,72

Caiuá/Serra Geral

34

4,14

3.517.889,00

3,65

Serra Geral

414

50,43

50.511.854,36

52,37

Serra Geral/Guarani

21

2,56

2.887.902,00

2,99

Guarani

13

1,58

2274.103,00

2,36

Rio Bonito

5

0,61

335.541,00

0,35

Itararé

31

3,78

1.707.903,00

1,77

Furnas

13

1,58

790.205,00

0,82

Paleozóico (indiviso)

39

4,75

1.555.657,00

1,61

Carste

40

4,87

16.996.857,00

17,62

Carste/Cristalino

1

0,12

55.925,00

0,06

Cristalino (indiviso)

83

10,11

4.724.062,00

4,90

TOTAL

821

100

96.455.752,36

100

Vazão
Média/poço
(m3/h)

Profundidade
Média (m)

25,6
5
18,8
0
21,9
5
28,2
0
29,9
7
30,2
8
35,7
3
11,7
9
13,9
3
13,2
4
8,3
0
60,3
7
9,7
0
10,8
5
26,2
7
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54,6
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124,7
131,1
232,7
200,0
276,8
168,2
127,1
132,0
65,4
22,0
107,3
130,3
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Figura 424. Número de poços em operação e volumes produzidos por aquífero no ano de 2001

Acrescentam-se, a seguir, as figuras:
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Figura 425. Mapa Geológico da área centro-sul da Região Metropolitana de Curitiba
Fonte: Archela, 2004
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Figura 426. Mapa de vazões do Aquífero Embasamento Cristalino
Fonte: Archela, 2004
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17.5.4.1.A identificação de condições de degradação por lançamento de resíduos
líquidos e sólidos e a verificação de situações de escassez hídrica
A Secretaria Municipal de Saúde, através da Divisão de Saúde Ambiental,
mantém em seus registros informações sobre Passivos Ambientais existentes no
município, através do programa VIGISOLO – Vigilância em Saúde de Populações
Expostas a Solo Contaminado. O programa, criado pelo Ministério da Saúde, incentiva
os municípios a identificar populações expostas ou sob risco de exposição a solo
contaminado e recomendar e adotar medidas de promoção da saúde ambiental,
prevenção e controle dos fatores de risco relacionados às doenças e agravos
decorrentes da contaminação do solo por substâncias químicas.
Desde 2007 a SMS cadastra ao menos uma área contaminada por ano, e
atualmente conta com 09 (nove) passivos ambientais identificados.
Para cada área cadastrada, é gerada uma planilha contendo a localização da
área, possíveis indícios de contaminação, resumo sobre o histórico das atividades
realizadas no local, e uma classificação sobre o potencial poluidor de cada uma delas,
conforme quadros e figuras a seguir.
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Tabela 482. Cadastro de áreas contaminadas – SMS.
Denominação
da área

Cód da
área

Nome do
proprietário

Endereço

Tipo de
Propriedade

Zona

Classificaçã
o Área

Área
(m²)

Contaminante
s Potencias

1

Posto de
Combustivel
desativado

9535

Não
Identificado

R: Emerson
Grebogi,60 Colonia Murici

Rural

Área
Desativada AD

400

Hidrocarbonet
o, Tolueno,
Xileno,
Benzeno, Btex.

Rural

-25,59240

-49,1201

2

Lixão Desativado
(Barro Preto)

2049

PM de São
José dos
Pinhais

Bairro Barro
Preto

Pública

-25,59101

-49,19

Rural

Área
Desativada AD

81070

Resíduos
Urbanos

3

Recobem Ind e
Comércio de
Tintas Vernizes
LTDA.

530

Recobem

Bairro Barro
Preto

Privada

-25,35302

-49,1043

Rural

Área
Desativada AD

3000

Borra de Tinta

4

Terreno com
descarte Irregular

11716

Governo
Estadual

R: Dolorico
Pissaia, final da
Rua Independência

Pública

Urbana
25,497035 49,183728

Área
Desativada AD

1000

Borra de Tinta

BR 376 KM
622

Privada

25,365900
0

Área de
disposição de
resíduos Ind ADRI

-

Gorduras

Latitude

Longitude

49100600
0

5

Frigorífico Argus

517

Frigorífico
Argus

6

Depósito de
Resíduo
Químicos Recobem

7707

Recobem

R: Rubens
Huergo, s/n Jd Cruzeiro

Privada

25,330150 49,105142 Urbana
00
00

Área
Desativada AD

7200

Hidrocarbonet
os, metais
pesados

7

Luiz do Óleo

2495

Luiz Antonio
da Silva

Estrada da Vila
Nova, Chácara
- Cachoeira

Privada

25,373100
00

Área
Industrial - AI

4732

Óleo vegetal,
óleo
lubrificante,

-49,1313

-

Rural
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Denominação
da área

Cód da
área

Nome do
proprietário

Endereço

Tipo de
Propriedade

Latitude

Longitude

Zona

Classificaçã
o Área

Área
(m²)

Contaminante
s Potencias
óleo mineral e
metais
8pesados.

8

Lixão Desativado

5397

9

Acidol Paraná
Ltda.

160

PM de São
José dos
Pinhais

R: Antônio
Singer, s/n Campo Largo
da Rosseira

Pública

25,694700 49,169300
00
00

Rural

Área
desativada AD

Área
desativada AD
Fonte: Divisão de Saúde Ambiental – Secretaria Municipal de Saúde, 2014.

Acidol Paraná BR 376 s/n KM
Ltda.
23

Privada

-25,6355

-49,1601

-
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-

Resíduos
Urbanos

26500

Resíduos
oleosos
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Figura 427. Localização dos Passivos Ambientais de São José dos Pinhais.
Fonte: Divisão de Saúde Ambiental – Secretaria Municipal de Saúde.

Quando as áreas foram cadastradas, funcionários da Secretaria Municipal da
Saúde incluíram observações sobre cada uma delas.
Quanto aos resíduos líquidos, não existem registros sistematizados nas
Secretarias de Saúde e Meio Ambiente. Não existem registros sobre a situação de
escassez hídrica presente e futura.
O meio ambiente ocupado pelos tecidos urbanos de metrópoles, cidades, vilas
e povoados se constitui, enquanto habitat das populações que abriga, o contexto de
um complexo sistema de interações dos indivíduos, as atividades que desenvolvem e
a qualidade de vida possível de ser atingida.
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O ar, o solo e os recursos hídricos, constituem a base do espaço ocupado por
essas populações e consequentemente recebem os despejos das atividades aí
desenvolvidas gerando poluição e contaminação comprometendo o desenvolvimento
sustentável. Segundo a ONU, crescer significa aumentar em tamanho, desenvolver
significa aumentar em qualidade. Logo, devem ser satisfeitas as necessidades
presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas
próprias necessidades.
O comprometimento do ar pode ocorres através de poeiras, microrganismos,
gases e mau cheiro. O solo, pode se constituir no habitat dos agentes tétano,
botulismo, entre outros. Os recursos hídricos superficiais e/ou subterrâneos em
elemento de transmissão de várias doenças como disenterias, diarreias, entre outras.
O exemplo mais contundente de comprometimento do meio ambiente é o lixo,
o qual atinge o homem através de vetores tais como:


Insetos
 Moscas:

 Mosquitos:

 Baratas:

Amebíase

Febre Amarela

Giardíase

Verminoses

Dengue

Amebíase

Viroses

Malária

Tifo

Tifo

Filariose

Paratifo
Gastroenterites


Ratos



Suínos

Peste bubônica

Triquinose

Leptospirose

Cisticercose

Tifo murinho

Teníase



Aves

Toxoplasmose

Diarreia
No levantamento de dados em campo e em entrevistas com técnicos da
Vigilância Sanitária, foi possível identificar os seguintes elementos:
Águas residuárias industriais – não existem indícios de degradação ambiental
pelo lançamento direto de águas residuárias industriais. IAP/ SMMA / Vigilância
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Sanitária exercem fiscalização contínua sobre as atividades industriais desenvolvidas
no Município.


As águas pluviais que lavam as superfícies urbanas, sendo

transportadas para a microdrenagem (sarjetas, bocas de lobo e tubulações) e
posteriormente para a macrodrenagem (galerias, canais, córregos e rios)
diluem os poluentes, transportando-os ao fundo das bacias hidrográficas da
região. Não existe até o momento qualquer ação tendo em vista o tratamento
dessas águas (ver página 236 – Tomo II – Produto 2).


Os resíduos sólidos urbanos (domésticos, comerciais e de

prestadores de serviços) são coletados em 100% do território municipal,
inclusive nas zonas rurais e distritos, sendo transportados ao aterro da ESTRE,
em Fazenda Rio Grande. O maior problema se constitui em “pontos de lixo”,
onde são lançados clandestinamente (desova). Esses pontos estão
identificados pela SMMA e estão em constante fiscalização. Os resíduos
provenientes de construção civil e demolições também apresentam condições
inadequadas em algumas regiões. Maiores detalhes estão descritos no
Capítulo referente ao diagnóstico da limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos (Tomo II – Produto 2).
Não existem registros até o momento, de escassez hídrica no Município. IAP/
Instituto das Águas / COMEC / SMMA / Vigilância Sanitária / Comitê de Bacia do Alto
Iguacu, consultados, informam que a região de São José dos Pinhais encontra-se no
1º Planalto Paranaense, onde as precipitações pluviométricas ultrapassam em média
2.000 mm/ano, com regularidade frequente. Logo, não existem indicadores que
permitam prever escassez hídrica no futuro.
O sistema de produção e tratamento é composto por várias unidades, contando
atualmente com a produção de 9.495 l/s, ou de 9.295 l/s se considerada a condição
de estiagem do Rio Miringuava.
O Decreto estadual nº 3411/2008 de 10/09/2008 revogado pelo Decreto nº
6194/2012 de 15 de outubro de 2012 declara as áreas de interesse de mananciais de
abastecimento público para a Região Metropolitana de Curitiba.
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Os Planos Diretores de Abastecimento de Água da SANEPAR estudaram de
maneira aprofundada várias possibilidades de aumento de produção e, a sua versão
mais recente, apresenta a melhor solução técnica-econômica demonstrada na
sequência.
Das várias alternativas estudadas para aumento da produção, as localizadas
dentro do município de São José dos Pinhais são: Bacia do Rio da Várzea (a barragem
de regularização), Bacia do Rio Despique (a barragem de regularização), Bacia do Rio
Pequeno, Bacia do Rio Itaqui e Bacia do Rio Miringuava.
A melhor solução técnica-econômica para o sistema integrado até o ano de
2040, encontrada pela SANEPAR, está demonstrada abaixo:
•

2013: Incremento de 1.157 l/s: Aquífero Karst - Colombo e Fervidas

(56,82 l/s) e aumento de produção das ETAs (ETA Iraí com 600 l/s, ETA Passaúna
com 200 l/s e ETA Iguaçu com 300 l/s);
•

2016: Incremento de 1.634,59 l/s: Barragem e ETA Miringuava (1.100

l/s), aumento de produção da ETA Barigui (160 l/s), Aquífero Karst – Campo Magro
(174,59 l/s), Aquífero Haras (50 l/s) e outros;
•

2020: Incremento de 150 l/s: Aquífero Karst Várzea do Capivari;

•

2025: Incremento de 600 l/s: Captação superficial no Rio Capivari;

•

2030: Incremento de 929 l/s: Faxinal com barragem.

Totalizando em 2040 uma produção de água de 13.765 l/s, suficiente para
atendimento da população futura. Caso necessite, existem mais alternativas de
aumento da produção ao redor da região metropolitana. As barragens espalhadas
pelo sistema integrado conseguem manter a produção na época de pouca
disponibilidade hídrica.

17.5.4.2.A identificação de relações de dependência entre a sociedade local e os
recursos ambientais, incluindo o uso da água.
As relações de dependência entre a sociedade local e os recursos ambientais,
incluindo o uso da água atingem todos os setores distribuídos nas malhas urbanas e
nos distritos, bem como na zona rural. Os setores residenciais, comerciais,
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prestadores de serviços, industriais, educacionais, de saúde e produtores rurais, sem
exceção, são dependentes do abastecimento de água e consequentemente
responsáveis pela transformação da água potável em esgotos sanitários e águas
residuárias industriais dependendo da atividade desenvolvida. Essa dependência
cresce ainda mais quando se busca a universalização dos atendimentos,
comprometendo os recursos naturais tanto em quantidade como em qualidade. A
busca da sustentabilidade ambiental pela população local deve ser incentivada cada
vez mais através de programas bem estruturados de educação ambiental.

17.5.5. Classes de Expressão Social e Cultural, Tradições, Usos e
Costumes, Percepção à saúde, ao saneamento e ao ambiente,
Ações de educação ambiental
A organização social, os grupos sociais e as formas de expressão social e
cultural se apresentam de forma expressiva através dos Centros Municipais de
Promoção Humana, os quais visam o convívio comunitário, em família e o resgate
social de adolescentes, idosos, pessoas de rua, entre outros.
Como mais problemáticas, foram consideradas as localidades Jardim Itália e
Cidade Jardim. Os espaços culturais se apoiam na Biblioteca Pública Municipal
Schaffenberg de Quadros, o Museu Municipal Atílio Rocco, o Teatro de Bolso Iguaçu,
o Espaço Cultural Zacarias Alves Pereira, o Museu do Boneco Animado, a Galeria
Municipal de Artes, a Sala de Oficinas de Produção Cultural e o Anfiteatro da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná – Campus II. Os espaços de lazer além das praças,
zona rural e o parque Iguaçu, contam com o Ginásio Municipal Ney Braga, a Sede das
Associações Católicas, o Clube Asa Branca, o SESI, os Clubes Rotary, Lions, e
outros. O Município conta com emissora de rádio e cinco jornais.
O município conta com grande número de templos, igrejas e salões de cultos
para atendimento de fiéis e seguidores de todos os credos e religiões.
As tradições familiares das diferentes populações étnicas de São José dos
Pinhais, formadas por poloneses, italianos, alemães, suecos, japonês, belgas, russos,
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portugueses e asiáticos apresentam usos e costumes diferenciados obedecendo,
cada qual, suas origens.
Destaca-se como tradição local, tipicamente de São José dos Pinhais, a Festa
do Pinhão, a qual congrega todas as etnias, em torno de um produto tipicamente
paranaense, terra dos pinheirais, o pinhão.
As comunidades Colônia Murici e Mergulhão materializam os circuitos turísticos
do Município, integrando grande parte da população, pela oferta de produtos típicos
produzidos pelos produtores locais.
Pelas tradições étnicas da população, São José dos Pinhais se apresenta como
principal núcleo do cinturão de abastecimento de hortifrutigranjeiros da Região
Metropolitana de Curitiba, não podendo-se deixar de citar que o Município é o segundo
polo automobilístico do Brasil.
A percepção à saúde da população são-joséense se manifesta pelos
indicadores de saúde apresentados na caracterização do Município e pelo elevado
IDH também já referenciado.
As figuras a seguir, apresentam a fragilidade do meio físico, conforme
detalhado no Plano Diretor da Cidade:
 Para o uso urbano;
 Para a disposição de rejeitos,e,
 Para obras enterradas.
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Figura 428. Fragilidade do meio físico para o uso urbano.
Fonte: Plano diretor de São de São José dos Pinhais, 2004
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Figura 429. Fragilidade do meio físico para disposição de rejeitos
Fonte: Plano diretor de São de São José dos Pinhais, 2004
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Figura 430. Fragilidade do meio físico para obras enterradas
Fonte: Plano diretor de São de São José dos Pinhais, 2004
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A tabela a seguir, apresenta os principais tipos de uso e ocupação do solo das
sub-bacias hidrográficas de São José dos Pinhais.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – VOLUME V

Página: 144
Tabela 483. Principais tipos de uso e ocupação do solo das sub-bacias.

Área Construída
Sub-bacia

Residência
Urbana

Itaqui

Geral e esparso
Parcial – Várzea e
concentrado

Agrícola

Florestal

Batata,
milho, feijão

Bovinos e
Ovinos

Campo e
capoeiras

Capoeira

--

--

Junto à Foz

Esparso

--

--

Esparso

Mais denso

Declividades
suaves

--

Terço
inferior

Junto à Foz/
esparso

Mais denso/
esparso

3

--

--

--

--

--

Olarias

1

--

Mais
intenso

--

Esparso

Olarias

2

--

Junto às
nascentes
Junto às
nascentes

--

Junto à Foz

Esparso

Industrial

Cemitério

Hortaliças

Distrito Industrial

2

Distrito Industrial

0

-Declividades
suaves

Miringuava

Parcial – Várzea e
concentrado

Olarias
concentrados na
Foz e Distrito
Industrial

4

Ressaca

Geral e
concentrado

--

Cotia

--

Despique

--

Pequeno

Pastagem

Fonte: Plano diretor de São de São José dos Pinhais, 2004
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Destaca-se ainda na praça central da cidade, o belo reservatório elevado, parte
integrante do sistema de abastecimento de água da cidade, cujo referencial na placa
de bronze registra “Este reservatório é o marco que representa a realização no Paraná
do III Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária, de 6 à 11 de setembro de 1965”.

Figura 431. Reservatório
Fonte: CSPR, 2014

As ações de educação ambiental desenvolvidas no Município de São José dos
Pinhais estão direcionadas à toda a população através de ensinamentos curriculares
nas escolas de 1º e 2º grau sob a Gestão da Secretaria Municipal de Educação e
através de Programas implementados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
atingindo todos os cidadãos são-joséense.
A Biblioteca Pública Municipal exerce papel fundamental na divulgação de
literatura voltada ao Meio Ambiente.
O Município de São José dos Pinhais possui sua estrutura de educação formal
apoiada nos estabelecimentos de ensino públicos e privados e a não formal,
especificamente na área do saneamento – resíduos sólidos urbanos, exercida pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente através de capacitação de catadores urbanos
de materiais recicláveis e sua organização em forma de Associação/Cooperativa,
pelos técnicos da Divisão de Educação Ambiental. Como apoio à educação informal,
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o Município conta com os CRAS’s, Centros de Recuperação e Ação Social, em
número de 13 (treze), os quais se constituem em forte estrutura de apoio educacional
e social. Ainda, a SANEPAR conta com o apoio local para promoção da educação
ambiental para toda a população, mediante a distribuição de folders, cartilhas e
folhetos. O mesmo acontece com a Secretaria do Meio Ambiente, a qual promove
ciclos de palestras de preservação e conscientização do meio ambiente sustentável.
Não foram identificadas outras “redes” de educação ambiental combinadas ao
programa de saneamento básico.
O Município de São José dos Pinhais conta com programas de educação
ambiental e de assistência social em saneamento. Os programas de educação
ambiental sobre saneamento estão a cargo de:


Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – SANEPAR.



Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – SMMA.

O detalhamento dos programas está descrito nos diagnósticos de cada setor.

17.5.6. Sistema de comunicação local
O sistema de Comunicação local conta com três rádio emissoras e 05 (cinco)
jornais locais para difusão de informações.
Existem cadastradas 44 (quarenta e quatro) Associações de Moradores as
quais agregam e mobilizam boa parte da população, constituindo-se em elementos de
difusão das informações e de mobilização sobre o PMSB/PMGIRS. Essas
Associações foram mobilizadas tendo em vista a realização das 13 (treze) oficinas de
Mobilização Social dos Planos em execução. A relação de Associações, fornecida
pela Prefeitura, necessita de atualização, tendo em vista o grande número de convites
enviados, terem sido devolvidos.
Os canais de comunicação têm sido utilizados como apoio e divulgação das
atividades-programas do Plano de Mobilização Social.
Também se fazem presentes, membros dos 09 (nove) Conselhos Municipais,
das 13 (treze) Secretarias Municipais, da Procuradoria Geral do Município, 04 (quatro)
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Sindicatos, ACIAP, Ministério Público, CREA e 13 (treze) CRAS, além dos vereadores
(21) ou seus representantes.

17.5.7. Situação Fundiária
Segundo dados do Plano Local de Habitação e Interesse Social as habitações
inadequadas são as que não proporcionam a seus moradores condições desejáveis
de habitabilidade, o que não implica, contudo, necessidade de construção de novas
unidades. Pelo conceito adotado de moradias inadequadas são passíveis de serem
identificadas somente aquelas localizadas em áreas urbanas. Não são contempladas
as áreas rurais que apresentam formas diferenciadas de adequação não captadas
pelos dados utilizados. Tomou-se o cuidado de excluir do estoque a ser analisado os
domicílios inseridos em alguma das categorias do déficit habitacional. Ao contrário
desse, os critérios adotados para a inadequação habitacional não são mutuamente
exclusivos, e, portanto, não podem ser somados, sob risco de múltipla contagem (uma
mesma moradia pode ser simultaneamente inadequada segundo vários critérios).
São classificados como inadequados os domicílios com carência de
infraestrutura, com adensamento excessivo de moradores, com problemas de
natureza fundiária, e aqueles sem unidade sanitária domiciliar exclusiva.

Inadequação Fundiária Urbana
Refere-se aos casos em que pelo menos um dos moradores do domicílio
declara a propriedade da moradia, mas afirma não possuir total ou parcialmente, o
terreno ou a fração ideal de terreno (no caso de apartamento) em que aquela se
localiza.
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Tabela 484. Inadequação Fundiária Urbana

Regiões

Inadequação Fundiária

% de Domicílios Urbanos

Brasil

2.173.068

5,82

Sul

449.138

7,58

Paraná

131.552

5,95

São José dos Pinhais

3.940

7,88

Fonte: PLHIS, 2010

Segundo dados do INCRA, índices básicos de 2013, São José dos Pinhais em
sua situação cadastral possui área de 82.198 há e 5.223 imóveis cadastrados,
conforme quadro a seguir:

MRG - Microrregiões Geográficas - ZTM – Zona Típica de Módulo
FMP – Fração Mínima de Parcelamento

Adensamento Excessivo
Ocorre quando o domicílio apresenta um número médio de moradores superior
a três por dormitório.

Tabela 485. Adensamento Excessivo

Regiões
Brasil
Sul
Paraná
São José dos Pinhais

Adensamento Excessivo
2.839.170
244.971
104.637
2.889

% de Domicílios Urbanos
7,60
4,13
4,73
5,78

Fonte: PLHIS, 2010.
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Tabela 486. Domicílios sem Banheiros

Regiões

Domicílios sem Banheiros

% de Domicílios Urbanos

Brasil

3.215.997

8,61

Sul

281.978

4,42

Paraná

99.449

4,49

São José dos Pinhais

1.541

3,08

Fonte: PLHIS, 2010

Carência de Infraestrutura
Todos os domicílios que não dispunham de ao menos um dos seguintes
serviços básicos: iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de água com
canalização interna, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta de
lixo.

Regularização Fundiária
Regularização Fundiária é uma intervenção pública que envolve aspectos
jurídico, urbanístico, físico e social, promovida em colaboração pelos três entes
federativos com a efetiva participação da sociedade civil, que busca o reconhecimento
de direitos e situações consolidadas das populações de baixa renda, com objetivo de
promover a segurança da posse e a integração sócio espacial, articulando-se com as
políticas públicas de desenvolvimento urbano.

Ocupações Irregulares em São José Dos Pinhais
O Município de São José dos Pinhais tem 101 Ocupações Irregulares com
5.779 moradias, o cálculo foi feito utilizando como base a estimativa de moradias
levantadas pela Secretaria Municipal de Habitação em 2008 e a contagem inicial por
foto aérea de 2008 e revisada com a foto aérea de 2009.
Desse total 3.355 domicílios são passíveis de regularização no próprio local, os
demais 2.424 domicílios estão em áreas inadequadas ou de risco e precisam ser
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remanejadas. Este número poderá ser reduzido onde for possível aplicar as condições
da Resolução 369 do CONAMA.
Os programas Vizinhança Solidária e Rio Ressaca, preveem o atendimento de
1.149 domicílios e 258 domicílios respectivamente, perfazendo um total de 1.407
domicílios, cujos projetos estão em andamento e os recursos são do PAC.
Assim temos um total de 4.372 domicílios que precisam ainda ser atendidos
dentro do programa habitacional do município, sendo que 3.355 podem permanecer
no local, recebendo a urbanização, e 1.017 precisam ser reassentados por estarem
em áreas de risco.
As Ocupações do município de São José dos Pinhais têm 5.779 domicílios,
portanto um número bem maior que o da Inadequação levantado pelo IBGE (2.000)
que é de 3.940 domicílios, assim para o computo do Déficit Qualitativo (dentro das
ocupações) foi adotado os números levantados na pesquisa do município e não do
IBGE.

Tipos de intervenção:
Simples: Compreende a intervenção em assentamentos que possuem baixa
ou média densidade, traçado regular, não apresentam necessidade de realização de
obras complexas de infraestrutura urbana, consolidação geotécnica e drenagem e
apresentam índice baixo de remoções (até 5%).
Complexa: Compreende a intervenção em assentamentos com alto grau de
densidade, em geral do tipo aglomerado, com alto índice de remoções, que não
apresentam traçado regular e/ou possuem a necessidade de realização de complexas
obras geotécnicas ou de drenagem urbana, como canalização de córregos, contenção
de encostas e “criação de solo”.

Tabela 487. Quadro-Resumo das Ocupações Irregulares
REGIÃO

TOTAL

1
2
3
4

1049
633
355
948

Urbanização
Simples
419
66
0
34

Urbanização
Complexa
134
0
29
468

Remanejamento

Reassentamento

0
0
0
0

496
567
326
446
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Urbanização
Simples
583
464
17
632
0
320
0

Urbanização
Complexa
34
18
71
66
0
0
0

258

Urbanização
Simples
0

Urbanização
Complexa
0

1149

0

1407

REGIÃO

TOTAL

5
6
7
8
9
10
11

714
615
127
959
59
320
0

PROGRAMA

TOTAL

Rio Ressaca
Vizinhança
Solidária
TOTAL
OCUPAÇÕES
IRREGULARES
Total de
Domicílios
Domicílios
Atendidos
TOTAL

Remanejamento

Reassentamento

0
0
0
0
0
0
0

97
133
39
261
59
0
0

Remanejamento

Reassentamento

0

258

0

0

1149

0

0

0

1407

TOTAL

Urbanização
Simples

Urbanização
Complexa

Remanejamento

Reassentamento

5779

2535

820

0

2424

1407

0

0

0

1407

4372

2535

820

0

1017

Fonte: PLHIS, 2010

Ação do Governo do Paraná, em conjunto com a Prefeitura de São José dos
Pinhais, garantiu no dia 23 de junho do corrente ano, a regularização de terrenos de
180 famílias que moram na região. O presidente da Companhia de Habitação do
Paraná (Cohapar), assinou os primeiros contratos de compra e venda do loteamento
Moradias Holtmann, localizado no município.
O diretor de Regularização Fundiária e Relações Comunitárias da Cohapar,
explicou que o processo de regularização é tão importante quanto a entrega de uma
casa. “Em São José dos Pinhais, são cerca de 1,5 mil famílias atendidas com a
regularização dos imóveis e mais de 30 mil em todo Paraná. Isso acontece porque
desde 2011 este governo tem dado uma atenção especial a esta causa”, finalizou.
O Município possui a Lei Nº 2470, de 12 de Setembro de 2014, que Dispõe
sobre a Regularização Fundiária e Urbanística dos Assentamentos Irregulares em
Imóveis Urbanos no Município de São José dos Pinhais.
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Art 4. Integrarão os programas de regularização fundiária e
urbanística os assentamentos irregulares na data de publicação desta
Lei, compreendendo as seguintes situações:
I - as Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS de área ocupada e
Área de Interesse Social - AISO de área ocupada, destinadas à
manutenção da habitação de interesse social, sujeitas a regras
específicas de parcelamento, edificação, uso e ocupação do solo;
II - assentamentos irregulares em áreas urbanas consolidadas,
públicas ou privadas, que atendam a padrões de qualidade de vida e
ao equacionamento dos equipamentos urbanos e comunitários,
circulação e transporte, limpeza urbana e segurança.
§ 1º Não serão passíveis de regularização os assentamentos
irregulares localizados em áreas inadequadas para a moradia, tais
como terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, terrenos com
declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), terrenos onde
as condições geológicas não aconselham a edificação, áreas de
preservação ambiental, terrenos que tenham sido aterrados com
material nocivo à saúde pública, terrenos onde a poluição impeça
condições sanitárias suportáveis, terrenos sob redes de alta tensão,
terrenos

contíguos

a

trilhos

de

trens

ou

a

rodovias.

§ 2º Nos casos previstos no parágrafo anterior, o Município deverá
garantir ao possuidor, individual ou coletivamente, o exercício do
direito à moradia em outro local, preferencialmente próximo ao
assentamento.

Art. 5 Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos
urbanos

considera-se:

I - área urbana consolidada: parcela da área urbana com densidade
demográfica superior a 50 (cinquenta) habitantes por hectare e malha
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viária implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes
equipamentos de infraestrutura urbana implantados:
a) drenagem de águas pluviais urbanas;
b) esgotamento sanitário;
c) abastecimento de água potável;
d) distribuição de energia elétrica; ou
e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos;
II - regularização fundiária de interesse social: regularização fundiária
de assentamentos irregulares ocupados, predominantemente, por
população de baixa renda;
III - regularização fundiária de interesse específico: regularização
fundiária sustentável quando não caracterizado o interesse social nos
termos do inciso II, constituindo ação discricionária do Poder
Executivo.

PROJETOS DE PARCELAMENTO E/OU URBANIZAÇÃO
DEFINIÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES PRIORITÁRIOS - Urbanização
O PLHIS teve como um dos objetivos estruturais a utilização de todos os
recursos e programas para o enfrentamento do déficit habitacional do município,
quantitativo e qualitativo, por meio da articulação de todos os atores e o atingimento
das metas, no Horizonte Temporal do PLHIS.
Portanto as Ações Prioritárias do PLHIS estão na Linha Programática 01 – LP
01 e na Linha Programática 02 – LP 02.
Na LP 01 todas as Linhas de Ação são prioritárias:
 A Linha de Ação 01, com Urbanização Simples, de 2.535 unidades;
 A Linha de Ação 02, com Urbanização Complexa de 820 unidades;
 Linha de Ação 03, Regularização Fundiária com Reassentamento de
1.017 unidades.
Na LP 02 as Linhas de Ação prioritárias são para a Área Rural e para famílias
com renda de até 3 Salários Mínimos.
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 Linha de Ação 01: Produção de 434 unidades, na Área Rural;
 Linha de Ação 02: Produção de 3.756 unidades para famílias com renda
até 3 Salários Mínimos.
A LP4 das Ações Normativas também é prioritária para a implantação das ZEIS
e do IPTU progressivo a fim de baratear o custo da terra urbanizada, para permitir a
realização dos programas de interesse social.
As prioridades de atendimento, bem como os critérios para a priorização,
respeitado as condições estabelecidas nos respectivos programas existentes, será
feita pelo Conselho Municipal de Habitação, conforme aprovado na Conferência.

Linha de Ação 01: Urbanização Simples
Quantidade no Horizonte Temporal do PLHIS

2.535 unidades

Quantidade mínima por ano

211 unidades

Terreno

Na próxima área

Recursos no Horizonte Temporal do PLHIS

R$ 13.942.500,00

Recursos mínimos por ano

R$ 1.160.500,00

Fonte de recurso / Financiamento

Prefeitura / FHNIS

Linha de Ação 02: Urbanização Complexa
Quantidade no Horizonte Temporal do PLHIS

820 unidades

Quantidade mínima por ano

68 unidades

Terreno

Na próxima área

Recursos no Horizonte Temporal do PLHIS

R$ 9.020.000,00

Recursos mínimos por ano

R$ 748.000,00

Fonte de recurso / Financiamento

Prefeitura / FHNIS

Linha de Ação 03: Reassentamento
Quantidade no Horizonte Temporal do PLHIS

1.017 unidades

Quantidade mínima por ano

84 unidades

Terreno

Prefeitura*

Recursos no Horizonte Temporal do PLHIS

R$ 37.629.000,00

Recursos mínimos por ano

R$ 3.108.000,00

Fonte de recurso / Financiamento

Município / FHNIS

* Há necessidade de aporte de terrenos por parte da prefeitura
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As Estratégias de Ação prevê a regularização em todas as ocupações no
Horizonte Temporal até 2023. Contudo, adotamos como Estratégia Operacional a
priorização das ocupações até 2012, data da próxima Conferência.

Linha de Ação 01: Produção de unidade da Área Rural
Quantidade no Horizonte Temporal do PLHIS

434 unidades

Quantidade mínima por ano

36 unidades

Terreno

Próprio*

Recursos no Horizonte Temporal do PLHIS

R$ 6.150.000,00

Recursos mínimos por ano

R$ 540.000,00

Fonte de recurso / Financiamento

FHNIS

* Não há necessidade de aporte de terrenos por parte da prefeitura

Linha de Ação 02: Produção de unidades – até 3sm
Quantidade no Horizonte Temporal do PLHIS

3.756 unidades

Quantidade mínima por ano

313 unidades

Terreno

Prefeitura*

Recursos no Horizonte Temporal do PLHIS

R$ 138.972.000,00

Recursos mínimos por ano

R$ 11.581.000,00

Fonte de recurso / Financiamento

FHNIS

* Há necessidade de aporte de terrenos por parte da prefeitura

Dentro dos programas e ações prioritários, está a LP2 – Produção e Aquisição
da Habitação, com as Linhas de Ação 01 e 02, que reproduzimos abaixo.
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Figura 432: Estrutura Fundiária
Fonte: Plano diretor de São de São José dos Pinhais, 2004
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No Plano Diretor foi realizado Análise em Relação a Estudos e Projetos
Existentes na área de infraestrutura, conforme segue:

Avenida Rui Barbosa
A Avenida Rui Barbosa, Corredor Metropolitano, tem projeto desenvolvido pela
COMEC, com as seguintes características:
Trecho BR277/ Avenida das Torres
O projeto contempla 02 pistas de 10,00m de largura e com 03 faixas de
circulação por sentido de tráfego, separadas por um canteiro central divisor.
As calçadas laterais à via estão previstas com 3,00m de largura sendo
compartilhadas com ciclofaixa de 1,20m e passeio de 1,30m. Ressalta-se que essas
duas dimensões são inferiores àquelas recomendadas para a finalidade de acordo
com o Código de Obras do município e o Plano de Mobilidade por Bicicletas nas
Cidades, do Ministério das Cidades.
Neste trecho serão implantadas 02 rotatórias, uma na Rua Alfredo Pinto e outra
na Rua Henri Freek, e dos 09 semáforos existentes ficarão 04.
O projeto não define áreas de estacionamento. Atualmente, nos trechos da via
em que existem usos comerciais de pequeno porte, o estacionamento ocorre na área
de recuo/passeio.
Trecho Avenida das Torres/ Rua Joinville
Neste trecho a situação atual será mantida, ou seja, 02 pistas distintas com 02
faixas de circulação por sentido de tráfego e estacionamentos laterais, não estando
prevista a implantação de ciclovias e/ou ciclofaixas.
Trecho Rua Joinville/ Contorno Leste
O projeto contempla a implantação de 02 pistas com 03 faixas de circulação
por sentido de tráfego e estacionamentos laterais em alguns trechos.
As calçadas laterais à via estão previstas com 2,50m de largura sendo
compartilhadas com ciclofaixa de 1,20m e passeio de 1,30m. Ressalta-se que essas
duas dimensões são inferiores àquelas recomendadas para a finalidade.
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Trecho Contorno Leste/Fazenda Rio Grande
O projeto contempla a implantação de 2 pistas com 2 faixas de circulação por
sentido de tráfego e estacionamentos laterais em alguns trechos, e ciclovia
compartilhada em um dos lados da via. A caixa da via prevista no projeto é de 30,00m
mais cortes e/ou aterros com dimensões variáveis.
Rodovia Federal BR- 376
Um estudo desenvolvido pelo DNIT em 2011 define duas transposições em
nível diferente (trincheiras) para as intersecções:


BR – 376 confluência com a Rua Joinville



BR – 376 confluência com a Rua XV de Novembro

A Administração Municipal de São José tem previsão de implantação de
transposição em nível diferente na interseção da BR -376 com a Rua Prof. João
Climaco de Carvalho. A implantação destas três transposições neste trecho urbano
da Rodovia Federal BR-376, vai eliminar os conflitos existentes entre o fluxo de
veículos de passagem pela rodovia e o fluxo urbano de transposição.
Estrutural Leste/Oeste - Eixo de Desenvolvimento Regional e Urbano
É um estudo desenvolvido pela Administração Municipal em 2010, e consiste
em uma ligação viária e corredor de Transportes de Integração Metropolitana
ocupando parte no traçado do ramal ferroviário não ativado. Este estudo precisa ser
revisto, uma vez que o Programa de Investimentos em Logística – PIL / ANTT
contempla a implantação de um novo Ramal Ferroviário entre o Município da Lapa e
o Porto e Paranaguá, e a alternativa com maior índice de viabilidade utiliza o traçado
do ramal ferroviário não ativado dentro de São José dos Pinhais.
Acesso ao Terminal São Marcos
A administração municipal de São José dos Pinhais tem um estudo para um
novo acesso ao Terminal São Marcos, por meio de uma ligação viária a ser implantada
paralela à Rodovia Federal BR–376. A implantação desta via possibilitaria o acesso à
área central da cidade sem a necessidade de circulação pela Rodovia.
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Binário de Circulação
O projeto para a continuidade do binário de circulação entre as Ruas Rua
Almirante Alexandrino e José Claudino Barbosa prevê duas faixas de circulação com
estacionamentos laterais, não estando prevista a implantação de ciclovias e/ou
ciclofaixas. Este binário tem relativa importância por se constituir em uma alternativa
de circulação para a Avenida Rui Barbosa.
Rede Cicloviária
Um estudo de 2012 da administração municipal prevê a implantação de uma
rede de ciclovias e/ou ciclofaixas em um anel na área central e em diversas vias de
acesso aos bairros.
Anel Central
Estão previstas a implantação de ciclofaixas formando um anel cicloviário na
área central configurado pelas seguintes vias:


Rua Souza Naves



Rua Marechal Deodoro da Fonseca



Rua Padre Bitencourt



Rua Passos de Oliveira



Rua Veríssimo Marques

No anel cicloviário central estão previstas Ciclofaixas Bidirecionais 2,00m de
largura 0,45m de sinalização para a separação com o fluxo de veículos. Observa-se
que a dimensão prevista é inferior a dimensão mínima recomendada de acordo com
o Código de Obras do município e o Plano de Mobilidade por Bicicletas nas Cidades,
do Ministério das Cidades, que é de 2,50m.
Este anel cicloviário circunda o centro tradicional, mas não permite o acesso ao
seu interior. Não estão previstos bicicletários na área central nem em locais de
demanda para esta modalidade de deslocamento.
Demais Vias
Para as demais vias estão previstos passeios com 2,30m de largura,
compartilhados entre pedestres e ciclistas.
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Observa-se que a dimensão prevista é inferior a dimensão mínima
recomendada para as duas situações, para pedestres a largura mínima de passeios
prevista no Código de Obras e para ciclistas no Plano de Mobilidade por Bicicleta nas
Cidades.
Da produção habitacional do município nos últimos seis anos merecem
destaque alguns empreendimentos, conforme listado abaixo e identificado no mapa a
seguir:
Projeto Parque Linear Rio Ressaca, que envolve ações para controle de
cheias, recuperação das áreas de preservação permanente, e criação do parque
linear. Esse projeto prevê a relocação de 210 famílias para unidades habitacionais do
Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV entre 2012 e 2014, nos
empreendimentos Moradias Vale Verde; Moradias Parque São José; Moradias
Pinheiros, além de algumas unidades isoladas nos loteamentos já implantados
Moradias Holtmann e Moradias Rio Pequeno;
Projeto Parque Linear do Rio Itaqui, que envolve relocação de 825 famílias
de áreas de risco e a implantação de parque linear na faixa delimitada pela cota de
inundação com tempo de recorrência de 25 anos, estabelecida no Plano Diretor de
Drenagem elaborado pela Suderhsa. Essas famílias foram ou serão relocadas ao
longo de 2014 para os empreendimentos Residencial Nápoles (PAC),
Residencial Amazonas (PAC), Residencial Vila Verde (PAC) e Residencial
Borda do Campo (BNDES), os dois últimos com previsão de entrega para o mês de
outubro/2014.
Além

dos

empreendimentos

citados,

que

envolvem

relocação

e

reassentamento de famílias, foram implantados dentro dos diferentes programas e
linhas de financiamento vigentes outros empreendimentos habitacionais, listados
abaixo:


Em 2009, Residencial Sevilha (160 UH) e Residencial Valência

(272 UH), ambos pelo Programa de Arrendamento Residencial –PAR;


Em 2010, Residencial Atenas (160 UH), também PAR;



Em 2011, Moradias Serra do Mar II (297 UH), PMCMV;
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Em 2012, Moradias Serra do Mar I e II (297 UH), PMCMV;



Em 2014, Projeto Netuno I (26 UH/PMCMV) e Netuno II (86

UH/PAC), com previsão de entrega em outubro.
Também surgiram nos últimos anos no município diversos empreendimentos
da iniciativa privada financiados dentro do Programa Minha Casa Minha Vida.
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18.

SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO
18.1.

CAPACIDADE ECONÔMICA – ORÇAMENTO MUNICIPAL

A situação econômico-financeira dos serviços de saneamento básico do
Município de São José dos Pinhais encontra-se detalhada em cada diagnóstico dos
quatro serviços de saneamento na sequência detalhados.
O Município apresenta seu orçamento municipal no período 2009/2014,
conforme segue:
Tabela 488. Orçamento Municipal (2009/2014)

Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Legislação
Lei Nº 1.300/2008
Lei Nº 1.455/2009
Lei Nº 1.625/2010
Lei Nº1.860/2011
Lei Nº 2.090/2012
Lei Nº 2.280/2013

Receita/Despesa (R$)
474.051.860,00
525.673.575,00
588.346.975,00
689.346.975,00
867.495.245,00
958.803.405,00

Fonte: CSPR, 2014

Os investimentos realizados pela Prefeitura Municipal, no período 2009/2014,
apresentam-se a seguir:

Tabela 489. Investimentos Realizados (2009/2014). * até 12/05/2014.

Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Previsto (R$)
68.433.525,12
78.371.440,12
69.189.116,00
87.669.029,00
70.934.424,00
88.348.245,00

Realizado (R$)
39.016.199,0
103.648.324,92
56.925.785,32
121.042.508,61
55..995.355,16
25.461.144,58

Fonte: PMSJP, 2014.

Os investimentos realizados não se definem como específicos para o
saneamento básico, mas como investimentos com despesas de capital, de maneira
geral.
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Os investimentos necessários para os quatro setores de saneamento serão
detalhados no itens respectivos dos prognósticos, bem como os para cobrir as
despesas operacionais de cada sistema, a cargo da cobrança de taxas / tarifas em
busca da sustentabilidade financeira dos mesmos.
Para o setor de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a atual
concessão à SANEPAR é regida por contrato de programa, o qual não é claro em
relação aos valores de investimentos, receitas e despesas esperadas, assim como
não existe fluxo de caixa e taxa interna de retorno. A premissa básica dos contratos é
que haja equilíbrio econômico-financeiro, podendo-se concluir que o atual contrato
programa oferece este equilíbrio para a Sanepar. A correção de contrato pode ser
executada a qualquer momento pelo Poder Concedente, no caso a Prefeitura
Municipal de São José dos Pinhais. Essa correção poderá ocorrer resultando em
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou não, dependendo do parecer da
agência reguladora.
O cenário previsível é o que consta no atual contrato de programa e, portanto,
apresentando o equilíbrio necessário e, consequentemente, sua viabilidade. A
Sanepar, operadora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
é remunerada através do pagamento de taxas e tarifas dos serviços prestados. Esses
valores arrecadados suprem os investimentos necessários para cobrir os custos
operacionais, bem como para serem investidos na ampliação dos sistemas previstos
para ampliação, e em especial no de esgotamento sanitário. Para a área rural, de
responsabilidade de PMSJP, os recursos serão providos pelo FMSBA (Fundo
Municipal de Saneamento Básico e Ambiental) conforme detalhado a seguir.
Os serviços de água e esgoto de quase a totalidade da população urbana do
município de São José dos Pinhais é de responsabilidade da SANEPAR até o final do
Contrato de Concessão em 2043. Como grande parte da população rural não é
atendida por sistemas coletivos de abastecimento de água e possuem problemas
como escassez e contaminação da água, foram propostos alguns investimentos em
sistema coletivos para alguns distritos mais densos.
Esses investimentos serão feitos com recursos do Fundo Municipal de
Saneamento (outorga da Sanepar para a Prefeitura no valor de 5 milhões de reais em
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2015 e 4% da receita operacional a partir de 2016 a serem investidos com
saneamento) e a manutenção do sistema deverá ser feita através do pagamento de
tarifas pela população, com isso sua sustentabilidade estaria garantida. Sua análise
de capacidade econômico-financeira pode ser visualizada abaixo.

Os investimentos propostos são de R$ 9.768.020 em 6 anos. Considerando
que estes valores do Fundo deverão ser usados também nas outras vertentes do
saneamento, percebe-se a impossibilidade do investimento previsto para estas
localidades ser feito em apenas 1 ano. Desta forma, propõe-se um cronograma de
investimentos conforme a seguir:


Ano 1: Campestre da Faxina e Faxina, Colônia Zacarias e Saltinho

da Malhada;


Ano 2: Roça Velha;



Ano 3: Gamela;



Ano 4: Papanduva;



Ano 5: Cachoeira;
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Ano 6: Agarau.



As localidades Campina do Taquaral, Costeira, Rio de Uma e

Inhaiva, de responsabilidade da SANEPAR, foram previstas para serem
executadas em até 8 anos.
Assim, percebe-se que em 6 anos, a receita estimada pela outorga seria de R$
30 milhões e o investimento de aproximadamente R$ 10 milhões. A tarifa cobrada será
a necessária para a manutenção do sistema. Caso seja necessário, para manter a
tarifa baixa pode-se subsidiar uma parte dessa tarifa com uma ínfima parta dos R$ 20
milhões restantes do Fundo Municipal.
Outros programas de repasse e financiamento detalham-se a seguir.
 Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental (FMSBA)


Sanepar repassará à PMSJP, a partir de 2015, mensalmente, uma
parcela de 4% de receita obtida no município, após deduzidas as perdas
e impostos incidentes. Esses recursos deverão ser aplicados em
saneamento básico e recuperação do meio ambiente, pelo município.

 Repasses da União


Saneamento Básico – Ministério das Cidades – promover a elaboração
de estudos e projetos básicos e executivos de engenharia para sistemas
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e
resíduos sólidos, e, drenagem de águas pluviais urbanas.
Programas complementares:
 Pró-municípios

–

Apoio

ao

desenvolvimento

urbano

de

municípios de pequeno, médio e grande porte (A+E+D+RS) e de
planos diretores.
 Serviços Urbanos de Água e Esgoto – ampliação da cobertura e
melhorar a qualidade dos serviços de saneamento básico, em
municípios com mais de 50.000 habitantes, ou integrantes de
consórcios públicos com mais de 150.000 habitantes.
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 Gestão de Política de Desenvolvimento Urbano – coordenação
do planejamento e a formulação de políticas setoriais de
habitação, saneamento básico, transporte urbano e trânsito.
 PNCDA (Programa Nacional de Combate ao Desperdício de
Água).
 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES


Financiamento de projetos que integram o planejamento e as ações de
diversos setores, entre eles (A+E+RS+D).



Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos – para a universalização do
saneamento e a recuperação de áreas degradadas.



Investimento em Meio Ambiente
Oferece condições especiais para projetos ambientais que promovam o
desenvolvimento sustentável.

 Ministério das Cidades / CAIXA – recursos do FGTS


Saneamento para Todos – Financia empreendimentos dos setores
públicos (A+E+RS+D), desenvolvimento institucional, manejo de
resíduos da construção e demolição, preservação e recuperação de
mananciais, estudos e projetos.



Pró-Saneamento – Financia (A+E+RS+D).

 Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID


AQUAFUND – apoia o desenvolvimento de projetos nos setores água,
saneamento e tratamento de esgotos.

Para o setor de drenagem e manejo de água pluviais, a Lei Orçamentária Anual
nº 2.490 de 05/11/2014, para 2015 estão orçadas conforme segue:
- 1024 (Ampliação do Sistema Viário)
Fonte: 000 – R$ 4.564.400,00 – representa a 20% do total das obras viárias.
Fonte: 510 – R$

339.100,85 – representa a 20% do total das obras viárias.

- 1026 (Coordenação do Projeto Parque Linear Rio Ressaca
Fonte: 804 – R$ 15.600.000,00 – representa 100% do valor do projeto
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- 1028 (Coordenação do Projeto Vizinhança Solidária)
Fonte: 613 – R$ 500.000,00 – representa 100% do valor do projeto.
- 1029 (Coordenação Projeto Parque Linear Rio Itaqui – PACII)
Fonte: 860 – R$ 28.600.000,00 – representa 100% do valor do projeto.
- 1030 (Contrapartida – Projetos Ressaca/Vizinhança/Itaqui)
Fonte: 000 – R$ 3.000.000,00 – representa 100% do valor do projeto.
Para os setores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos a situação
apresenta-se conforme segue:
2014 – Receita Prevista ––––––––––– R$ 8.840.000,00
– Despesas de contratos ––––– R$ 32.207.981,16
Déficit – R$ 23.367.981,16
A receita cobre cerca de 26% da despesa prevista.

18.2.

CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO – PAGAMENTO DOS USUÁRIOS

O Departamento de Orçamento, da Secretaria de Planejamento de São José
dos Pinhais, informou que pelo balanço de 2013, a capacidade foi de 120% da RCL
(R$ 890.062.857,50) e estava em torno de 2,7%. Para os dados de 2014, a
capacidade é de 120% da RCL (R$ 924.297.896,40) e está em torno de 2,5%, com
operação de credito junto à SEDU (pavimentação), representando 4,33% a mais.
A determinação da capacidade de pagamento dos usuários dos serviços de
saneamento não é tarefa simples de execução. Uma das maneiras de sua
determinação, bastante específica, é através do grau de inadimplência dos usuários,
aos serviços fornecidos diretamente pelo Poder Público Municipal, ou pelas empresas
terceirizadas ou concessionadas. A inadimplência ao IPTU, muitas vezes utilizada
como referencial, nem sempre está associada à capacidade de pagamento, podendo
associar-se ao descaso ou falta de consciência pública participativa, principalmente
quando as sanções pelo não pagamento são inócuas ou postergáveis.
A inadimplência ao IPTU em, São José dos Pinhais, representa cerca de 15%.
No caso do lançamento de taxas e tarifas sobre serviços prestados como energia
elétrica, consumo de água, esgotamento sanitário, e coleta de lixo, a determinação da
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capacidade de pagamento pelos usuários dos sistemas é mais evidente, pois o não
pagamento representa o corte ou a suspensão do fornecimento do serviço ofertado.
Nesses casos, a inadimplência é da ordem de 1,0 a 2,0%. É a mesma população que
paga, ou não, o IPTU e as taxas e tarifas anteriormente referenciadas. Logo, não são
bons indicadores para definição da capacidade de pagamento dos usuários dos
serviços de saneamento.
Informações obtidas junto a Secretaria de Assistência Social que administra os
CRAS – Centros de Referência de Assistência Social, foi possível obter alguns
elementos do Cadastro Único, através de tabulação cruzada de variáveis – CECAD,
do site do MDS, tendo em vista detalhar a faixa de renda total da família e das pessoas
residentes em São José dos Pinhais.
Tabela 490. Faixa de renda – Família

Faixa da renda total da família
Até 1 S.M.
Entre 1 e 2 S.M.
Entre 2 e 3 S.M.
Acima de 3 S.M.
Total

Cadastrados
13.834
8.555
2.325
593
25.307

(%)
54,66
33,80
9,19
2,35
100%

Fonte: PMSJP, 2014
Tabela 491. Faixa de renda – Por Pessoa

Faixa da renda total da pessoa

Cadastrados

(%)

Até 1 S.M.

39.953

51,69

Entre 1 e 2 S.M.

27.147

35,12

Entre 2 e 3 S.M.

8.000

10,35

Acima de 3 S.M.

2.187

2,84

Total

77.287

100,00

Fonte: PMSJP, 2014

Dos percentuais obtidos das faixas de renda por pessoa, até 1 salário mínimo,
(39.953 pessoas = 51,69% dos cadastrados) observa-se que esta população
representa sobre a população urbana de 2010 (236.895 hab), um valor de 16,87%.
Até 3 salários mínimos (75.100 pessoas = 97,16% dos cadastrados) observa-se que
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esta população representa sobre a população urbana de 2010 (236.895 hab), um valor
de 31,70%.
Logo, conclui-se preliminarmente, que 31,70% da população urbana de São
José dos Pinhais enquadra-se na faixa de renda até 3 salários mínimos, com
possibilidade de inscrever-se em programas sociais do Governo, bem como
enquadrar-se em Programas de Tarifas Sociais, reduzindo os valores a serem pagos,
favorecendo a capacidade de pagamento dos usuários dos serviços de saneamento
básico.
Segundo ASSIS (2002), dado a complexidade de avaliação de tarifa dos
prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil,
identifica-se a necessidade urgente da criação de regras claras para definir a
formação da tarifa do serviço prestado, de modo a compatibilizar a viabilidade
econômica das empresas prestadoras de serviços de saneamento com os aspectos
sociais dos mesmos. O setor econômico das empresas prestadoras de serviços
saneamento pratica o livre comércio, onde se estabelecem regras frágeis e muitas
vezes sem transparência para a sociedade. A busca da prestação de serviços de
saneamento com qualidade a um preço justo é o grande desafio. Nasce aí, a atividade
de regulação econômica dos contratos, por meio de regras que simulam as pressões
inerentes aos mercados competitivos. A agência reguladora do saneamento básico
tem a responsabilidade de definir a política tarifária dos serviços prestados, definindo
os reajustes e as revisões tarifarias além de estabelecer critérios para que a tarifa seja
módica tanto para a remuneração do prestador de serviço como para o usuário ou
consumidor.
Ainda segundo ASSIS (2002), em estudo elaborado com dados de Companhias
Estaduais de Saneamento Básico publicadas no SNIS – Sistema Nacional de
Informação sobre Saneamento foi possível avaliar a capacidade de pagamento das
tarifas pela população através da equação:

𝐶𝑚 =

𝑉𝑎,𝑐𝑜𝑛𝑠.−𝑉𝑎,𝑒𝑥𝑝
𝑄𝑒𝑐𝑜,𝑎𝑡

, onde

𝐶𝑚 = Consumo médio de água por economia (m³/mês/economia).
𝑉𝑎, 𝑐𝑜𝑛𝑠. = Volume de água consumido (m³/mês).
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𝑉𝑎, 𝑒𝑥𝑝 = Volume de água exportado (m³/mês).
𝑄𝑒𝑐𝑜, 𝑎𝑡 = Quantidade de economias ativas de água.
Para a região Sul, o estudo demonstrou que 90,6% são economias residenciais
em relação ao total de economias atendidas. Para a determinação do
comprometimento da renda com as despesas com saneamento foi possível identificar,
para a SANEPAR, o índice de 42% de tarifas sociais em relação à tarifa normal (10
m³/mês). A tarifa social visa beneficiar a população de baixa renda com tarifas
reduzidas, utilizando em geral critérios de área e padrão construtivo da edificação,
renda do chefe da família e o consumo de água. O estudo concluiu que para a Região
Sul, a conta de água mais esgoto representava 4,41% da renda média mensal da
população (R$1.263,00) no ano de 2002.
As conclusões apresentadas demonstram a necessidade de se instituir a nível
estadual e municipal instrumentos efetivos de controle público – do governo e da
sociedade - sobre a prestação de serviços de saneamento.
As fontes de financiamento para investimento nas obras de ampliação das
infraestruturas dos sistemas, também serão detalhadas nos itens referentes aos
prognósticos. Preliminarmente, destaca-se:


Caixa Econômica Federal;



BNDES;



Banco do Brasil;



FUNASA, MS;



FDE, Ministério da Educação;



Governo do Estado do Paraná / SEDU;



BREE, e,



MinCidades, entre outros.

Em 16/04/2015 recebemos da Diretoria de Orçamento da Secretaria Municipal
de Planejamento, o seguinte comunicado:
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“Com base nas demonstrações contábeis em 28/02/2015, abaixo apresentamse as informações referentes a capacidade de endividamento deste Município:


Total da Dívida Consolidada: R$ 30.338.568,51



Total da Receita Corrente Líquida: R$ 814.701.970,53 resultando

o índice de 3,72% da RCL, sendo que o índice máximo permitido em lei é de
120% da RCL”.

18.2.1. Disponibilidade de linhas de financiamento
18.2.1.1.Programas de Repasses do Orçamento Geral da União, Apoio à Elaboração
de Projetos de Engenharia – Saneamento Básico
Este programa tem a gestão do Ministério das Cidades e objetiva promover a
elaboração de estudos e projetos básicos e executivos de engenharia para sistemas
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, tendo em vista a universalização
dos serviços na área urbana.

PRÓ MUNICÍPIOS
Este programa tem a gestão do Ministério das Cidades e engloba os Programas
de Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte, Médio e
Grande Porte, que visam contribuir para a melhoria da qualidade de vida nas cidades,
como: implantação ou melhoria de infraestrutura urbana, abastecimento de água,
esgotamento sanitário e elaboração de plano diretor de desenvolvimento urbano.

SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO
O Programa objetiva ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços
de Saneamento ambiental urbano em municípios de regiões metropolitanas, de
regiões integradas de desenvolvimento econômico, municípios com mais de 50 mil
habitantes ou integrantes de consórcios públicos com mais de 150 mil habitantes. É
operado com recursos do orçamento geral da união e tem a gestão do Ministério das
Cidades.
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GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Este programa tem a gestão do Ministério das Cidades, que objetiva coordenar
o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos
programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e
ambiental, transporte urbano e trânsito.
Descrição da ação: contratação de serviços, estudos, projetos e planos para
o desenvolvimento institucional e operacional do setor de saneamento, a capacitação
de recursos humanos, bem como a reformulação dos marcos regulatórios, a
estruturação e consolidação de sistemas de informação e melhoria da gestão setorial,
incluindo o apoio à formulação de planos diretores de drenagem urbana e de gestão
integrada e sustentável de resíduos.

PNCDA (PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO DESPERDÍCIO DE
ÁGUA)
Este programa tem a gestão do Ministério das Cidades e envolve a parceria de
entidades representativas do setor saneamento, organizações não governamentais,
entidades normativas (ABNT, INMETRO etc.), fabricantes de materiais e
equipamentos, prestadores de serviços (público e privado), universidades, centros de
pesquisa e demais órgãos da esfera federal no fomento à implementação de medidas
de conservação da água de abastecimento e a eficiência energética nos sistemas de
saneamento.

18.2.1.2.Financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES)
PROJETOS MULTISSETORIAIS INTEGRADOS URBANOS (PMI)
Destinado a financiar projetos que integram o planejamento e as ações dos
agentes municipais em diversos setores com vistas a contribuir para a solução dos
problemas estruturais dos centros urbanos. Estes projetos podem focar setores
específicos, como saneamento, na medida em que compõem planos de governo
municipais mais abrangentes.
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Está contemplado entre os empreendimentos financiáveis o saneamento
ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e
drenagem urbana).

SANEAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS
Destinado a apoiar projetos de investimentos, públicos ou privados, que
buscam a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e a
recuperação de áreas ambientalmente degradadas. Os investimentos podem ser
realizados nos seguintes segmentos: abastecimento de água, esgotamento sanitário,
efluentes e resíduos industriais, resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos,
recuperação de áreas ambientalmente degradadas e despoluição de bacias, em
regiões onde já estejam constituídos comitês.

APOIO A INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE
O programa oferece condições especiais para projetos ambientais que
promovam o desenvolvimento sustentável. Financia projetos de saneamento básico,
implantação de redes coletoras e de sistemas de tratamento de esgoto sanitário e
gerenciamento de recursos hídricos. Também pode ser utilizado para ações de
planejamento e gestão de sistemas ambiental ou integrada, visando à capacitação do
corpo técnico e a constituição de unidade organizacional dedicada às questões
ambientais.

18.2.1.3.Ministério das Cidades / Caixa Econômica Federal, programas com recursos
do FGTS
SANEAMENTO PARA TODOS
O programa tem como órgão gestor da aplicação dos recursos o Ministério das
Cidades e agente financeiro e operador a CEF. Opera com recursos do FGTS e tem
por objetivo financiar programas que promovam a melhoria das condições de saúde e
da qualidade de vida da população por meio de ações integradas e articuladas de
saneamento básico em áreas urbanas. O programa financia empreendimentos do
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setor público nas modalidades: abastecimento de água; esgotamento sanitário;
saneamento integrado; desenvolvimento institucional; manejo de águas pluviais;
manejo de resíduos sólidos; manejo de resíduos da construção e demolição;
preservação e recuperação de mananciais; e estudos e projetos.

PRÓ SANEAMENTO
O programa é operado pela CEF com recursos do FGTS e é destinado a
financiar

programas

esgotamento

nas

sanitário,

seguintes

saneamento

modalidades:
integrado,

abastecimento

desenvolvimento

de

água,

institucional,

drenagem urbana, resíduos sólidos, resíduos da construção civil e estudos e projetos.

18.2.1.4.Banco Interamericano de Desenvolvimento
AQUAFUND
Fundo administrado pelo BID, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento
de projetos nos setores de água, saneamento e tratamento de esgotos.
Acquafund é um fundo de desembolso rápido criado para financiar uma série
de intervenções de apoio à implementação da Iniciativa de Água e Saneamento do
BID (Banco Interamericano do Desenvolvimento) e para a realização dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio nos países mutuários do Banco. Pelo mesmo é esperado
para facilitar um maior investimento em água e saneamento (incluindo os resíduos
sólidos) e garantir o acesso a esses serviços em uma qualidade sustentável, confiável
e bom.
Recursos podem ser utilizados para financiar a assistência técnica, elaboração
de projetos, estudos de viabilidade, projetos de demonstração, parcerias, divulgação
de conhecimentos e de campanhas de sensibilização.

18.3.

NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS

Os investimentos previstos/realizados no período 2009/2014, apresentam-se a
seguir:
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Tabela 492. Investimentos Realizados (2009/2014). * até 12/05/2014.

Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Previsto (R$)
68.433.525,12
78.371.440,12
69.189.116,00
87.669.029,00
70.934.424,00
88.348.245,00

Realizado (R$)
39.016.199,0
103.648.324,92
56.925.785,32
121.042.508,61
55..995.355,16
25.461.144,58

Fonte: PMSJP, 2014.

Os investimentos necessários para cobrir as despesas operacionais dos
sistemas de saneamento, deverão estar a cargo da cobrança de taxas/tarifas.
Já os investimentos financeiros para suprir custos de obras e equipamentos
para atingir a universalização dos sistemas, serão apresentados no final dos
prognósticos de cada setor (água + esgoto + resíduos + drenagem). A figura a seguir
apresenta a modelagem para a Viabilidade Econômica do Município de São José dos
Pinhais.

Figura 433. Modelagem da Viabilidade Econômica
Fonte: CSPR, 2014
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Ao final dos prognósticos – Produto 3, estarão detalhados os principais
programas, projetos e ações a serem desenvolvidos em cada um dos setores de
saneamento, oportunidade em que serão detalhadas as necessidades de destinação
de recursos orçamentários a cargo dos prestadores de serviços ou do município tendo
em vista a adequada prestação e manutenção dos serviços, em busca da
universalização dos mesmos.

18.4.

ANÁLISE

GERAL

DA

SUSTENTABILIDADE

ECONÔMICA

DA

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
A sustentabilidade econômica de prestação dos serviços de saneamento básico,
incluindo a política tarifária e as estruturas tarifárias vigentes, receitas operacionais
diretas e indiretas, não operacionais, despesas de exploração, serviços de dívida e
orçamentos anuais foram detalhados anteriormente, conforme segue:

Tabela 493. Sustentabilidade econômica dos serviços prestados
Abastecimento de Água
Esgotamento Sanitário
Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos
Drenagem e Manejo de Águas
Pluviais Urbanas

SANEPAR

Pág. 96 a 99 – Tomo I – Produto 2

SMMA

Pág. 188/189 – Tomo II – Produto 2

SMO

Recursos orçamentários próprios do Município

Fonte: CSPR, 2015.

Existe atualmente uma concessão em vigor dos sistemas de água e esgoto,
com a operação destes pela Sanepar. Esta concessão é regida por um contrato de
programa que não é claro em relação aos valores de investimentos, receitas e
despesas esperadas, assim como não existe um fluxo de caixa e taxa interna de
retorno, ao menos nos documentos apresentados para a elaboração do presente
PMSB.
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A premissa básica dos contratos é que haja equilíbrio econômico-financeiro, de
onde se pode concluir que o atual contrato de programa oferece este equilíbrio para a
empresa Concessionária (Sanepar), apesar destes números não serem claros.
A diante será demonstrado que o atual contrato realmente possui viabilidade,
portanto possuindo equilíbrio econômico-financeiro, sendo viável até para metas
maiores de esgoto as que o atual contrato propõe.

RECEITAS:
Os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário possuem
cobrança de tarifa junto aos seus consumidores, tarifa esta que possui a mesma
estrutura para os dois sistemas.
Quanto ao sistema de água, a cobrança é feita através da medição do consumo
através dos hidrômetros (ou estimativas quando o equipamento de medição não está
instalado).
Atualmente, a tarifa referente ao sistema de esgoto corresponde a 80% da tarifa
de água nos locais onde há coleta e tratamento do esgoto gerado.
Para que se possa fazer um estudo de sustentabilidade econômico-financeira
destes sistemas, primeiramente deve-se estimar o faturamento ao longo do período
de estudo.
De acordo com os dados fornecidos pela Sanepar, no ano de 2013, houve um
faturamento anual de R$ 48.020.636,00 referente ao sistema de água e R$
22.951.313,00 referente ao sistema de esgoto.
Se for considerado que havia, em dezembro de 2013, 90.265 economias ativas
de água e 54.244 economias ativas de esgoto, chega-se uma conta média de R$
532,00 / economia.ano (água) e R$ 423,00 / economia.ano (esgoto).
Estes valores de conta média serão considerados para o cálculo de estimativas
de receitas ao longo dos 30 anos de concessão, devendo-se considerar que em 2014
houve um aumento tarifário de 6,4%.
Quanto à inadimplência, esta será considerada em 5%, conforme dados
ocorridos em 2013.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – VOLUME V

Página: 178
Tabela 494: Faturamento estimado dos sistemas de água e esgoto
RECEITAS (R$)
ANO

ÁGUA (R$)

1 201 53.152.092
5
54.153.990
2 201
6
3 201 55.136.077
7
56.098.917
4 201
8
5 201 57.041.380
9
57.962.900
6 202
0
202
58.864.042
7
1
8 202 59.743.108
2
60.600.099
9 202
3
10 202 61.434.447
4
62.245.588
11 202
5
12 202 63.032.390
6
63.794.851
13 202
7
14 202 64.531.840
8
65.242.791
15 202
9
203
65.926.006
16
0
17 203 66.582.617
1
67.209.794
18 203
2
19 203 67.807.536
3
68.375.844
20 203
4
21 203 68.911.888
5
69.415.667
22 203
6
23 203 69.886.616
7
70.322.470
24 203
8
25 203 70.723.229
9
71.087.195
26 204
0
204
71.413.236
27
1
28 204 71.700.787
2
71.947.582
29 204
3
30 204 72.153.622
4 1.936.498.60
TOTAL
1

ESGOTO
Nível de
Atendim.
VALOR (R$)
(%)
65%
27.477.449
65%
27.995.619
65%
28.502.985
65%
29.000.897
65%
29.488.005
65%
29.964.758
65%
30.430.256
65%
30.884.949
70%
33.737.814
70%
34.202.412
70%
34.653.954
70%
35.091.991
70%
35.516.521
70%
35.926.646
70%
36.322.364
70%
36.702.776
70%
37.068.332
70%
37.417.681
70%
37.750.372
70%
38.066.857
70%
38.365.334
70%
38.645.804
70%
38.907.815
75%
41.947.059
75%
42.186.111
75%
42.403.103
75%
42.597.586
75%
42.769.109
80%
45.777.290
80%
45.908.746
1.085.710.597

TOTAL
GERAL (R$)

80.629.541
82.149.610
83.639.062
85.099.815
86.529.385
87.927.658
89.294.298
90.628.058
94.337.913
95.636.859
96.899.543
98.124.380
99.311.372
100.458.486
101.565.156
102.628.783
103.650.949
104.627.475
105.557.909
106.442.702
107.277.222
108.061.471
108.794.431
112.269.529
112.909.340
113.490.298
114.010.822
114.469.896
117.724.872
118.062.368
3.022.209.19
8
Fonte: CSPR, 2014.

INADIMP.

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

ARRECADAÇ
ÃO (R$)
76.598.064
78.042.129
79.457.109
80.844.824
82.202.916
83.531.275
84.829.583
86.096.655
89.621.017
90.855.016
92.054.565
93.218.161
94.345.803
95.435.562
96.486.898
97.497.343
98.468.402
99.396.101
100.280.013
101.120.566
101.913.361
102.658.397
103.354.709
106.656.052
107.263.873
107.815.783
108.310.281
108.746.401
111.838.628
112.159.249
2.871.098.738
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DESPESAS OPERACIONAIS:
Os sistemas também necessitam de recursos para a operação do sistema, que
serão estimados e detalhados a seguir como condição para que se possa fazer a
análise de viabilidade econômico-financeira.
Não foram prestadas, pela Sanepar, informações recentes e detalhadas quanto
a estas despesas. Por este motivo, serão utilizados os dados disponíveis do SNIS,
conforme o diagnóstico apresentado. Serão considerados os seguintes grupos de
despesas operacionais: Recursos humanos, Produtos químicos, Energia elétrica,
Serviços de terceiros e Outras despesas de exploração.

Tabela 495: Despesas operacionais - SNIS

Economias
Ano
ativas
totais (ud)

Receita
operacional
total - R$

Soma das
despesas de
exploração R$

Despesas
operacionais /
economias ativas
(R$/econ)

Despesas
operacionais
/ receita total

2007

66.133

32.860.387,18

16.337.544,09

247,04

49,72%

2008

69.541

35.767.694,92

18.438.454,68

265,15

51,55%

2009

73.822

39.232.769,37

17.988.612,26

243,68

45,85%

2010

77.714

43.373.862,91

21.063.704,58

271,04

48,56%

2011

81.822

52.586.562,18

22.396.382,80

273,72

42,59%

Fonte: CSPR, 2014.

De acordo com a tabela anterior, percebe-se, ao longo dos anos, um aumento
do valor absoluto de despesas operacionais / economia, o que é lógico devido à
inflação anual.
Quando se compara as despesas operacionais com as receitas totais, percebese que vem ocorrendo uma diminuição da participação das despesas ao longo dos
anos. Este fato pode ser devido à melhora da gestão ou ainda por reajustes tarifários
acima da inflação.
Independente de qual o fator mais preponderante para este fato ocorrer, o valor
das despesas operacionais totais será considerado como sendo 42,59% das receitas
totais ano a ano, ou seja, será considerado que ocorrerão reajustes tarifários anuais
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de forma a recuperar perdas inflacionárias e que não haja mais ganhos de gestão,
mas que a eficiência atual seja mantida.

Tabela 496: Despesas estimadas – Cenário Normativo

Ano

Receitas totais (R$)

Despesas operacionais totais (R$)

1

80.629.541,16

34.340.121,58

2

82.149.609,56

34.987.518,71

3

83.639.061,82

35.621.876,43

4

85.099.814,56

36.244.011,02

5

86.529.385,11

36.852.865,12

6

87.927.657,64

37.448.389,39

7

89.294.297,79

38.030.441,43

8

90.628.057,62

38.598.489,74

9

94.337.912,78

40.178.517,05

10

95.636.859,36

40.731.738,40

11

96.899.542,58

41.269.515,18

12

98.124.380,16

41.791.173,51

13

99.311.372,10

42.296.713,38

14

100.458.485,93

42.785.269,16

15

101.565.155,60

43.256.599,77

16

102.628.782,60

43.709.598,51

17

103.650.949,22

44.144.939,27

18

104.627.474,65

44.560.841,45

19

105.557.908,70

44.957.113,31

20

106.442.701,56

45.333.946,60

21

107.277.222,26

45.689.368,96

22

108.061.470,78

46.023.380,41

23

108.794.430,90

46.335.548,12

24

112.269.528,71

47.815.592,28

25

112.909.339,60

48.088.087,74

26

113.490.298,24

48.335.518,02

27

114.010.822,36

48.557.209,24

28

114.469.895,71

48.752.728,58
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Ano

Receitas totais (R$)

Despesas operacionais totais (R$)

29

117.724.871,62

50.139.022,82

30

118.062.367,58

50.282.762,35

Total

3.022.209.198,21

1.287.158.897,52

Fonte: CSPR, 2014.

INVESTIMENTOS:
Para o sistema de esgoto, foram considerados os investimentos calculados no
presente PMSB para atendimento de 80% da população urbana, conforme consta no
contrato de programa assinado entre Prefeitura e Sanepar.
Já para o sistema de abastecimento de água, foram considerados os
investimentos previstos no PDA da Sanepar para a região metropolitana, atualizados
pelo IPCA. Especificamente para o Município de São José dos Pinhais, foi
considerada uma porcentagem de 11% dos investimentos totais da região
metropolitana, referente à participação da população de São José dos Pinhais em
relação à população total atendida da região metropolitana em final de plano, de
acordo com dados da Sanepar.
O único investimento que não foi considerado é sobre a Barragem do
Miringuava, que de acordo com o § 3 da cláusula oitava do contrato de programa “as
declarações de utilidade pública com a efetiva desapropriação, construção, conclusão
e funcionamento da barragem do Miringuava, bem como, demais custos necessários
serão providenciados pelo Estado do Paraná”.
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Tabela 497: Investimentos

ANO

AGUA

ESGOTO

TOTAL

1

2015

7.127.786,90

12.135.554,32

19.263.341,21

2

2016

7.132.661,90

1.721.752,50

8.854.414,40

3

2017

4.168.951,95

3.101.704,75

7.270.656,70

4

2018

4.172.556,95

1.671.951,75

5.844.508,70

5

2019

4.175.526,95

3.050.179,00

7.225.705,95

6

2020

4.178.751,95

1.576.926,00

5.755.677,95

7

2021

2.520.426,38

1.548.549,75

4.068.976,13

8

2022

2.522.731,38

2.646.070,12

5.168.801,49

9

2023

2.523.416,38

38.970.791,20

41.494.207,58

10

2024

2.524.801,38

1.576.874,25

4.101.675,63

11

2025

2.525.456,38

1.590.066,00

4.115.522,38

12

2026

3.795.491,49

2.962.807,75

6.758.299,24

13

2027

3.794.781,49

1.479.049,50

5.273.830,99

14

2028

3.793.786,49

1.488.739,50

5.282.525,99

15

2029

3.791.711,49

2.859.652,75

6.651.364,24

16

2030

3.789.256,49

1.372.392,75

5.161.649,24

17

2031

1.594.993,54

1.380.202,50

2.975.196,04

18

2032

1.590.633,54

2.745.889,00

4.336.522,54

19

2033

1.585.988,54

1.256.748,75

2.842.737,29

20

2034

1.581.058,54

1.259.280,00

2.840.338,54

21

2035

1.573.968,54

2.621.413,00

4.195.381,54

22

2036

1.567.483,54

1.128.667,50

2.696.151,04

23

2037

1.558.838,54

2.250.632,62

3.809.471,15

24

2038

1.550.353,54

39.976.878,45

41.527.231,99

25

2039

1.540.058,54

1.055.665,50

2.595.724,04

26

2040

1.529.478,54

1.003.932,75

2.533.411,29

27

2041

1.329.190,00

945.351,75

2.274.541,75

28

2042

1.316.325,00

1.659.346,50

2.975.671,50

29

2043

1.301.840,00

26.527.906,75

27.829.746,75

30

2044

1.286.785,00

795.225,00

2.082.010,00

Total

83.445.091,30

164.360.201,95

247.805.293,25

Fonte: CSPR, 2014.
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Através das receitas, dos custos de investimentos e despesas operacionais já
demonstrados anteriormente, pode-se chegar ao fluxo de caixa.

Tabela 498. Fluxo de caixa – ano 1 ao 5
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Tabela 499: Fluxo de caixa – ano 6 ao 10
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Tabela 500: Fluxo de caixa – ano 11 ao 15

Tabela 501: Fluxo de caixa – ano 16 ao 20
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Tabela 502: Fluxo de caixa – ano 21 ao 25

Tabela 503: Fluxo de caixa – ano 26 ao 29

Fonte: CSPR, 2014.
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De acordo com o modelo utilizado, que reitera-se, foi feito de acordo com os
dados disponíveis, existe viabilidade financeira, mesmo considerando, para o sistema
de esgoto, uma cobertura maior do que a prevista no atual contrato de programa (77%
em 2018, 84% em 2024 e 95% em 2033).
De acordo com o SNIS, existem despesas com juros e encargos do serviço da
dívida, valores estes próximos de R$ 13.000.000,00 anuais nos anos de 2.009 a 2.011.
Estes valores não foram considerados no modelo de fluxo porque não existem
informações precisas quanto a valores, tampouco prazos de pagamento.
No diagnóstico, foram apresentadas em capítulos específicos a política tarifária,
estrutura vigente, metas de atendimento para os investimentos e contrato do
programa ente Sanepar e Prefeitura.
Pelos elementos apresentados, verifica-se que a necessidade dos recursos
orçamentários para viabilizar a adequada prestação e manutenção dos serviços serão
providos da seguinte forma:


Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário: através de

taxas e tarifas cobradas dos usuários tendo em vista o Contrato Programa em
vigor com a SANEPAR, o qual não se encontra em desequilíbrio econômicofinanceiro;


Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas: recursos

orçamentários próprios, aprovados anualmente, e,


Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos: déficit

orçamentário/ 2015 de R$23.367.981,16, a ser suplementado pelo orçamento
municipal.
A Sanepar, como prestadora dos serviços de água e esgoto, dotará de recursos
oriundas das tarifas cobradas para custear os investimentos e despesas do sistema.
Para pequenos investimentos previstos pela Prefeitura para o serviços de água
e esgoto, o recurso será oriundo do Fundo Municipal de Saneamento, pago como
outorga pela Sanepar.
De acordo com a cláusula 27 do contrato de programa nº 096/2013 celebrado
entre a Prefeitura de São José dos Pinhais, o Estado do Paraná e a SANEPAR, é
obrigada a SANEPAR repassar ao FMSBA três parcelas anuais R$ 5.000.000,00
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(dezembro/2013, dezembro/2014 e dezembro/2015) sendo que a partir de 2015,
deverá ser repassado mensalmente ao Fundo 4% da receita obtida no município, após
deduzidas as perdas e impostos incidentes.
Esses recursos do Fundo deverão ser aplicados em projetos e ações que
tenham reflexo em saneamento básico (todas as vertentes) e na proteção e
recuperação do meio ambiente, sendo o município o responsável pela aplicação e
destino desses recursos.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – VOLUME V

Página: 189

19.

MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE SOCIAL E

DOS INSTRUMENTOS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS
AÇÕES PROGRAMADAS
19.1.

PROCEDIMENTOS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SISTEMÁTICA DOS OBJETIVOS E METAS DO PMSB
Na avaliação dos prestadores de serviços de saneamento básico, como em
qualquer outro setor de prestação de serviços, o controle, segundo CHIAVENATO
(1993), é exercido como função restritiva e coercitiva, como sistema de regulação e
como função administrativa. Destaca-se o sistema de regulação como elemento de
avaliação ligado ao planejamento. A avaliação, segundo REDDIN (1981), leva a
identificar os estímulos ambientais e externos à organização prestadora de serviços
de saneamento básico, permitindo sua adaptação e consequentemente reagindo em
busca de adaptações.
No caso dos dinossauros, os mesmos foram conduzidos à extinção por sua
incapacidade de adaptação a mudanças drásticas, em virtude de sua super adaptação
a outras condições. Logo, o planejamento precisa ser bem alimentado para avaliação
do sistema implantado. A avaliação é usada para padronizar o desempenho, proteger
os bens organizacionais, padronizar a qualidade, limitar a quantidade de autoridade,
medir e dirigir o desempenho, buscando atingir os objetivos preconizados pela Lei
nº11.445/2007, a qual instituiu a Política Nacional de Saneamento Básico em nosso
País.
Para que a avaliação seja efetivada, são necessários o estabelecimento de
padrões ou critérios, a observação do desempenho, a comparação do desempenho
com o padrão estabelecido e a ação para corrigir o desvio entre o desempenho atual
e o desempenho esperado. Os Padrões de Potabilidade, fixados pelo Ministério da
Saúde, são um exemplo, requerendo o exercício do estabelecimento de indicadores
e índices.
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Pela Teoria da Contingência, diferentes ambientes levam as organizações a
adotar novas estratégias, e as novas estratégias exigem diferentes estruturas
organizacionais

para

serem

implementadas

com

eficiência

e

eficácia

simultaneamente. A eficácia mede o alcance de resultados, enquanto a eficiência
mede a utilização dos recursos disponíveis nesse processo. A eficácia se refere à
capacidade de satisfazer as necessidades da sociedade, enquanto a eficiência mede
a relação entre insumos e resultados.
CHIAVENATO (1993), afirma “a eficiência está voltada para a melhor maneira
(best way) pela qual os serviços devem ser executados (métodos), a fim de que os
recursos (pessoas, máquinas, matérias primas) sejam aplicados da forma mais
racional possível. A eficiência não se preocupa com os fins, mas com os meios. O
alcance dos objetivos visados não entra na esfera de competência da eficiência, é um
assunto da eficácia”.

Figura 434. Relação entre Eficiência e Eficácia
Fonte: CHIAVENATO, 1993, modificado.

A eficácia administrativa é encontrada pelo exercício das seguintes medidas:


Capacidade de administração em atrair força de trabalho de alto nível;



Moral dos empregados e satisfação no trabalho;



Rotação do pessoal;



Relações interpessoais nos estratos organizacionais;



Relações departamentais;
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Percepção dos executivos a respeito dos objetivos globais da
organização, e,



Utilização da força de trabalho de alto nível e eficácia organizacional em
adaptar-se ao ambiente externo.

“A verdadeira qualidade de uma organização só se obtém se houver eficiência com
eficácia, ou seja, efetividade”, segundo PETERS (1993). A figura a seguir, apresenta
esquematicamente a inter-relação entre eficácia, eficiência e efetividade.

Figura 435. Relação Eficácia, Eficiência e Efetividade
Fonte: Marcovitch, 1983, modificada pelo CSPR, 2014.

Eficiência – Otimização dos recursos utilizados para obtenção dos resultados.
Eficácia – Contribuição dos resultados obtidos para o atingimento dos objetivos
globais.
Efetividade – Relação entre os resultados obtidos para os objetivos propostos.
Sua aplicabilidade após a fixação de metas graduais (curto, médio e longo prazos) é
definida através de indicadores genéricos: sociais, ambientais, saúde e de acesso aos
serviços de saneamento básico, os quais possibilitam o estabelecimento da
hierarquização das áreas de intervenção prioritária.
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Relativamente à avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade dos
serviços de saneamento básico prestados à população, os indicadores técnicos,
operacionais e financeiros são importantes para a análise custo-benefício dos
mesmos, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida das populações residentes
no Município e a preservação ambiental e de Saúde Pública pelo Desenvolvimento
Sustentável.
Assim, o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas do PMSB de São José
dos Pinhais e dos resultados das suas ações no acesso aos serviços de saneamento
básico prestados, necessariamente, levará em conta a utilização de indicadores
detalhados a seguir, obedecendo ao Termo de Referência definido para execução do
trabalho.

19.2.

INDICADORES
19.2.1. Conceituação

Entende-se por indicador a informação que explicita o atributo que permite a
qualificação das condições dos serviços. Já índice, é o parâmetro que mede o
indicador, atribuindo-lhe valores numéricos. O índice tem referência, sendo a medida
em relação a um certo referencial qualquer daquele indicador, obtido ou desejado em
um determinado caso. Acrescentam-se as variáveis, como componentes de cada
indicador ou atividade e as unidades de medida, as quais são dimensões que medem
as variáveis. Assim, os indicadores podem ser construídos pelas relações entre as
variáveis que os compõem. Podem ser ainda, compostos por mais de uma variável e
pela relação entre um conjunto de variáveis.
Indicadores, segundo o Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual
para Construção de Indicadores servem para:


Mensurar os resultados e gerir o desempenho;



Embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de
tomada de decisão;



Contribuir para a melhora contínua dos processos organizacionais;
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Facilitar o planejamento e o controle do desempenho, e,



Viabilizar a análise comparativa de desempenho da organização e do
desempenho de diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes
semelhantes.

Na construção de um sistema de indicadores é importante ter presente de que
estes são estruturados em função dos objetivos do que se quer medir. Isto implica na
clareza do sistema e ser medido. Logo, as variáveis representam seus componentes
e as unidades de medida suas dimensões específicas. A relação entre as variáveis,
representadas por valores obtidos nas avaliações das dimensões em suas unidades
de medida, são os índices dos indicadores.
Segundo GARCIAS (1992), os indicadores devem atender 4 requisitos
fundamentais:


Serem válidos – medirem realmente o que se supõe que devam medir;



Serem objetivos – apresentarem o mesmo resultado quando a medição for
feita por pessoas distintas em situações análogas;



Serem sensíveis – terem a capacidade de captar as mudanças ocorridas
na situação, e,



Serem específicos – refletirem só as mudanças ocorridas na situação de
que tratem.

Isto posto, a contribuição de indicadores segue uma rotina:

Identificação
de variáveis

Identificação
das unidades
de medida de
cada variável

Construção do
indicador
propriamente
dito

Cálculo do
índice

Fonte: CSPR, 2014

Especificações do indicador:
Nome  Especificação  Forma de Apuração  Representação
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É importante tornar bem claro, os objetivos do que se quer medir, explicitando
detalhadamente as metas considerando todas as variáveis que intervenham ou
possam intervir nos resultados alcançados, definindo se os controles desejados
referem-se a variáveis de qualidade, quantidade ou produtividade.
Para os indicadores de qualidade é preciso definir os padrões desejados para que os
resultados medidos sejam possíveis de serem avaliados comparando os resultados
previamente definidos. Neste caso, o objetivo poderá ser a construção dos padrões
de referência.
Para os indicadores de quantidade, a diferença está na determinação dos indicadores
envolvidos em duas dimensões: a primeira é o que se tem realmente como unidade
de medida e a segunda dimensão é a desejada ou que serve de referência ou limite
determinado para a variável. O quociente será o resultado medido em relação ao
desejado.
Os indicadores de produtividade geralmente estão associados a custos, logo,
representam a medição da produção em relação aos custos investidos para esta
realização.

19.2.2. Associação de Indicadores
A necessidade de ampliação das informações dos indicadores pode ser obtida
pela agregação / associação de indicadores em sistemas que reúnem diversos
indicadores em uma ou mais dimensões, como por exemplo, o modelo proposto por
FREIRIA (2005) a seguir:
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Tabela 504. Associação de Indicadores
Modelo

Dimensões

Socioeconômico (ISE)

(x) IS = (IMI + IMH + IMR) / 3

Indicador de Qualidade Urbana

Indicadores


Moradia



Transporte



Trabalho



Saúde (x)



Lazer



Segurança



Social



Educação



Renda



Populacional

ISE = (IM + IT + ITR + IS + IL + ISEG + ISO + IE + IR + IPO) / 10
IQAU =

(ISE + ISP + IAM)
3
Serviços Públicos (ISP)



Abastecimento de Água



Esgotamento Sanitário



Resíduos Sólidos



Drenagem urbana



Energia Elétrica

ISP = (IAA + IES + IRS + IDR + IEL) / 5

Ambiental (IAM)



Rios – Hidrografia



Riscos Geológicos



Áreas Verdes



Quantidade do Ar

IAM = (IRH + IRG + IAV + IAR) / 4
Fonte: FREIRIA, 2005.

Outro modelo de associação, desenvolvido por GARCIAS (1992), o Coeficiente de
Deficiência do Atendimento – CDA, agrega indicadores em um único indicador, obtido
pelo resultado da leitura direta da área de sombreamento, a qual representa a área
não atendida ou o CDA. Ver figura a seguir:
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Figura 436. Coeficiente de Deficiência do Atendimento – CDA

Fonte: GARCIAS, 1992.

A% - Atendimento com o Sistema S1
B% - Atendimento acumulado com os Sistemas S1 e S2
C% - Atendimento acumulado com os Sistemas S1, S2 e S3
D% - Atendimento acumulado com os Sistemas S1, S2, S3 e S4
E% - Atendimento acumulado com os Sistemas S1, S2, S3, S4 e S5
F% - Atendimento acumulado com os Sistemas S1, S2, S3, S4, s5 e
S6
CDA =

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑂𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝑌)
= 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 0,0 𝑎 1,0
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑂𝑋𝑌

Outro modelo utilizado é o Círculo de Atendimento Pleno, onde os valores dos
indicadores são representados sobre o raio que varia de 0,0 a 1,0, em um círculo.
Ligando-se os valores X1, X2, Xn, obtém-se a poligonal que representa o executado
ou obtido na medição. O ideal é a poligonal tendendo ao círculo. Ver figura a seguir:
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Figura 437. Círculo de Atendimento Pleno

Fonte: GARCIAS, 1992.
 Cada segmento da reta (0,0 a 1,0) significa o resultado de um indicador
que compõe o sistema.
 Zero (0,0) a x, representa o resultado obtido na medição daquele
indicador.

19.3.

INDICADORES TÉCNICOS, OPERACIONAIS E FINANCEIROS DA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Como ponto de partida, o Guia de Referência para Medição do Desempenho (GRMD)
– Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS), da Associação Brasileira
de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) propõem:
 Indicadores econômico-financeiros – IFn01 a IFn15
 Indicadores relativos à clientes e ao mercado – ICm01 a ICm14
 Indicadores relativos à sociedade – ISc01 a ISc09
 Indicadores relativos às pessoas – IPe01 a IPe012


Indicadores relativos aos processos – ISp01 a ISp22 (IPa01 a IPa10)
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 Indicadores relativos aos fornecedores – IFr01 a IFr07

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, do Ministério das Cidades,
apresenta anualmente os indicadores referentes ao Diagnóstico dos Serviços de
Saneamento Básico do Brasil, referenciados no Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento (SNIS).
Como os indicadores do GRMD são aplicáveis ao PNQS da ABES, serão
referenciados neste trabalho os do SNIS, pois os mesmos já estão sendo utilizados
de forma rotineira pelos Municípios brasileiros há vários anos.
Apresentam-se a seguir os indicadores referenciados no SNIS, relativos ao
saneamento básico.

Tabela 505. Indicadores para os Serviços de Abastecimento de Água.
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Fonte: SNIS, 2011.
Tabela 506. Indicadores para os Serviços de Esgotamento Sanitário
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Fonte: SNIS, 2011.
Tabela 507. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
INDICADOR

DEFINIÇÃO DO INDICADOR

EQUAÇÃO

EXPRESSO
EM

(Ge015+Ge016)x1.000
Ge002

empregados /
1.000
habitantes

(Ge023+Ge009) x 100
Ge010

percentual

Ge009 x 100
(Ge023+Ge009)

percentual

Ge006 x 100
(Ge023+Ge009)

percentual

(Ge023+Ge009)
Ge002

R$ /
habitante

Ge015 x 100
(Ge015+Ge016)

Percentual

Taxa de empregados em relação à
população urbana:
I001

I003

I004

I005

I006

I007

Quantidade total de empregados no
manejo de RSU
População urbana
Incidência das despesas com o
manejo de RSU nas despesas
correntes da prefeitura:
Despesa total da prefeitura com manejo
de RSU
Despesa corrente total da Prefeitura
Incidência das despesas com
empresas contratadas para execução
de serviços de manejo RSU nas
despesas com manejo de RSU:
Despesa da prefeitura com empresas
contratadas
Despesa total da prefeitura com manejo
de RSU
Auto-suficiência financeira da
Prefeitura com o manejo de RSU:
____Receita arrecadada com manejo de
RSU____
Despesa total da prefeitura com manejo
de RSU
Despesa per capita com manejo de
RSU em relação à população urbana:
Despesa total da prefeitura com manejo
de RSU
População urbana
Incidência de empregados próprios no
total de empregados no manejo de
RSU:
Quantidade de empregados próprios no
manejo de RSU
Quantidade total de empregados no
manejo de RSU
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INDICADOR

I008

I010

I016

I017

I018

DEFINIÇÃO DO INDICADOR
Incidência de empregados de
empresas contratadas no total de
empregados no manejo de RSU:
Quantidade de empregados de empresas
contratadas
Quantidade total de empregados no
manejo de RSU
Incidência de empregados gerenciais
e administrativos no total de
empregados no manejo de RSU:
Quantidade de empregados gerenciais e
administrativos
Quantidade total de empregados no
manejo de RSU
Taxa de cobertura do serviço de coleta
de RDO em relação à população
urbana:
População atendida declarada
População urbana
Taxa de terceirização do serviço de
coleta de RDO+RPU em relação à
quantidade coletada:
Quantidade total coletada por empresas
contratadas
Quantidade total coletada
Produtividade média dos empregados
na coleta (coletadores + motoristas)
na coleta (RDO + RPU) em relação à
massa coletada:
_______Quantidade total
coletada_______
Quantidade total de (coletadores
motoristas) x
quantidade de dias úteis por ano (313)
Taxa de empregados (coletadores +
motoristas) na coleta (RDO + RPU) em
relação à população urbana:

I019

I021

I022

I023

Quantidade total de (coletadores +
motoristas)
População urbana
Massa coletada (RDO + RPU) per
capita em relação à população urbana:
Quantidade total coletada
População urbana
Massa (RDO) coletada per capita em
relação à população atendida com
serviço de coleta:
Quantidade total de RDO coletada
População atendida declarada
Custo unitário médio do serviço de
coleta (RDO + RPU):

EQUAÇÃO

EXPRESSO
EM

Ge016 x 100
(Ge015+Ge016)

percentual

(Ge050+Ge051) x 100
(Ge015+Ge016)

percentual

(Co050+Co051) x 100
Ge002

percentual

Co117 x 100
(Co116+Co117)

percentual

(Co116+Co117)x1.000
(Co029+Co030)x313

Kg/empregado
/dia

(Co029+Co030)x1.000
Ge002

empregados/
1.000
habitantes

(Co116+Co117)×1.000
Ge002 x365

Kg/habitante
/dia

(Co108+Co109)x1.000
(Co050+Co051)x365

Kg / habitante
/ dia

(Co132+Co011)
(Co116+Co117)

R$ / tonelada
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INDICADOR

DEFINIÇÃO DO INDICADOR
Despesa total da prefeitura com serviço
de coleta
Quantidade total coletada
Incidência do custo do serviço de
coleta (RDO + RPU) no custo total do
manejo de RSU:
Despesa total da prefeitura com serviço
de coleta
Despesa total da prefeitura com manejo
de RSU
Incidência de (coletadores +
motoristas) na quantidade total de
empregados no manejo de RSU:
Quantidade total de (coletadores +
motoristas)
Quantidade total empregados no manejo
de RSU
Taxa de resíduos sólidos da
construção civil (RCD) coletada pela
Prefeitura em relação à quantidade
total coletada:
Quant. total de res. sólidos da const. civil
coletados pela Prefeitura
Quantidade total coletada
Taxa da quantidade total coletada de
resíduos públicos (RPU) em relação à
quantidade total coletada de resíduos
sólidos domésticos (RDO):
Quant. total coletada de resíduos sólidos
públicos
Quant. total coletada de resíduos sólidos
domésticos

I024

I025

I026

I027

EQUAÇÃO

EXPRESSO
EM

(Co132+Co011) x 100
(Ge023+Ge009)

percentual

(Co029+Co030) x 100
(Ge015+Ge016)

percentual

Cc013 x 100
(Co116+Co117)

percentual

(Co112+Co113) x 100
(Co108+Co109)

percentual

INDICADORES SOBRE COLETA SELETIVA E TRIAGEM
INDICADOR

I031

I032

DEFINIÇÃO DO INDICADOR
Taxa de recuperação de materiais
recicláveis (exceto matéria
orgânica e rejeitos) em relação à
quantidade total (RDO + RPU)
coletada:
Quant. total de materiais
recuperados
__(exceto mat. orgânica e
rejeitos)__
Quantidade total coletada
Massa recuperada per capita de
materiais recicláveis (exceto
matéria orgânica e rejeitos) em
relação à população urbana:

EQUAÇÃO

EXPRESSO
EM

Cs009 x 100
(Co116+Co117)

percentual

Cs009 x 1.000
Ge002

Kg/habitantes/
ano
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INDICADORES SOBRE COLETA SELETIVA E TRIAGEM
INDICADOR

I033

I034

I035

I038

DEFINIÇÃO DO INDICADOR
Quant. total de materiais recicláveis
recuperados
_______(exceto mat. orgânica e
rejeitos)_______
População urbana
Taxa de material recolhido pela
coleta seletiva (exceto matéria
orgânica) em relação à
quantidade total coletada de
resíduos sól. domésticos:
Quantidade total de material
recolhida pela coleta seletiva
____________(exceto mat.
orgânica)____________
Quantidade total coletada de
resíduos sólidos
domésticos (RDO)
Incidência de papel e papelão no
total de material recuperado:
____Quantidade de papel e papelão
recuperados____
Quantidade total de materiais
recicláveis recuperados
(exceto mat. orgânica e rejeitos)
Incidência de plásticos no total de
material recuperado:
___Quantidade de plásticos
recuperados___
Quantidade total de materiais
recicláveis
recuperados (exceto mat. orgânica e
rejeitos)
Incidência de metais no total de
material recuperado:
________Quantidade de metais
recuperados________
Quantidade total de materiais
recicláveis recuperados
(exceto mat. orgânica e rejeitos)

EQUAÇÃO

EXPRESSO
EM

(Cs023+Cs024) x 100
(Co108+Co109)

percentual

Cs010 x 100
Cs009

percentual

Cs011 x 100
Cs009

percentual

Cs012 x 100
Cs009

percentual

Cs013 x 100
Cs009

percentual

Incidência de vidros no total de
material recuperado:

I039

_____Quantidade de vidros
recuperados_____
Quantidade total de materias
recicláveis
recuperados (exceto mat. orgânica e
rejeitos)
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INDICADORES SOBRE COLETA SELETIVA E TRIAGEM
INDICADOR

Incidência de outros materiais
(exceto papel, plástico, metais e
vidros) no total de material
recuperado:
____Quantidade de outros materiais
recuperados____
Quantidade total de materiais
recicláveis recuperados
(exceto mat. orgânica e rejeitos)
Taxa de material recolhido pela
coleta seletiva (exceto mat.
orgânica) em relação à
quantidade total coletada de
resíduos sólidos domésticos:
Quant. total de material recolhido
pela coleta sel.
__________________(exceto mat.
org.)__________________
Quant. total coletada de resíduos
sólidos domésticos (RDO)

I040

I053

EQUAÇÃO

EXPRESSO
EM

Cs014 x 100
Cs009

percentual

(Cs023+Cs024+Cs048)x100
(Co108+Co109)

percentual

DEFINIÇÃO DO INDICADOR

INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Massa de RSS coletada per capita em
(Rs028+Rs008) x
relação à população urbana:
Kg/1.000
I036
106
habitantes/dia
Quantidade total coletada de RSS
Ge002 x 365
População urbana
Taxa de RSS coletada em relação à
(Rs028+Rs008) x
quantidade total coletada:
percentual
I037
100
Quantidade total coletada de RSS
(Co116+Co117)
Quantidade total coletada
INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO
INDICADOR

DEFINIÇÃO DO INDICADOR

EQUAÇÃO

EXPRESSO
EM

Va008 x 100
(Va007+Va008)

percentual

Va011 x 100
(Va010+Va011)

percentual

(Va037+Va019)
(Va010+Va011)

R$ / km

Taxa de terceirização dos varredores:
I041

Quantidade de varredores de empresas
contratadas
Quantidade total de varredores
Taxa de terceirização da extensão varrida:

I042

Extensão de sarjeta varrida por empresas
contratadas
Extensão total de sarjeta varrida
Custo unitário médio do serviço de
varrição (Prefeitura + empresas
contratadas):

I043

Despesa total da prefeitura com serviço de
varrição
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INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO
INDICADOR

DEFINIÇÃO DO INDICADOR

EQUAÇÃO

EXPRESSO
EM

(Va010+Va011)
(Va007+Va008)x313

Km/
empregado
/dia

(Va007+Va008)x1.0
00
Ge002

empregado /
1.000
habitantes

(Va037+Va019)
(Ge023+Ge009)

percentual

(Va007+Va008) x
100
(Ge015+Ge016)

percentual

Extensão total de sarjeta varrida
Produtividade média dos varredores
(Prefeitura + empresas contratadas):
I044

_____Extensão total de sarjeta varrida_____
(quantidade total de varredores × quantidade
de dias úteis por ano (313)
Taxa de varredores em relação à
população urbana:

I045
Quantidade total de varredores
População urbana
Incidência do custo do serviço de varrição
no custo total com manejo de RSU:
I046

I047

Despesa total da Prefeitura com serviço de
varrição
Despesa total da Prefeitura com manejo de
RSU
Incidência de varredores no total de
empregados no manejo de RSU:
_________Quantidade total de
varredores_________
Quantidade total de empregados no manejo
de RSU

INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA
Taxa de capinadores em relação à
população urbana:
I051

I052

Quantidade total de capinadores
População urbana
Incidência de capinadores no total
empregados no manejo de RSU:
________Quantidade total de
capinadores________
Quantidade total de empregados no manejo
de RSU

(Cp005 + Cp006) x
1.000
Ge002

(Cp005+Cp006) x
100
(Ge015+Ge016)

empregado/
1.000
habitantes

percentual

Fonte: SNIS, 2011.
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Tabela 508. Indicadores de Drenagem e Manejo de Água Pluviais Urbanas
Indicador
Atendimento do Sistema de
Drenagem
Vias Urbanas com Sistema
de Drenagem
Ocorrência de Alagamentos
Eficiência do Sistema de
Drenagem Urbana
Área urbanizada
Periodicidade de
Manutenção do Canal

Fórmula
[População Urbana Atendida por Sistema de
Drenagem Urbana/ População Urbana do
Município] * 100
[Extensão do Sistema de Drenagem
Urbana/Extensão Total do Sistema Viário
Urbano] * 100
Total de Ocorrências de Alagamentos no
período de um ano/ área do Perímetro Urbano
[Número de vias com sistema de drenagem
urbana sem ocorrência de alagamentos /
Número de vias com sistema de drenagem
urbana] * 100
[Área urbanizada do Município / Área total do
Município] * 100

Unidade
%

%
Número de Pontos
de Alagamento/km2

Último intervalo entre Manutenções, por canal

%

%
meses

Fonte: SNIS, 2011.

Pelos indicadores anteriormente referenciados (SNIS) e em prática pelos
Municípios, observa-se que os indicadores técnicos, operacionais e financeiros da
prestação dos serviços encontram-se bem detalhados para os setores abastecimento
de água, esgotamento sanitário, e, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Para
o setor drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, muito pouco existe em termos
de indicadores padronizados.
Vários trabalhos científicos têm sido publicados referenciando à drenagem
urbana, diversas variáveis, conforme segue:
 Dimensão Legal – adequação do sistema de drenagem urbana à
legislação vigente, incluindo Planos Diretores, Leis Federais de
Recursos Hídricos, Leis Estaduais, Código de Posturas Municipais,
sendo avaliada pelo critério de atendimento à legislação.
 Dimensão Econômica – refere-se aos custos de implantação,
manutenção e operação. Através do índice de custos, conforme segue:

ICk =

∑𝑛
𝑘=1 𝐶𝑘
Ck

(índice de custos referentes à alternativa k)
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Ck = Custo da Alternativa k
N = Número total de alternativas
 Dimensão Social – utilização de critérios sociais relacionados ao bem
estar da população afetada pelos sistemas de drenagem urbana,
composta pelos indicadores de necessidade de Intervenção na
Propriedade Privada (Desapropriação da Área), de Aceitação Social do
Sistema de Drenagem, e de Riscos e Vulnerabilidade à Saúde Pública.
 Dimensão Ambiental – pela avaliação da qualidade das águas da rede
hidrográfica o controle sobre a proliferação de insetos e a produção de
odores.
 Dimensão de Práticas Sustentáveis – pela avaliação do uso de
Princípios Sustentáveis através de políticas que permitam que o
desenvolvimento seja sustentável sob o ponto de vista econômico, social
e ecológico, pela possibilidade de utilização das águas pluviais urbanas,
pelo escalonamento dos objetivos ao longo do tempo e pela
possibilidade de monitoramento da qualidade das águas pluviais
urbanas.
 Dimensão Técnica – pela alteração do meio físico.

IAMF = [

𝐴𝑖𝑎−𝐴𝑖𝑑
𝐴𝑖𝑎

]+[

𝐴𝑣𝑑−𝐴𝑣𝑎
𝐴𝑣𝑎

]

Aia = Área impermeável antes da implantação do sistema de drenagem.
Aid = Área impermeável depois da implantação do sistema de drenagem
Avd = Área verde antes da implantação do sistema de drenagem.
Ava = Área verde depois da implantação do sistema de drenagem (m²),
 pelas alterações na vazão de pico:

IVVP = [

𝑄𝑝𝑎−𝑄𝑝𝑑
𝑄𝑝𝑎

] + [− (

𝑇𝑝𝑎−𝑇𝑝𝑑
𝑇𝑝𝑎

)]

Qpa – Vazão de pico antes da implantação da drenagem.
Qpd – Vazão de pico depois da implantação da drenagem.
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Tpa – Tempo de pico da vazão antes da implantação da drenagem.
Tpd – Tempo de pico da vazão depois da implantação da drenagem,
 pelo tempo de retorno previsto para inundações dentro da área de drenagem:

ITR =

𝑇𝑟𝑝
𝑇𝑟𝑑

≤1

Trp – Tempo de retorno de projeto
Trd – Tempo de retorno desejável, e,
 pela confiabilidade, apoiada na dificuldade de monitoramento do funcionamento
do sistema, a possibilidade de tomar ações concretas antes da ocorrência de
falhas e o risco de comprometimento das funções técnicas em função de falhas
no sistema, e, pela definição das categorias de desempenho segundo critérios de
avaliação (método TOPSIS ou ELECTRE TRI).

19.4.

INDICADORES DE IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA, NA SAÚDE

E NOS RECURSOS NATURAIS
Na contribuição de indicadores da qualidade de vida, na saúde e nos recursos
naturais, cita-se o estabelecimento do Indicador de Bem Estar Urbano (IBEU),
proposto pelo Observatório das Metrópoles, Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia, elaborado em 2013, para 18 Regiões Metropolitanas Brasileiras, incluindo
a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, definindo a
Associação de 05 (cinco) indicadores, conforme segue:

IBEU =

D1 + D2 + D3 + D4 + D5
, sendo,
5

D1 = Mobilidade Urbana
D2 = Condições Ambientais Urbanas
D3 – Condições Habitacionais Urbanas
D4 – Condições de Serviços Coletivos
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D5 – Infraestruturas Urbanas
Obs: Intervalo zero a um. Quanto mais próximo de um, melhor é sua condição.
Detalhamento:
Tabela 509. Peso dos Indicadores na Dimensão e no Índice.
Dimensão/indicadores

Descrição do indicador
I. MOBILIDADE URBANA

Tempo de
deslocamento casatrabalho

Proporção de pessoas que trabalham fora do
domicílio de residência e retornam do
trabalho diariamente no período de até 1 hora

II. CONDIÇÕES AMBIENTAIS URBANAS

Peso
na
Dimensão

Peso no
Índice

1

1/5

1

1/5

1

1/5

Arborização no entorno
do domicílio

Proporção de pessoas que moram em
domicílios cujo entorno possui arborização

1/3

1/15

Esgoto a céu aberto no
entorno do domicílio

Proporção de pessoas que moram em
domicílios cujo entorno não possui esgoto a
céu aberto

1/3

1/15

Lixo acumulado nos
logradouros

Proporção de pessoas que moram em
domicílios cujo entorno não possui lixo
acumulado nos logradouros

1/3

1/15

1

1/5

III. CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS
Aglomerado subnormal

Proporção de pessoas que não moram em
aglomerado subnormal

1/5

1/25

Densidade domiciliar

Proporção de pessoas que moram em
domicílio com até 2 residentes por dormitório

1/5

1/25

Densidade de banheiro

Proporção de pessoas que moram em
domicílio com até 4 residentes por banheiro

1/5

1/25

Parede

Proporção de pessoas que moram em
domicílio com material de parede adequado

1/5

1/25

Espécie do domicílio

Proporção de pessoas que moram em
domicílio cuja espécie é adequada

1/5

1/25

1

1/5

1/5

1/25

IV. ATENDIMENTO DE SERVIÇOS COLETIVOS URBANOS
Atendimento de Água

Proporção de pessoas que moram em
domicílios com atendimento adequado de
água
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Dimensão/indicadores

Descrição do indicador

Peso
na
Dimensão

Atendimento de Esgoto

Proporção de pessoas que moram em
domicílios com atendimento adequado de
esgoto

2/5

2/25

Coleta de Lixo

Proporção de pessoas que moram em
domicílios com coleta adequada de lixo

1/5

1/25

Atendimento de Energia

Proporção de pessoas que moram em
domicílios com atendimento adequado de
energia

1/5

1/25

1

1/5

V. INFRAESTRUTURA URBANA

Peso no
Índice

Iluminação pública

Proporção de pessoas que moram em
domicílios cujo entorno possui iluminação

1/7

1/35

Pavimentação

Proporção de pessoas que moram em
domicílios cujo entorno possui pavimentação

1/7

1/35

Calçada

Proporção de pessoas que moram em
domicílios cujo entorno possui calçada

1/7

1/35

1/7

1/35

1/7

1/35

1/7

1/35

1/7

1/35

Meio-fio/Guia
Bueiro ou boca de lobo

Rampa para cadeirante

Proporção de pessoas que moram em
domicílios cujo entorno possui meio fio ou
guia
Proporção de pessoas que moram em
domicílios cujo entorno possui bueiro ou boca
de lobo
Proporção de pessoas que moram em
domicílios cujo entorno possui rampa para
cadeirante
Proporção de pessoas que moram em
domicílios cujo entorno possui logradouros

Logradouros

Fonte: Observatório das Metrópoles, 2013.

Demonstra-se com isso, a complexidade da construção desse indicador, tendo
em vista a obtenção das informações em campo ou em banco de dados existentes no
Município.
Outros conjuntos de indicadores podem ser utilizados tais como:


Saúde
 Mortalidade Infantil
 Morbidade por Cauda Determinada
 Mortalidade por todas as causas
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Econômicas
 Renda per capita
 População com renda menor que 2 salários mínimos



Qualidade de Vida
 Moradia
 Transporte
 Trabalho



Infraestrutura
 Abastecimento de água:


População atendida



Controle de qualidade nas edificações



Limiar de capacidade do sistema

 Esgotamento sanitário:


População atendida



Rede coletora existente



Tratamento

 Drenagem Urbana:


Densidade de drenagem urbana



Área urbana drenada



Retenções de excessos de volumes de água



Controle de áreas de risco

 Resíduos Sólidos Urbanos:





Atendimento da coleta



Tratamento



Existência de coleta seletiva

Ambientais
 Qualidade das águas dos rios
 Qualidade do ar
 Ruídos urbanos
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Os indicadores de Qualidade Ambiental Urbana, podem se transformar em
instrumentos de análises urbanas, para tanto, necessitam ampliar seu potencial de
informação e orientação. Isto pode ser atingido com a estruturação de uma série
significativa de indicadores de forma associada, os quais poderão ser aplicados em
diversas realidades urbanas.
A aferição desses indicadores, buscando os limites de variação dos mesmos,
podem indicar os limites aceitáveis dos respectivos índices, transformando-os em
padrões de referência.
A lei nº 7.750, de 31 de março de 1992, que institui a Política Estadual de
Saneamento do Estado de São Paulo no seu Art. 2º, Inciso II, define a salubridade
ambiental como a qualidade ambiental capaz de prevenir a ocorrência de doenças
veiculadas pelo meio ambiente e de promover o aperfeiçoamento das condições
mesológicas favoráveis à saúde da população urbana e rural.
19.5.

INDICADORES SANITÁRIOS, EPIDEMIOLÓGICOS, AMBIENTAIS E

SOCIOECONÔMICOS
Tendo em vista a construção do Indicador de Salubridade Ambiental, algumas
variáveis se destacam, devendo compor a sua estruturação básica.
Sugerem-se as seguintes:
Tabela 510. Indicadores Primários Sugeridos.
Variáveis
Sanitários

Epidemiológicos (Saúde)

Ambientais

Socioeconômicos

Indicadores Primários
Abastecimento de Água
Esgotamento Sanitário
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas
Mortalidade Infantil
Mortalidade por todas as causas
Morbidade por doenças infecciosas e parasitárias
Qualidade das águas dos rios
Existência de Áreas de Proteção Ambiental
Qualidade do Ar
Renda per capita
População com renda menor que 2 salários mínimos
Desenvolvimento Humano - IDH

Fonte: CSPR, 2014.
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Para cada indicador primário, sugerem-se os indicadores secundários, conforme
segue:

Sanitários:


Abastecimento de Água
 Índice de atendimento (cobertura) com abastecimento de água
 Índice de Perdas
 Índice de Hidrometação



Esgotamento Sanitário
 Índice de atendimento (cobertura) com esgotamento sanitário
 Índice de tratamento
 Índice de rede separativa de esgotamento sanitário



Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
 Índice de cobertura por serviço de coleta convencional
 Índice de cobertura por serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis
 Disposição final (CETESB)



Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas
 Índice

das Condições

do

sistema

de

galerias

e

canais de

macrodrenagem
 Índice de impermeabilização das áreas urbanizadas.
 Índice de presença e atuação da Defesa Civil.

Epidemiológicos (Saúde)


Mortalidade infantil



Mortalidade por todas as causas



Morbidade por doenças infecciosas e parasitárias

Ambientais


Qualidade das águas dos rios



Existência de áreas de proteção ambiental
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Qualidade do ar

Socioeconômicos


Renda per capita – Índice (R$/hab)



População com renda menor que 2 salários mínimos – Índice (% habitantes)



Desenvolvimento Humano – IDH

19.6.

SALUBRIDADE AMBIENTAL

A construção do ISA, Indicadores de Salubridade Ambiental, após a elaboração
dos diagnósticos, prognósticos, programas, projetos e ações estabelece os
mecanismos e procedimentos para monitoramento e a avaliação sistemática da
eficiência, eficácia e efetividade das ações previstas no PMSB de São José dos
Pinhais, apoia-se em indicadores secundários e primários de ordem sanitária,
epidemiológica, ambiental e socioeconômica, conforme detalhado no item anterior,
atendendo a metodologia adaptada da Lei Nacional de Saneamento Básico,
apresentada pelo Ministério das Cidades, Livro I – Instrumento das Políticas e da
Gestão dos Serviços Públicos de Saneamento Básico.
Para a construção dos índices setoriais foram utilizados os indicadores de qualificação
dos serviços de cada setor de saneamento básico (abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos) e agregaram-se outros
aspectos importantes tais como saúde (mortalidade infantil, mortalidade por todas as
causas e morbidade por doenças infecciosas e parasitárias), ambientais (qualidade
das águas dos rios, existência de Áreas de Preservação Ambiental e qualidade do ar)
e socioeconômicos (renda per capita, população com renda menor que 2 salários
mínimos e desenvolvimento humano – IDH).
A partir disso, construiu-se o ISA de São José dos Pinhais como um todo, conforme
segue.
Futuramente, após a implantação de um adequado banco de dados para
monitoramento e avaliação sistemática, será possível ampliar a base dos indicadores
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primários e secundários, possibilitando ainda a abertura do ISA de todo o Município
para os ISA’s regionais das 13 (treze) Unidades Territoriais de Planejamento.


Índice Sanitário (ISan), quantifica e qualifica os serviços

de

abastecimento de água (Iab), esgotamento sanitário (Ies), drenagem
urbana (Idr) e resíduos sólidos (Ires), no Município;


Índice Epidemiológico (IEp), quantifica e qualifica os índices de
morbidade por doenças infecciosas e parasitárias (Imip), mortalidade por
todas as causas (Imor) e mortalidade infantil (Imin), no Município.



Índice Ambiental (IAm), quantifica e qualifica os índices de qualidade das
águas dos rios (Iri), da existência de Áreas de Proteção Ambiental (Iap)
e qualidade do ar (Iqa), no Município.



Índice Socioeconômico (ISe), quantifica e qualifica os índices de renda
per capita (Irp), população com renda menor que dois salários mínimos
(Ipr) e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

ISA = 0,60 (ISan) + 0,10 (IEp) + 0,10 (IAm) + 0,20 (ISe)
Logo,
ISA = (0,60) [Iab + Ies + Idr + Ires] + (0,10) [Imip + Imor + Imin] +

ISan

IEp

+ (0,10) [Iri + Iap + Iqa] + (0,20) [Irp + Ipr + IDH]
IAm

ISe

Detalhando,
Índice de Saneamento Ambiental (ISA) – Proposta
Índice Sanitário
(ISan)

Índice Epidemiológico
(IEp)

- Abastecimento de Água (Iab)
- Esgotamento Sanitário (Ies)
- Drenagem Urbana (Idr)
- Resíduos Sólidos (Ires)
- Morbidade
parasitárias

por

doenças

Ica + Ipe + Ihi
Ice + Itr + Irs
Ima + Iau
+Idc
Icc + Ics + Idf
infecciosas

e

Imip
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- Mortalidade por todas as causas
- Mortalidade infantil
Índice Ambiental
(IAm)
Índice
Socioeconômico (ISe)



Imor
Imin

- Qualidade das águas dos rios
- Existência de APA’s
-Qualidade do ar

Iri
Iap
qa

- Renda por capita
- População com renda menor que dois salários
mínimos
- Índice de Desenvolvimento Humano

Irp
Ipr
DH

Iab = Índice de atendimento (cobertura) com abastecimento de água (Ica)
+ índice de perdas (Ipe)
+ índice de hidrometração (Ihi)



Ies = Índice de atendimento (cobertura) com esgotamento sanitário (Ice)
+ índice de tratamento (Itr)
+ índice de rede separativa de esgotamento sanitário (Irs)



Ires = Índice de cobertura com coleta convencional (Icc)
+ índice de cobertura com coleta seletiva de materiais recicláveis (Ics)
+ índice de disposição final (Idf)



Idr = Índice das condições do sistema de galerias e canais de
macrodrenagem (Ima)
+ índice de impermeabilização das áreas urbanizadas (Iau)
+ índice de presença e atuação da Defesa Civil (Idc)
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Figura 438. Índice de Salubridade Ambiental
Fonte: CSPR, 2014.
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Dados Locais (SJP)

Índices

99,5%
42,0%
100,0%

0,995
0,400
1,000

Observações

Iab
(0,25)

Ica = População atendida / população urbana (cobertura água)
Ipe = Índice de perdas
Ihi = Índice de ligações de água com hidrômetro

Ies
(0,25)

Ice = População atendida / população urbana (cobertura esgoto)
Itr = Índice de esgoto tratado
Irs = Índice que define o percentual de rede separadora

65%
65%
100%

0,650
0,650
1,000

Ires
(0,25)

Icc = População atendida pela coleta convencional / população urbana (cobertura
resíduos)
Ics = População atendida pela coleta seletiva / população urbana
Idf = índice de qualidade de disposição final de resíduos em aterro sanitário (IQR –
CETESB)

100%
100%
9,2

1,000
1,000
0,920

(4)

Idr
(0,25)

Ima = Condições em que se encontra a macrodrenagem
Iau = Índice de impermeabilização das áreas urbanas
Idc = Situação da defesa civil (PLANCON)

60%
70%
100%

0,600
0,150
1,000

(5)
(6)
(7)

IEp (0,10)

Imip = Índice de morbidade por doenças infecciosas e parasitárias
Imor = Índice de mortalidade por todas as causas
Imin = Mortalidade Infantil

4,4%
5,1%
14,6%

1,000
0,900
0,700

(9)
(10)
(8)

Iam (0,10)

Iri = Índice de qualidade das águas dos rios
Iap = Existência de Áreas de Proteção Ambiental
Iqa = Índice de qualidade do ar

Regular
Várias
Boa

0,700
0,600
0,800

(11)
(12)
(13)

ISe (0,20)

Irp = Índice renda per capita
Ipr = Índice de população com renda menor que dois salários mínimos
IDH = Índice de Desenvolvimento Humano

0,45
24,83%
0,758

0,450
0,2483
0,758

(14)
(15)

ISan = Índice Sanitário
(0,60)

ISA – Indicador de Saneamento Ambiental

Tabela 511. Formulação dos indicadores propostos

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – VOLUME V

(1)
(2)
(3)

Página: 220

A seguir, detalhamento dos índices propostos.
0,0 a 15,0% - ótimo = 1,0
(1) Índice de Perdas

16,0 a 25,0% - bom = 0,8
26,0 a 35,0% - médio = 0,6
36,0 a 45,0% - ruim = 0,4
Mais de 46,0% - péssimo = 0,2
95,0 a 100,0% - ótimo = 0,95 a 1,00

(2) Índice de ligações de água com
hidrômetro

(3) Índice de esgoto tratado

90,0 a 94,0% - bom = 0,90 a 0,940
80,0 a 89,0% - médio = 0,80 a 0,890
61,0 a 79,0% - ruim = 0,61 a 0,790
Menor que 60,0% - péssimo = 0,60 ou menos
100,0 a 90,0% - ótimo = 1,0 a 0,9
70,0 a 89,0% - bom = 0,89 a 0,70
50,0 a 69,0% - médio = 0,69 a 0,50
30,0 a 49,0% - ruim = 0,49 a 0,30
0,0 a 29,0% - péssimo = 0,00 a 0,29

(4) IQR (CETESB)

0,0 a 7,0 - Inadequada
7,1 a 10,0 - Adequada
1,0 a 0,80 – Condições boas – 100,0 a 80,0%

(5) Condições de Macrodrenagem

(6) Índice de impermeabilização das áreas
urbanas

0,5 a 0,79 – Condições adequadas – 79,0 a
50,0%
0,0 a 0,49 – Condições inadequadas – 49,0 a
0,0%
100,0 a 80,0% - ruim – 0,00 a 0,20
79,0 a 50,0% - razoável – 0,21 a 0,50
49,0 a 0,0% - desejável – 0,50 a 1,00
Existente e Implantado – 1,00
Existente – 0,80
Em elaboração – 0,60
Sem Plano – 0,00
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(8) Mortalidade Infantil – (2008) – 14,6% de
óbitos por 1.000 nascidos vivos

(9) Morbidade por doenças infecciosas e
parasitárias – (2008) – 4,4% de óbitos por
1.000 habitantes

(10) Índice de mortalidade por todas as
causas – (2008) – 5,1% de óbitos por 1.000
habitantes

(11) Índice de qualidade das águas dos rios

(12) Existência de Áreas de Proteção
Ambiental

0,0 a 5,0% - 1,00
6,0 a 10,0% - 0,90
11,0 a 20,0% - 0,70
21,0 a 50,0% - 0,50
acima de 50,0% - 0,20
0,0 a 5,0% - 1,00
5,1 a 10,0% - 0,90
10,1 a 20,0% - 0,70
20,1 a 50,0% - 0,50
Acima de 50,0% - 0,20
0,0 a 5,0% - 1,00
5,1 a 10,0% - 0,90
10,1 a 20,0% - 0,70
20,1 a 50,0% - 0,50
Acima de 50,0% - 0,20
Boa - 1,00 a 0,81
Regular - 0,80 a 0,51
Ruim - 0,50 a 0,21
Péssima - 0,20 a 0,00
Várias – 1,00 a 0,51
Poucas – 0,0 a 0,50
Nenhuma – 0,00

(13) – Índice de Qualidade do Ar

Boa – 1,00 a 0,81
Regular – 0,80 a 0,51
Ruim – 0,50 a 0,21
Péssima – 0,20 a 0,00

(14) Índice renda per capita – (2010) –
R$840,93 (Índice de Gini)

(0,45)

(15) Índice de População com renda menor
que dois salários mínimos – (2010) – 65.609
habitantes para 264.210 habitantes totais =
24,83%

24,83% - 0,2483
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Cálculo do ISA – Índice de Saneamento Ambiental


Índice Sanitário = (ISan)
(0,25) Iab = (0,25)[
(0,25) Ies = (0,25)[

0,995+0,400+1,000

] = (0,25)(0,80)
= 0,20
+

3

0,650+0,650+1,000

(0,25) Ires = (0,25)[

3

+

1,000+1,000+0,920

(0,25) Idr = (0,25)[

(0,78)(0,60) = 0,47

] = (0,25)(0,77) = 0,19

3

] = (0,25)(0,97) = 0,24
+

0,600+0,150+1,000

] = (0,25)(0,58) = 0,15

3

ISan = 0,47


Índice Epidemiológico (IEp)
(0,10) [



] = (0,10)(0,87) = 0,09



IEp = 0,09

] = (0,10)(0,70) = 0,07



IAm = 0,07

] = (0,20)(0,49) = 0,10



ISe = 0,10

3

Índice Ambiental (IAm)
(0,10) [



1,000+0,900+0,700

0,700+0,600+0,800
3

Índice Socioeconômico (ISe)
(0,20) [

0,450+0,249+0,758
3

ISA = 0,73
Pela aplicação da metodologia proposta é possível concluir:
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Tabela 512. Salubridade Ambiental.
ISA

Condições de Salubridade
Ambiental

1,00

1,00 a 0,80

Ótimas

0,80

0,60 a 0,80

Boas

0,60

0,40 a 0,61

Regulares

0,40

0,20 a 0,41

Ruins

0,20

0,00 a 0,21

Péssimas

0,00

São José dos
Pinhais 0,73

Fonte: CSPR, 2014

O valor determinado para o Indicador de Saneamento Ambiental (ISA) de São
José dos Pinhais, de acordo com os critérios adotados, representa um elemento
valioso para o planejamento do Município.
Quando existir um banco de dados que possibilite a obtenção dos indicadores
propostos, por UTAP’s, será possível perceber com bastante clareza a hierarquização
das diferentes unidades que compõem o território municipal.
Reforça-se aqui, a recomendação para que a UPGLAN a ser criada, dentro das
diversas atribuições já detalhadas anteriormente, assuma o encargo e as atribuições
para a implantação, o manuseio do Indicador de Saneamento Ambiental ora proposto,
bem como do seu ajuste ao longo dos próximos anos.
Observa-se ainda, que nas revisões do PMSB, as quais deverão ocorrer no
máximo a cada quatro anos, o ISA seja aperfeiçoado e utilizado como ferramenta de
planejamento na definição das intervenções necessárias para a melhoria do índice de
saneamento ambiental obedecendo as metas estabelecidas, os programas, projetos
e ações necessárias para o desenvolvimento sustentável do Município.
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19.7.

INDICADORES DO ACESSO, DA QUALIDADE E DA RELAÇÃO COM

OUTRAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO
A Governança Municipal para a busca de resultados, gestão e mensuração do
desempenho público se apoia em múltiplos arranjos com a participação de diversos
atores tais como estado / município, terceiro setor (prestação de serviços), mercado,
etc.
O município torna-se o “orquestrador, direcionador estratégico, indutor e
fomentador absolutamente essencial para a ativação e orientação das capacidades
dos demais atores. Este paradigma promove a adoção de modelos de gestão pós e
néo-burocráticos, tais como: redes, modelos de gestão orgânicos (flexíveis, orientados
para resultados, foco no beneficiário), mecanismos amplos de accountability, controle
e permeabilidade”, conforme o Guia Referencial para Medição de Desempenho e
Manual para Construção de Indicadores, elaborado pela Secretaria de Gestão do
Ministério do Planejamento, Brasília, 2009. Acrescenta-se: “alcançar resultados no
setor público, é atender às demandas, aos interesses e às expectativas dos
beneficiários, sejam cidadãos ou organizações, criando valor público”.
Logo, para que os resultados sejam obtidos, faz-se necessária a harmonização
de todos os fatores sob o abrigo de um modelo robusto de gestão para resultados. O
modelo de gestão deverá ser dinâmico, abrangente e multidimensional cuja
concepção e implementação são um desafio, segundo a referência supracitada.
Isto posto, em consultas mantidas com a administração municipal de São José
dos Pinhais, foi possível verificar que a governança local não apresenta ainda,
condições de acesso, de qualidade e de relação com outras políticas de
desenvolvimento urbano. O Plano Diretor de 2004, em fase de revisão, não apresenta
elementos de conexão, através de indicadores com o PMSB. O mesmo também
ocorre com o Plano Municipal de Saúde e o Plano Local de Habitação de Interesse
Social.
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19.8.

INDICADORES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

A SEREM SEGUIDOS PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO
Pelo exposto anteriormente, observa-se que os prestadores de serviços de
saneamento, deverão buscar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos serviços
prestados, medindo seus desempenhos através de indicadores, quais sejam:
 SNIS, Ministério das Cidades (apresentados no item 1.3);
 Metas do PLANSAB, 2013 e do PLANARES, 2011;
 Indicadores de Metas Quantitativas e Qualitativas para os serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário;
 Indicadores de eficiência na prestação dos serviços e no atendimento ao
público, e,
 Indicadores de nível de cortesia e de qualidade percebido pelos usuários
na prestação do serviço.
Metas do PLANSAB 2013
O Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, 2013, recomenda que
sejam atendidas as metas apresentadas a seguir, de acordo com os indicadores
selecionados:
A1 a A7 – Abastecimento de Água
E1 a E6 – Esgotamento Sanitário
R1 a R5 – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
D1

– Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas

G1 a G4 – Gestão dos Serviços
Tabela 513. Metas para abastecimento de água potável nas macrorregiões e no País
(em %)
Indicador
A1. % de domicílios urbanos e
rurais abastecidos por rede de
distribuição e por poço ou
nascente
com
canalização
interna
A2. % de domicílios urbanos
abastecidos
por
rede
de
distribuição e por poço ou

Ano
2010
2018
2023
2033

Brasil
90
93
95
99

N
71
79
84
94

NE
79
85
89
97

SE
96
98
99
100

S
98
99
99
100

CO
94
96
98
100

2010
2018
2023

95
99
100

82
96
100

91
98
100

97
99
100

98
100
100

96
99
100
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Indicador
nascente
com
canalização
interna
A3. % de domicílios rurais
abastecidos
por
rede
de
distribuição e por poço ou
nascente
com
canalização
interna
A4. % de análises de coliformes
totais na água distribuída em
desacordo com o padrão de
potabilidade (portaria nº 518/04)
A5. % de economias atingidas
por
intermitências
no
abastecimento de água
A6. % do Índice de perdas na
distribuição de água

A7.
%
de
serviços
de
abastecimento de água que
cobram tarifa

Ano
2033

Brasil
100

N
100

NE
100

SE
100

S
100

CO
100

2010
2018
2023
2033

61
67
71
80

38
43
46
52

42
53
60
74

85
91
95
100

94
96
98
100

79
88
93
100

23
20
18
14
34
33
32
29
95
99
100
100

9
8
8
7
35
33
32
29
99
100
100
100

8
8
7
6
34
32
31
29
96
99
100
100

2018
2023
2033
2010
2018
2023
2033
2010
2018
2023
2033
2008
2018
2023
2033

(1)
31
29
27
25
39
36
34
31
94
96
98
100

100
86
77
60
51
45
41
33
85
92
95
100

85
73
65
50
51
44
41
33
90
95
97
100

(1) Para o indicador A4 foi prevista a redução dos valores de 2010 em desconformidade com a Portaria nº2.914/2011 do
Ministério da Saúde, em 15%, 25% e 60% nos anos 2018, 2023 e 2033, respectivamente.

Fonte: PLANSAB, 2013.
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Tabela 514. Metas para esgotamento sanitário, nas macrorregiões e no País (em %)
Indicador

Ano

Brasil

N

NE

SE

S

CO

E1. % de domicílios urbanos e rurais

2010

67

33

45

87

72

52

servidos por rede coletora ou fossa

2018

76

52

59

90

81

63

séptica para os excretas ou esgotos

2023

81

63

68

92

87

70

sanitários

2033

92

87

85

96

99

84

E2. % de domicílios urbanos servidos

2010

75

41

57

91

78

56

por rede coletora ou fossa séptica para

2018

82

56

66

94

84

69

os excretas ou esgotos sanitários

2023

85

68

73

95

88

77

2033

93

89

86

98

96

92

E3. % de domicílios rurais servidos por

2010

17

8

11

27

31

13

rede coletora ou fossa séptica para os

2018

35

24

28

49

46

40

excretas ou esgotos sanitários

2023

46

34

39

64

55

53

2033

69

55

61

93

75

74

2008

53

62

66

46

59

90

2018

69

75

77

63

73

92

2023

77

81

82

72

80

93

2033

93

94

93

90

94

96

E5. % de domicílios urbanos e rurais

2010

89

70

81

98

97

97

com renda até três salários mínimos

2018

93

82

89

99

98

98

mensais

2023

96

89

93

99

99

99

hidrossanitárias

2033

100

100

100

100

100

100

E6. % de serviços de esgotamento

2008

49

48

31

53

51

86

sanitário que cobram tarifa

2018

65

62

51

70

69

90

2023

73

70

61

78

77

92

2033

90

84

81

95

95

96

E4. % de tratamento de esgoto coletado

que

possuem

unidades

Fonte: PLANSAB, 2013.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – VOLUME V

Página: 228

Tabela 515. Metas para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos nas
macrorregiões e no País (em %)
Indicador

Ano

Brasil

N

NE

SE

S

CO

R1. % de domicílios urbanos atendidos

2010

90

84

80

93

96

92

(1)

2018

94

90

88

99

99

95

2023

97

94

93

100

100

97

2033

100

100

100

100

100

100

R2. % de domicílios rurais atendidos

2010

27

14

19

41

46

19

por coleta direta e indireta de resíduos

2018

42

28

33

58

62

37

sólidos

2023

51

37

42

69

71

49

2033

70

55

60

92

91

72

R3. % de municípios com presença de

2008

51

86

89

19

16

73

lixão/vazadouro de resíduos sólidos

2018

0

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

0

2033

0

0

0

0

0

0

R4. % de municípios com coleta

2008

18

5

5

25

38

7

seletiva

2018

28

12

14

36

48

15

2023

33

15

18

42

53

19

2033

43

22

28

53

63

27

R5. % de municípios que cobram taxa

2008

11

9

5

15

15

12

de resíduos sólidos

2018

39

30

26

49

49

34

2023

52

40

36

66

66

45

2033

80

61

56

100

100

67

por coleta direta de resíduos sólidos

de

resíduos

sólidos

domiciliares

(1) Para as metas, assume-se a coleta na área urbana (R1) com frequência mínima de três vezes por semana.

Fonte: PLANSAB, 2013.
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Tabela 516. Metas para drenagem e manejo das águas pluviais urbanas nas
macrorregiões e no País (em %)
Indicador

Ano

Brasil

N

NE

SE

S

CO

D1. % de municípios com inundações

2008

41

33

36

51

43

26

e/ou alagamentos ocorridos na área

2018

-

-

-

-

-

-

urbana, nos últimos cinco anos (1)

2023

-

-

-

-

-

-

2033

11

6

5

15

17

5

(1) O indicador D1 adotado é o único em que se dispõe de série histórica capaz de orientar a projeção de metas. Na avaliação,
monitoramento e revisões do Plano, deverão ser progressivamente incorporados elementos do Plano Nacional de Gestão de
Riscos e Resposta a Desastres Naturais.

Fonte: PLANSAB, 2013.

Tabela 517. Metas para gestão dos serviços de saneamento básico nas macrorregiões
e no País (em %)
Indicador

Ano

Brasil

N

NE

SE

S

CO

G1. % de municípios com estrutura

2011

30

42

19

31

37

46

única

2018

43

48

32

46

50

51

2023

52

52

41

58

60

54

2033

70

60

60

80

80

60

2011

5

4

2

6

8

4

2018

32

28

27

36

37

28

2023

51

45

44

57

58

45

2033

90

80

80

100

100

80

G3. % de municípios com serviços

2018

30

20

20

40

40

20

públicos

2023

50

40

40

60

60

50

fiscalizados e regulados

2033

70

60

60

80

80

60

G4. % de municípios com instância de

2011

11

8

9

11

11

15

controle social das ações e serviços de

2018

36

31

32

40

39

36

saneamento básico (órgãos colegiados)

2023

54

47

48

60

59

50

2033

90

80

80

100

100

80

para

tratar

da

política

de

saneamento básico

G2. %

de

municípios

com

Plano

Municipal de Saneamento Básico

de

saneamento

básico

Nota: As metas para os indicadores de gestão referenciam-se no Decreto Presidencial nº 7.217, de
21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 11.445/2007.
Fonte: PLANSAB, 2013.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – VOLUME V

Página: 230

Sugerem-se ainda, alguns indicadores adicionais:
INDICADORES DE METAS QUANTITATIVAS – ABASTECIMENTO DE ÁGUA
As metas quantitativas deverão atender as projeções destacadas nos quadros
de planejamento físico, econômico e financeiro para os seguintes aspectos:
 Implantação e substituição de redes de abastecimento;
 Ligações de água;
 Substituição de hidrômetros e
 Atendimento às áreas não contempladas pelos serviços públicos.
INDICADORES DE METAS QUALITATIVAS – ABASTECIMENTO DE ÁGUA
As metas qualitativas compreendem um conjunto de indicadores que permitam
avaliar o desempenho geral da prestação dos serviços de abastecimento de água, os
quais estão destacados na tabela que segue:
Tabela 518. Indicadores para o Sistema de Abastecimento de Água.
Sistema de Abastecimento de Água
Indicador

Descrição

IQA

Índice de Qualidade da Água

ICSA

Índice de Cobertura dos Serviços de Água

IH

Índice de Hidrometração

IPT

Índice de Perdas Totais

CMP

Consumo Médio Per Capita

IR

Índice de Reservação

ICA

Índice de Continuidade do Abastecimento

Onde:
𝐼𝑄𝐴 =

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐼𝐶𝑆𝐴 =

𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
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𝐼𝐻 =

𝐼𝑃𝑇 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 ℎ𝑖𝑑𝑟ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠

(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠) − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠

𝐶𝑀𝑃 =

𝑙
)
ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 (

𝐼𝑅 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜

𝐼𝐶𝐴 =

𝑁𝑅𝐹𝐴 𝑥 1000
𝑁𝐿𝐴

Onde:
NRFA = n° de reclamações de falta de água justificadas (exclui por exemplo
reclamações de clientes cortados);
NLA = n° de ligações de água.
A seguir apresenta-se a tabela de metas qualitativas a serem atendidas no
período do Plano:
Tabela 519. Metas Qualitativas
Ano

Indicador e Metas
IQA

ICSA

IH

IPT

CMP

IR

ICA

2013

>99,0%

93,2%

100%

42%

Max 150

>33,0%

<5

2014

>99,0%

93,2%

100%

42%

Max 150

>33,0%

<5

2015

>99,0%

93,1%

100%

42%

Max 150

>33,0%

<5

2016

>99,0%

93,1%

100%

39%

Max 150

>33,0%

<5

2017

>99,0%

93,0%

100%

36%

Max 150

>33,0%

<5

2018

>99,0%

93,0%

100%

33%

Max 150

>33,0%

<5

2019

>99,0%

92,9%

100%

33%

Max 150

>33,0%

<5

2020

>99,0%

92,8%

100%

33%

Max 150

>33,0%

<5

2021

>99,0%

92,7%

100%

32%

Max 150

>33,0%

<5

2022

>99,0%

92,6%

100%

32%

Max 150

>33,0%

<5

2023

>99,0%

92,5%

100%

32%

Max 150

>33,0%

<5
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Ano

Indicador e Metas
IQA

ICSA

IH

IPT

CMP

IR

ICA

2024

>99,0%

92,4%

100%

31%

Max 150

>33,0%

<5

2025

>99,0%

92,2%

100%

31%

Max 150

>33,0%

<5

2026

>99,0%

92,1%

100%

31%

Max 150

>33,0%

<5

2027

>99,0%

91,9%

100%

31%

Max 150

>33,0%

<5

2028

>99,0%

91,8%

100%

31%

Max 150

>33,0%

<5

2029 a 2044

>99,0%

91,6%

100%

30%

Max 150

>33,0%

<5

INDICADORES DE METAS QUANTITATIVAS – ESGOTAMENTO SANITÁRIO
As metas quantitativas deverão atender as projeções destacadas nas tabelas
apresentados, para os seguintes aspectos:
 Implantação de redes coletoras
 Ligações de esgoto
 Implantação e ampliação do tratamento de esgotos
 Atendimento às áreas não contempladas pelos serviços públicos
INDICADORES DE METAS QUALITATIVAS – ESGOTAMENTO SANITÁRIO
As metas qualitativas compreendem um conjunto de indicadores que permitam
avaliar o desempenho geral da prestação dos serviços de esgotamento sanitário, os
quais estão destacados na tabela que segue:
Tabela 520. Indicadores para o Sistema de Esgotamento Sanitário
Sistema de Esgotamento Sanitário
Indicador

Descrição

IQE

Índice de Qualidade de Esgotos

ICSE

Índice de Cobertura dos Serviços de Esgoto

CE

Contribuição Média Per Capita

IORD

Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares

IORC

Índice de Obstrução de Redes Coletoras
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Onde:
IQE =

Quantidade de Amostras com DBO dentro do Padrão
Quantidade total de amostras de DBO

ICSE =

Núm. de hab. atendidos pelos serviços de esgotamento sanitário
Número total de habitantes
CE =

Volume total de esgoto produzido (*) (l/hab.dia)
Número total de habitantes

(*) Utilizar 80% do volume de água produzida – uso em serviços
O Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares – IORD, deverá ser apurado
mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de ramais
realizadas no período por solicitação dos usuários e o número de imóveis ligados à
rede, no primeiro dia do mês, multiplicada por 10.000 (dez mil).
O Índice de Obstrução de Redes Coletoras – IORC, será apurado mensalmente
e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de redes coletoras
realizadas por solicitação dos usuários e a extensão desta em quilômetros, no primeiro
dia do mês, multiplicada por 1.000 (um mil).
A seguir apresenta-se a tabela de metas qualitativas a serem atendidas no
período do Plano:
Tabela 521 - Metas Qualitativas
Indicador e metas

Ano
IQE

ICSE

IORD

IORC

2013

>80%

60,6%

>40

> 350

2014

>85%

60,6%

>40

> 350

2015

>90%

60,5%

>35

> 320

2016

>95%

60,5%

>35

> 320

2017

>98%

60,5%

>30

> 300

2018

>98%

60,4%

>30

> 300

2019

>98%

60,4%

>30

> 300

2020

>98%

60,3%

>30

> 300

2021

>98%

60,3%

>30

> 300

2022

>98%

60,2%

>30

> 300

2023

>98%

64,7%

>30

> 300

2024

>98%

64,7%

>30

> 300
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Indicador e metas

Ano
IQE

ICSE

IORD

IORC

2025

>98%

64,6%

>30

> 300

2026 a 2044

>98%

64,5% até
66,8%

>30

> 300

PRESTAÇÃO

DO

INDICADORES

DE

EFICIÊNCIA

NA

SERVIÇO

E

NO

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
A eficiência no atendimento ao público e na prestação do serviço pelo prestador
será avaliada através do Índice de Eficiência na Prestação do Serviço e no
Atendimento ao Público - IESAP.
O IESAP será calculado com base na avaliação de fatores indicativos da
performance do prestador quanto à adequação de seu atendimento às solicitações e
necessidades dos usuários.
Para cada um dos fatores de avaliação da adequação do serviço será atribuído
um peso de forma a compor-se o indicador para a verificação.
Os fatores que deverão ser considerados na apuração do IESAP,
mensalmente, são os seguintes:
FATOR 1 - prazos de atendimento dos serviços de maior frequência, que
corresponderá ao período de tempo decorrido entre a solicitação do serviço pelo
usuário e a data efetiva de conclusão;
a) a tabela padrão dos prazos de atendimento dos serviços é apresentada a
seguir:

Serviço
Ligação de água

Prazo para
atendimento das
5 dias úteis
solicitações

Reparo de vazamentos na rede ou ramais de água

24 horas

Falta d'água local ou geral

24 horas

Ligação de esgoto
Desobstrução de redes e ramais de esgotos
Ocorrências relativas à ausência ou má qualidade da repavimentação
Verificação da qualidade da água

5 dias úteis
24 horas
5 dias úteis
24 horas
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Serviço
Restabelecimento do fornecimento de água
Ocorrências de caráter comercial

Prazo para
atendimento das
24 horas
solicitações
24 horas

b) o índice de eficiência dos prazos de atendimento será determinado como
segue:
1 = (Quantidade de serviços realizados no prazo estabelecido x 100) /
(Quantidade total de serviços realizados)

FATOR 2 - Disponibilização de estruturas de atendimento ao público, que serão
avaliadas pela oferta ou não das seguintes possibilidades:
a) atendimento em escritório do prestador;
b) sistema “0800” para atendimento telefônico dos usuários
c) atendimento personalizado domiciliar, ou seja, o funcionário do prestador
responsável pela leitura dos hidrômetros e ou entrega de contas, aqui
denominado “agente comercial”, deverá atuar como representante da
administração junto aos usuários, prestando informações de natureza
comercial sobre o serviço, sempre que solicitado. Para tanto o prestador deverá
treinar sua equipe de agentes comerciais, fornecendo-lhes todas as indicações
e informações sobre como proceder nas diversas situações que se
apresentarão;
d) os programas de computadores de controle e gerenciamento do atendimento
que deverão ser processados em rede de computadores do prestador.
O quesito previsto neste fator poderá ser avaliado pela disponibilização ou não
das estruturas elencadas, e terá os seguintes valores:

Estruturas de atendimento ao público
1 (uma) ou menos estruturas

Valor
0

2(duas) ou 3 (três) das estruturas

0.5

as 4 (quatro) estruturas

1.0
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FATOR 3 - adequação da estrutura de atendimento em prédio(s) do prestador que
será avaliada pela oferta ou não das seguintes possibilidades:
a) facilidade de estacionamento de veículos ou existência de estacionamento
próprio;
b) facilidade de identificação;
c) conservação e limpeza;
d) coincidência do horário de atendimento com o da rede bancária local;
e) número máximo de atendimentos diários por atendente menor ou igual a 70
(setenta);
f) período de tempo médio entre a chegada do usuário ao escritório e o início
do atendimento menor ou igual a 30 (trinta) minutos;
g) período de tempo médio de atendimento telefônico no sistema “0800” menor
ou igual a 5 (cinco) minutos;

Este fator será avaliado pelo atendimento ou não dos itens elencados, e terá
os seguintes valores:

Adequação das estruturas de atendimento ao público
Atendimento de 5(cinco) ou menos itens

Valor
0

Atendimento de 6 (seis) itens

0.5

Atendimento de 7 (sete) itens

1.0

Com base nas condições definidas nos itens anteriores, o Índice de Eficiência
na Prestação do Serviço e do Atendimento ao Público - IESAP será calculado de
acordo com a seguinte fórmula:

IESAP = 5.(Valor Fator 1) + 3.(Valor Fator 2) + 2.(Fator 3)
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O sistema de prestação de serviços e atendimento ao público do prestador, a
ser avaliado anualmente pela média dos valores apurados mensalmente, será
considerado:
 I - inadequado se o valor do IESAP for igual ou inferior a 5 (cinco);
 II - adequado se for superior a 5 (cinco), com as seguintes gradações:
 III - regular se superior a 5 (cinco) e menor ou igual a 6 (seis);
 IV - satisfatório se superior a 6 (seis);

Metas:
A partir de 2015 – IESAP = Adequado a Regular
A partir de 2018 - IESAP = Regular a Satisfatório

INDICADOR DE NIVEL DE CORTESIA E DE QUALIDADE PERCEBIDA PELOS
USUÁRIOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
A verificação dos resultados obtidos pelo prestador será feita anualmente, até
o mês de dezembro, através de uma pesquisa de opinião realizada por empresa
independente, capacitada para a execução do serviço.
A pesquisa a ser realizada deverá abranger um universo representativo de
usuários que tenham tido contato devidamente registrado com o prestador, no período
de 3 (três) meses que antecederem a realização da pesquisa.
Os usuários deverão ser selecionados aleatoriamente, devendo, no entanto,
ser incluído no universo da pesquisa, os três tipos de contato possíveis:
I - atendimento via telefone;
II - atendimento personalizado;
III - atendimento na ligação para execução de serviços diversos.
Para cada tipo de contato o usuário deverá responder a questões que avaliem
objetivamente o seu grau de satisfação em relação ao serviço prestado e ao
atendimento realizado, assim, entre outras, o usuário deverá ser questionado:
I - se o funcionário foi educado e cortês;
II - se o funcionário resolveu satisfatoriamente suas solicitações;
III - se o serviço foi realizado a contento e no prazo compromissado;
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IV - se, após a realização do serviço, o pavimento foi adequadamente reparado
e o local limpo;
V - outras questões de relevância poderão ser objeto de formulação,
procurando inclusive atender a condições peculiares.
As respostas a essas questões devem ser computadas considerando-se 5
(cinco) níveis de satisfação do usuário:
I – ótimo;

II – bom;

III - regular; IV – ruim;

V – péssimo.

Os níveis propostos são os hoje utilizados nas prestadoras de serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.
A compilação dos resultados às perguntas formuladas, sempre considerando o
mesmo valor relativo para cada pergunta independentemente da natureza da questão
ou do usuário pesquisado, deverá resultar na atribuição de porcentagens de
classificação do universo de amostragem em cada um dos conceitos acima referidos.
Os resultados obtidos pelo prestador serão considerados adequados se a soma
dos conceitos ótimo e bom corresponderem a 70% (setenta por cento) ou mais do
total, onde este resultado representa o indicador ISC (Índice de satisfação do cliente).

Meta:
 A partir de 2013 - ISC=70 %
 A partir de 2016 - ISC superior a 90 %,

19.9.

DETERMINAÇÃO DOS VALORES DOS INDICADORES E DEFINIÇÃO

DOS PADRÕES E NÍVEIS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA A SEREM
SEGUIDOS PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
Os valores dos indicadores dentro das metas recomendadas pelo Plano
Nacional de Saneamento Básico, 2011, definem padrões e níveis de qualidade e
eficiência a serem seguidos pelos prestadores de serviços foram referenciados no
item anterior (1.8)
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Sugere-se a comparação às médias nacionais, quando forem acessíveis no
SNIS.

19.10.

DEFINIÇÃO

DOS

RECURSOS

HUMANOS,

MATERIAIS,

TECNOLOGIAS E ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO,
AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO
A definição das diretrizes de ação, projetos e intervenções prioritárias no
horizonte de planejamento já consiste em grande avanço. Entretanto, tais definições
poderão se tornar inócuas, caso não venham acopladas a um mecanismo institucional
e operativo robusto e eficiente de operacionalização das mesmas. Tal mecanismo tem
que ser capaz de garantir o fortalecimento e estruturação do arranjo institucional
específico para viabilização do Plano Municipal, adequação normativa e regularização
legal dos sistemas, estruturação, desenvolvimento e aplicação de ferramentas
operacionais e de planejamento.
Dentro desta lógica, o PMSB está sendo concebido como um tripé composto
de elementos fundamentais: estruturais, normativo e gestão. Tal configuração é
mostrada na Figura a seguir.

Lei Municipal que Aprova e Regulamenta
o PMSB no Município

Figura 439 - Esquema do tripé de elementos fundamentais do PMSB.

Fonte: CSPR, 2014.
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Para responder aos desafios e para alcançar o sucesso do PMSB, o presente
documento propõe, além do conjunto de programas estruturais nas áreas de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos
e manejo de drenagem urbana, a implantação de um programa estruturante na área
de gestão. Nessa perspectiva, o programa proposto procura sistematizar as
articulações entre a operação, ampliação e modernização da infraestrutura setorial e
a gestão integrada sob o ponto de vista político-institucional, técnico e financeiro do
Plano. Dentro da lógica atual do planejamento público em qualquer setor, tais
objetivos não deverão estar dissociados da busca, em nível macro, da
sustentabilidade ambiental e da melhoria de qualidade de vida da população.
Os desafios de implementar um Plano da magnitude do PMSB mediante uma
perspectiva integrada não são triviais e requerem uma base institucional e legal
consistente e inovadora, em termos de sua instrumentalização e da forma como atua
o poder público. Neste sentido, o setor de saneamento básico no âmbito da Prefeitura
Municipal de São José dos Pinhais reúne algumas vantagens relativas, em
decorrência da existência do Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos
– CONRESOL, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu e da Coordenação de
Região

Metropolitana

de

Curitiba

–

COMEC,

com

arcabouços

técnicos,

administrativos, financeiros e jurídicos próprios. Apesar da existência das estruturas
citadas já representaram um grande avanço em termos institucionais é necessário
atentar para o fato de que apesar de bem estruturadas, já contam com grande
demanda de serviços, sendo que o acúmulo das atribuições atuais somadas àquelas
que serão decorrentes da implementação dos Planos, poderá, ao invés de trazer
melhorias ao setor, resultar na geração de ineficiências.
Assim sendo, um dos principais aspectos a serem incorporados ao Plano, no
bojo do Programa de Gestão a ser proposto, é a reestruturação e ampliação da
capacidade funcional da Estrutura Municipal existente, por meio da estruturação de
um arranjo institucional que contemple uma Unidade de Gestão do Plano – UGPLAN.
A criação desta Unidade, de forma centralizada e adequada junto às atuais atribuições
distribuídas em várias Secretarias Municipais, permitirá à Prefeitura criar condições
estruturais de governabilidade e de governança, ambas essas condições
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contemplando um modelo institucional que se vislumbra com potencial elevado
focando-se a modelagem proposta no fortalecimento da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente do Município, ou na criação de uma Secretaria Municipal de Saneamento
Básico.

(x) Opção – Criação de Secretaria Municipal de Saneamento Básico

Figura 440. UGPLAN – São José dos Pinhais.

Fonte: SERENCO, 2013

Pelo exposto, as principais diretrizes que regem a estruturação do Programa de
Gestão são:
 Ênfase no estabelecimento de mecanismos de gestão (aspectos legais,
institucionais, de planejamento e da base de informações), apoiado em
estudos e projetos consistentes sob o ponto de vista técnico;
 Proposição de arranjo institucional, a fim de promover o fortalecimento
institucional das Estruturas Municipais e Regionais Existentes;
 Organização, monitoramento e avaliação da operação e manutenção
dos sistemas existentes, de modo a evitar a perda de patrimônio público e
o desempenho inadequado das infraestruturas já instaladas;
 Ampliação progressiva das infraestruturas, de modo a otimizar os
recursos disponíveis e evitar dispersões, conferindo prioridade às obras
para o atendimento de demandas mais urgentes e para a viabilização dos
benefícios esperados pelos Planos;
 Estruturação de um sistema de informações capaz de ordenar o fluxo,
acesso e disponibilização das informações inerentes aos setores e aos
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Planos, que se configure não apenas como banco de dados, mas como
sistema de apoio à decisão, e,
 Atenção com os encargos relativos ao gerenciamento da implementação
do Programa de Gestão, para o qual dever-se-á contar com o apoio de
consultores especializados e estruturar um conjunto de indicadores de
acompanhamento da execução que explicitem avanços nas obras físicas,
nas metas de qualidade dos serviços e ambiental e nos objetivos de
natureza institucional, além de contemplar aspectos relevantes de
comunicação social e de educação sanitária e ambiental, nesta e em fases
de extensão futura do Plano.
O Programa de Gestão do PMSB tem por objetivo principal criar condições
gerenciais para a consecução de metas estabelecidas no conjunto de programas
estruturais, a implementação de um sistema integrado de informações e a constante
avaliação dos resultados com vistas à eficiência e à sustentabilidade dos sistemas e
serviços integrantes do setor de saneamento básico no Município de São José dos
Pinhais.
Para a consecução do objetivo geral do Programa, em decorrência das diretrizes
expostas anteriormente, destacam-se os seguintes objetivos específicos:
 regularizar os serviços de saneamento;
 adequar o arcabouço legal vigente, quando necessário;
 criar no Município uma estrutura institucional especifica para o
Saneamento Básico, através do fortalecimento da atual Secretaria
Municipal de Meio Ambiente ou ainda, através de Secretaria Municipal de
Saneamento Básico a ser criada, fortalecendo as ações do Poder
Concedente – a Prefeitura de São José dos Pinhais;
 implementar o cadastro dos sistemas.
 implantar rede integrada de monitoramento e avaliação;
 implantar sistema integrado de informações.
A lógica empregada para o estabelecimento e ordenamento das metas deste
Programa de Gestão são o gerenciamento, regularização e operacionalização voltada
à efetivação do PMSB.
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A efetividade deste programa de Gestão estará associada aos respectivos programas
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de
resíduos sólidos urbanos, e, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, tendo
como substrato fundamental a abordagem dos aspectos normativos intervenientes.
Para tanto, torna-se essencial criar no Município uma estrutura institucional específica
para aumentar a eficiência e eficácia dos Serviços de Saneamento, conferindo-lhe
condições de atuação respaldada pelo devido aparato em termos de recursos
humanos, tecnológicos, operacionais e financeiros.
Assim sendo, este programa deve estar voltado ao Planejamento Institucional
Estratégico e à reestruturação organizacional da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente ou alternativamente à criação de uma nova Secretaria Municipal de
Saneamento Básico, incluindo o estudo de funções, gestão das pessoas (plano de
cargos e salários e funções gratificadas) e programas de capacitação e treinamento,
além de reforço institucional em termos de instalações e equipamentos básicos.
O desenvolvimento de Regularização tem como substrato fundamental a abordagem
dos aspectos legais intervenientes. Para tanto, torna-se essencial averiguar a
legalidade jurídica dos sistemas implantados, especialmente em termos de
licenciamento ambiental e atendimento à legislação de recursos hídricos, dentre
outras, de modo a garantir o funcionamento dos mesmos em consonância com a lei,
reduzindo a fragilidade existente frente a ações judiciais, multas e embargos.
Em adição, na gestão do PMSB, será necessário acrescentar preocupações relativas
à operacionalização e à sistemática de monitoramento e avaliação dos resultados
pretendidos, por meio de indicadores relativos à execução física e financeira, às metas
previstas e aos objetivos de cunho institucional.
Para tanto, a Operacionalização demanda o desenvolvimento de ferramentas de apoio
ao planejamento e decisão. Partindo de uma visão abrangente e estratégica na
perspectiva da gestão integrada de todo o mosaico de obras, projetos e sistemas que
compõem os PMSB, este componente contempla:
 o desenvolvimento e implantação de um sistema integrado capaz de
congregar informações técnicas, operacionais, financeiras e gerenciais de
todos os sistemas que integram o PMSB;
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 a elaboração de cadastro dos sistemas de cada setor;
 a implantação de uma rede de monitoramento e avaliação, e,
 consolidação de planos de contingência para o enfrentamento de situações
de calamidades, especialmente inundações e alagamentos, de acordo com
o especificado no Produto 4.
Além deste conjunto de ações, torna-se relevante, na interlocução junto aos atores e
setores sociais diversos, o desenvolvimento de ações de comunicação social. Tendo
em vista ainda que o saneamento básico não deve ser visto apenas como
infraestrutura, mas como elemento de saúde pública, torna-se fundamental
transcender as proposições e a atuação do PMSB à questão do controle social. Desta
forma é fundamental o desenvolvimento e implementação permanente de ações de
informação ao usuário, por meio de um Sistema de Informações de Saneamento
Básico.
Para a efetiva implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico com a ampla
variedade de ações é necessário que seja montada uma estrutura organizacional que,
ao mesmo tempo: (i) possua legitimidade institucional, no bojo da organização da
administração pública municipal; (ii) tenha condições de agilidade e eficiência
necessárias à implantação de Planos desta natureza.
Neste sentido, este documento tem por objetivo apresentar uma primeira proposta
para a modelagem do arranjo institucional para a execução do PMSB, delineado
fundamentalmente a partir da reestruturação da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente no Município e as suas respectivas integrações.
A estrutura proposta é composta de dois elementos principais, uma instância
participativa e de controle social, representada por um Conselho Deliberativo e uma
instância executiva e operacional representada pela Unidade de Gerenciamento do
Plano – UGPLAN, a ser criada ou adaptada no âmbito municipal das estruturas já
existentes ou a serem criadas.
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Figura 441. Estrutura proposta para UGPLAN

Fonte: CSPR, 2014.

A UGPLAN tem por objetivo geral executar as atividades de gerenciamento e a
coordenação da implementação das ações do PMSB, devendo, no âmbito de suas
competências, desempenhar as seguintes funções:
• realizar, com apoio de auditorias independentes, a supervisão física das
ações em execução;
• preparar, em conjunto, as Diretrizes para Elaboração do Plano Operativo
Anual – POA com vistas a aprovação prévia pelo Conselho Municipal de
Meio Ambiente;
• coordenar e supervisionar a execução dos estudos, projetos e obras
integrantes do PMSB;
• realizar o acompanhamento e gestão administrativa e financeira das
ações integrantes do PMSB aprovadas nos respectivos POA;
• realizar o acompanhamento físico-financeiro das atividades integrantes
do PMSB, e,
• solicitar a mobilização de recursos e preparar propostas orçamentárias
para os exercícios financeiros anuais.
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Outro aspecto do modelo institucional para gestão dos serviços de saneamento
básico, de fundamental importância, refere-se à regulação, fiscalização e controle dos
serviços prestados. São condições para a regulação:
 Existência de plano de saneamento básico;
 Existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômicofinanceira da prestação universal e integral dos serviços;
 A existência de normas de regulação que prevejam os meios para o
cumprimento das diretrizes estabelecidas na Lei N°11.445/2007 e seu
Decreto N° 7.217/2010, incluindo a designação da entidade de regulação e
fiscalização;
 A realização prévia de audiência e de consultas públicas sobre o edital
de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato;
 Indicação dos respectivos prazos e metas a serem atendidas;
 Definição de metas progressivas e graduais de expansão dos serviços,
de qualidade, de eficiência de uso dos recursos naturais;
 Diferença das condições de sustentabilidade e equilíbrio econômicofinanceiro dos serviços incluindo: o sistema de cobrança, a composição de
taxas e tarifas e a sistemática de reajustes e de revisões, e a política de
subsídios, e,
 Definição dos mecanismos de controle social e as hipóteses de
intervenção e de retomada dos serviços.
O exercício da função de regulação deverá atender aos seguintes princípios:
 Independência

decisória,

incluindo

autonomia

administrativa,

orçamentária e financeira;
 Transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões;
 Edição de normas relativas às dimensões técnicas, econômicas e
sociais de prestação dos serviços tais como:
o

Padrões e indicadores de qualidade;

o

Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;

o

Medição, faturamento, cobrança e monitoramento dos custos, e,
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o

Aplicação das regras relativas a estrutura, reajuste e revisão de

taxas e tarifas e de auditoria e certificação dos investimentos.
Por Decreto Estadual, a regulação dos serviços de saneamento cabe ao Instituto das
Águas do Paraná, conforme figura a seguir, parte integrante da Gestão do PMSB.

(x) Opção – Criação da Secretaria Municipal de Saneamento Básico

Figura 442. Poder Concedente / Prestadores de Serviços / Agência Reguladora

Fonte: CSPR, 2014.

Finalmente, a figura a seguir, resume graficamente a proposta para o
estabelecimento da Política e do Sistema Municipal de Saneamento Básico.
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(x) No caso do Município instituir uma Secretaria Municipal de Saneamento Básico, as atribuições poderão migrar.
(xx) Poderá ser um Grupo Gestor (GG) dentro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
(xxx) Eventualmente.

Figura 443. Proposta para a Política e o Sistema Municipal de Saneamento Básico.

19.11.

MECANISMOS PARA DIVULGAÇÃO E ACESSO DA POPULAÇÃO AO

PLANO
O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá ter ampla divulgação por
todos os meios de comunicação disponibilizados pela Prefeitura Municipal de São
José dos Pinhais. Sugere-se a criação de um Portal Saneamento, com acesso via
Internet, tendo em vista manter grande parte da população notificada das ações em
desenvolvimento. Cópias do PMSB deverão ser disponibilizadas aos Centros de
Ensino e Cultura do Município, às Bibliotecas, Associações de Classes, entre outras.
O processo tem por objetivo divulgar as características, critérios e
procedimentos recomendados pelo Plano, bem como, em fases posteriores, os
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resultados de desempenho físico-financeiro e gestão para subsidiar uma nova etapa
de planejamento, quando da revisão do Plano.
Especificamente a divulgação tem como objetivos:


Garantir que as instituições públicas e privadas, bem como as
concessionárias prestadoras de serviço, tenham amplo conhecimento
das ações do Plano e suas respectivas responsabilidades;



Manter mobilizada a população e assegurar o amplo conhecimento das
ações necessárias para a efetiva implementação do mesmo, bem como
das suas responsabilidades, e,



Transparecer as atividades do Plano.

Os conteúdos e estratégias levarão em conta os seguintes elementos mínimos
necessários:


Estratégias e políticas federais, estaduais e municipais sobre o
Saneamento Básico;



Princípios, objetivos e diretrizes do PMSB;



Objetivos específicos e metas de cada Setor do PMSB;



Programas e projetos a serem implantados para a operacionalização do
Plano, e,



Procedimentos, avaliação e monitoramento do PMSB.

O principal meio de divulgação a ser utilizado será o Sistema de Informações
de Saneamento Básico de São José dos Pinhais, o SIS-SÃO JOSÉ DOS PINHAIS a
ser criado, e ali devem estar disponíveis todas as informações pertinentes, conforme
o PMSB. O SIS-SÃO JOSÉ DOS PINHAIS deverá estar interligado ao portal da
PMSJP, e deverá ser de fácil localização.
Assim, devem ser utilizados os seguintes meios de comunicação:


Sistema de Informações de Saneamento Básico de São José dos
Pinhais, o SIS-SÃO JOSÉ DOS PINHAIS;



Conferência Municipal de Saneamento Básico e Pré-Conferências;



Realização de Seminários e Palestras em parceria com ONG’s e
instituições de ensino;
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Meios de Comunicação Massiva: jornal, rádio, televisão;



Capacitações e Treinamentos para servidores;



Elaboração de uma cartilha explicativa do PMSB, e,



Boletins, panfletos, pôster, cartazes, entre outros.

O responsável pela divulgação do Plano, necessariamente deve ser o Titular dos
serviços também responsável pela elaboração do Plano. Portanto a Prefeitura
Municipal de São José dos Pinhais, através do órgão Municipal incumbido do
Planejamento e Gestão do Saneamento Básico, deverá ser o responsável pela
divulgação do PMSB. Atualmente este órgão é a Secretaria Municipal de
Comunicação, que por sua vez deverá executar as seguintes ações:


Implantação do Sistema de Informações de Saneamento Básico de São
José dos Pinhais – SIS-SÃO JOSÉ DOS PINHAIS;



Alocação de técnicos especializados em supervisão, acompanhamento
e contratação dos serviços para elaboração de cartilhas, boletins e
panfletos, e meios de divulgação, e,



Estabelecimento de um serviço de recepção de queixas e denúncias
sobre o andamento do Plano (Ouvidoria).

Utilizando a própria estrutura e capacidade da Prefeitura Municipal de São José dos
Pinhais, deverão ser realizadas as seguintes atividades:


Compatibilização com outros sistemas de informações municipais e
atualização permanente das informações disponibilizadas através do
SIS-SÃO JOSÉ DOS PINHAIS;



Auxiliar o futuro Conselho Municipal de Saneamento Básico ou o atual
Conselho Municipal de Meio Ambiente na realização das PréConferências e na Conferência Municipal de Saneamento Básico,
garantindo a participação de (i) representantes, lideranças e técnicos
das instituições públicas e população civil organizada; (ii) representantes
de ONG’s (comunidades, associações, cooperativas e outros); (iii)
representantes das instituições técnicas regionais. Para estes eventos
deverão ser preparadas cartilhas informativas para garantir o acesso às
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informações pertinentes aos eventos, e divulgar o material e ata através
do SIS-SÃO JOSÉ DOS PINHAIS;


Realizar palestras e seminários abordando os conceitos das atividades
do plano, apresentando a proposta de programação ao futuro Conselho
Municipal de Saneamento Básico ou atual CMMA, para sua avaliação e
recomendações. Para estes eventos deverão ser preparados materiais
informativos para garantir o acesso às informações pertinentes ao
evento, e divulgar o material e ata através do SIS-SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS;



Capacitações e Treinamentos para servidores através de reuniões
especiais e oficinas para amplo conhecimento das ações do plano, bem
como das responsabilidades de cada entidade para uma efetiva
implementação do PMSB, e,



Produção de boletins, cartilhas, cartazes, pôsteres, panfletos que serão
utilizados e/ou entregues com motivo dos seminários, palestras,
treinamento e outros eventos e divulgação do Plano. Trata-se de
objetivar em linguagem simples e resumida os conteúdos do Plano para
facilitar sua compreensão aos membros da sociedade civil organizada,
poderes executivos, legislativo e judiciário, bem como das entidades
privadas e população em geral.

O Banco de Dados locado no SIS-São José dos Pinhais quando disponível,
deverá compatibilizar-se conforme software utilizado pela Prefeitura Municipal.
Complementando-se o exposto, apresentam-se a seguir alguns detalhes sobre
a eventual montagem de um banco de dados em saneamento para o Município de
São José dos Pinhais.
O Consórcio Saneamento Paraná utilizou equipamento de rastreamento de
Posicionamento Global de Satélites (GPS) para o cadastro das unidades de
saneamento de São José dos Pinhais (PR).
O equipamento é da Marca Leica para Topografia e Geodésia, modelo SR-20,
rastreamento de código C/A e portadora L1 de 12 satélites simultâneos, com precisão
de até 5 a 10 mm + 2ppm, com medições de fase L1 após 9 minutos de rastreamento.
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Figura 444. Leica GPS SR-20

Fonte: CSPR, 2014.

Os dados coletados foram importados para o software Leica Geo Office e suavizados.
O processo de suavização consiste na triangulação dos dados diários coletados pelo
aparelho GPS com os dados diários coletados pela Rede Brasileira de Monitoramento
Contínuo do IBGE. O levantamento dos dados foi realizado sobre as seguintes
condições mínimas: presença de pelo menos 4 satélites, ângulo de inclinação de corte
de 15º (que consiste no ângulo mínimo no horizonte abaixo do qual os satélites
disponíveis não são considerados para medição), e DOP igual ou inferior a 6
(Geometria dos satélites, que consiste no formato da constelação de satélite no
momento de medição, caracterizando que quanto menor, melhor a distribuição dos
satélites).
A rede brasileira de monitoramento consiste em bases fixas de rastreamento de
satélites operando 24 horas, espalhadas pelo Brasil. Os dados são acessados pelo
site do IBGE em http://www.ibge.gov.br/geociencias/rbmc.
Depois de processados e analisados os horários de falhas e de intervalos com baixo
índice de rastreamento DOP, o processamento resulta em uma base de dados em
coordenadas WGS84 UTM 23S suavizada. Todos os pontos apresentam precisão
superior a 40 cm.
Para representação dos mapas de localização foram utilizados os arquivos de divisão
política das unidades federativas (IBGE, 2.012), e os limites municipais do estado do
Paraná (IBGE, 2.010).
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O banco de dados populacional foi adquirido de duas fontes contendo os setores
censitários de São José dos Pinhais. São dois grupos de dados, sendo o primeiro
proveniente da Malha Digital municipal do Estado do Paraná (IBGE, 2.010) e o outro
do programa ESTATCART (ESTATCART, 2.010).
A malha digital contém a divisão dos setores censitários com atributos como distritos,
subdistritos e bairros.
A base do Sistema de Recuperação de Informações Georreferenciadas, ESTATCART
– Setores Censitários contém a divisão dos setores censitários e tabela de atributos.
As informações para cada setor censitário são referentes à situação do setor
censitário, domicílios e características da população. As definições de cada atributo
são definidas pelo IBGE (2.011).
As áreas de preservação federais foram adquiridas junto ao ICMBio – Instituto Chico
Mendes de Conservação e Biodiversidade do Ministério de Meio Ambiente (ICMBIO,
2012). Além das informações municipais disponibilizadas como das APAs de
abastecimento de água.
Foi definido como base, os arquivos que caracterizam a configuração do território,
como vias, hidrografia, planimetria, altimetria.

19.12.

MECANISMOS DE REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE PARA O

ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PMSB.
De suma importância, após a implantação do PMSB e seu PMGIRS, deverá ser
instituído um modelo de acompanhamento dos mesmos através de instrumentos de
avaliação e monitoramento dos Programas, Planos, Projetos e Ações propostas e
detalhadas anteriormente. Destacam-se:

19.12.1.

Instrumento de Avaliação e Monitoramento

O Plano Municipal de Saneamento Básico se integrará ao conjunto de políticas
públicas de saneamento básico de São José dos Pinhais, e assim, seu conhecimento
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e sua efetividade na execução são de interesse público e deve haver um controle
sobre sua aplicação. Neste contexto, a avaliação e o monitoramento assumem um
papel fundamental como ferramenta de gestão e sustentabilidade do Plano.
Segundo a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), podemos entender
avaliação como:
“prática de atribuir valor a ações. No caso dos projetos, programas e
políticas do governo, significa uma atividade cujo objetivo é de
maximizar a eficácia dos programas na obtenção dos seus fins e a
eficiência na alocação de recursos para a consecução dos mesmos.”
Ainda segundo a ENAP, podemos entender mais detalhadamente:
“Avaliação: Ferramenta que contribui para integrar as atividades do ciclo
de gestão pública. Envolve tanto julgamento como atribuição de valor e
mensuração. Não é tarefa neutra, mas comprometida com princípios e
seus critérios. Requer uma cultura, uma disciplina intelectual e uma
familiaridade prática, amparadas em valores. Deve estar presente, como
componente estratégico, desde o planejamento e formulação de uma
intervenção, sua implementação (os consequentes ajustes a serem
adotados) até as decisões sobre sua manutenção, aperfeiçoamento,
mudança de rumo ou interrupção, indo até o controle.”
Quanto ao monitoramento, a ENAP nos diz:
“Monitoramento: Também conhecido como avaliação em processo,
trata-se da utilização de um conjunto de estratégias destinadas a realizar
o acompanhamento de uma política, programa ou projeto. É uma
ferramenta utilizada para intervir no curso de um programa, corrigindo
sua concepção. É o exame contínuo dos processos, produtos,
resultados e os impactos das ações realizadas. O monitoramento
permite identificar tempestivamente as vantagens e os pontos frágeis na
execução de um programa e efetuar os ajustes necessários à
maximização dos seus resultados e impactos.”
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(x) – Pré-Conferências

Figura 445. Instrumentos de Controle Social.

19.12.2.

Conselho Municipal de Meio Ambiente

Os Conselhos provêm do princípio da participação comunitária (Constituição de 1988)
tendo origem em experiências de caráter informal sustentadas por movimentos
sociais. Os Conselhos têm o intuito de se firmar como um espaço de cogestão entre
o estado e a sociedade.

19.12.3.

Audiência Pública

A audiência pública se destina a obter manifestações e provocar debates em sessão
pública especificamente designada acerca de determinada matéria.
É considerada uma instância no processo de tomada da decisão administrativa ou
legislativa.

19.12.4.

Consulta Pública

É o mecanismo que possibilita que o cidadão comum opine sobre questões técnicas
utilizado por diversos órgãos da administração pública e por algumas entidades na
elaboração de projetos, resoluções ou na normatização de um determinado assunto.
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19.12.5.

Conferência / Pré-Conferências

A Conferência Municipal de Saneamento Básico é realizada a cada dois anos,
servindo para subsidiar a formulação da política e a elaboração ou reformulação do
PMSB. É uma forma eficaz de mobilização, por permitir a democratização das
decisões e o controle social da ação pública. Acrescentam-se as Pré-Conferências a
serem

realizadas

nas

UTAP’s

(Unidades

Territoriais

de

Administração

e

Planejamento).

19.12.6.

Instrumentos de Gestão



Política Municipal de Saneamento Básico;



Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos;


Estruturação Administrativa;



Fundo Municipal de Meio Ambiente, ou criação do Fundo Municipal de

Saneamento Básico;


Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico;



Instrumentos regulatórios setoriais e gerais da prestação dos serviços.

19.12.7.

Instrumentos de Avaliação

A fim de acompanhar o processo de efetivação quantitativa e qualitativa das ações e
demandas planejadas, se faz relevante a adoção de indicadores para avaliação das
diretrizes apresentadas no plano (aplicada pelo município).
Como instrumentos de avaliação do PMSB do Município de São José dos Pinhais
serão adotados os Indicadores do Sistema Nacional de Informações Sobre
Saneamento – SNIS, os quais têm sido utilizados pela quase totalidade das
Operadoras de Serviços de Água e Esgoto e Resíduos Sólidos existentes no Brasil, e
o monitoramento se dará pelo acompanhamento e análise do processo de avaliação.
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As informações são fornecidas pelas instituições responsáveis pela prestação dos
serviços. O SNIS recebe as informações mediante um aplicativo de coleta de dados.
Os programas de investimentos do Ministério das Cidades, incluindo o PAC –
Programa de Aceleração do Crescimento exigem o envio regular de dados ao SNIS,
como critério de seleção, de hierarquização e de liberação de recursos financeiros.
O ente regulador e os prestadores de serviços, deverão, de comum acordo,
estabelecer o processo de avaliação conjunta com os setores abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e
manejo de águas pluviais urbanas.
Novos indicadores poderão ser criados e aplicados, conforme demanda da Prefeitura
Municipal de São José dos Pinhais e detalhadas nas fichas das metas e ações
anteriormente particularizadas.
A implantação de software conjugando os diferentes instrumentos existentes
permitirá a construção de um site disponibilizando à população de São José dos
Pinhais o acesso a todas as informações disponíveis sobre a gestão integrada dos
serviços prestados.
Tendo em vista a disponibilização do Plano Municipal de Saneamento Básico
e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a todos os
interessados, com o objetivo de colher contribuições dirigidas à construção dos
mesmos e consequentemente na Construção das revisões máximas quadrianuais,
destacam-se as recomendações a seguir listadas.

19.12.8.

Racionalização

e

sistematização

dos

serviços

prestados
Para a racionalização e sistematização dos serviços prestados:
- abastecimento de água;
- esgotamento sanitário;
- limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e,
- drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, recomenda-se à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente a implantação de Procedimentos (Regulamentos)
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Normativos para todos os serviços prestados pela iniciativa pública e/ou privada
nas quatro áreas anteriormente relacionadas, sugerindo-se os seguintes
procedimentos:


Administrativos – leitura e emissão de contas, verificação e
afeição de medidores, suspensão/religação do fornecimento de
água, execução de novas ligações de água e/ou conexão de
esgotamento sanitário, entre outros;



Técnicos – qualidade da água distribuída, qualidade dos efluentes
tratados de esgoto sanitário, entre outros;



Operacionais – de ETA’s, estações elevatórias, adutoras,
reservatórios, redes, perdas e água, de ETE’s, estações
elevatórias, tomadas em tempo seco, micro e macrodrenagem
urbana, entre outros, e,



Atendimento aos usuários pelos meios de comunicação
disponíveis ou pessoalmente.

As peculiaridades do Município deverão ser consideradas bem como as
características próprias de cada empresa Concessionária e dos respectivos
prestadores de serviços contratados.

19.12.9.

Avaliações sistemáticas da efetividade, eficiência e

eficácia dos serviços prestados
As avaliações sistemáticas para aferição da efetividade, eficiência e eficácia
dos serviços prestados deverão ser implementadas através de indicadores. Os
indicadores para abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos já estão consagrados em nosso País, obedecendo ao
disposto pelo Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Saneamento, Sistema
Nacional de Informações em Saneamento Ambiental (Básico), SNIS. Deverão
prosseguir as ações já implementadas e instituídas no Município de São José dos
Pinhais, seguindo os trâmites oficiais para seu encaminhamento. Quanto aos
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indicadores de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, ainda não estão
disponibilizados, mas em breve serão instituídos. Os indicadores sugeridos
encontram-se descritos e detalhados anteriormente, no presente Produto 5.
Essas avaliações ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
seus dados serão armazenados em um banco de dados junto à UGPLAN.

19.12.10.

Instrumentos e mecanismos de divulgação, controle

social na gestão dos serviços de saneamento básico
O Plano deverá ter ampla divulgação por todos os meios de comunicação
disponibilizados pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Recomenda-se a
criação de um Portal Saneamento, com acesso via Internet, tendo em vista manter
grande parte da população notificada das ações em desenvolvimento. Cópias dos
PMSB e do PMGIRS deverão ser disponibilizadas aos Centros de Ensino e Cultura
do Município, às Bibliotecas, Associações de Classe, entre outras. O processo tem
por objetivo divulgar as características, critérios e procedimentos recomendados pelo
Plano, bem como, em fases posteriores, os resultados de desempenho físicofinanceiro e de gestão para subsidiar um nova etapa de planejamento, quando das
revisões do Plano.
Quanto aos mecanismos de participação e controle social na gestão dos
serviços de saneamento básico, o PMSB e o PGIRS remetem às Conferências de
Saneamento Básico a serem realizadas ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Ouvidoria), ao Arranjo Institucional para
Gestão do Saneamento Básico no Município de São José dos Pinhais a ser instituído,
aos Prestadores de Serviços (Ouvidoria), à Agência Reguladora, ao PROCON e em
última instância à Promotoria Pública, de acordo com as suas próprias normas e
procedimentos já estabelecidos.
Essas recomendações e outras que certamente serão acrescentadas após a
consulta e a audiência pública a serem efetivadas serão inseridas na Versão Final do
PMSB de São José dos Pinhais.
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19.12.11.

Sustentabilidade dos Sistemas

De fundamental importância, tendo em vista os desafios financeiros dos
próximos vinte anos, é a cobrança de taxas/tarifas em busca da sustentabilidade de
cada setor.

19.12.12.

Integração Institucional

Finalmente, sugere-se uma forte ação de integração institucional, tendo em
vista a universalização dos sistemas de saneamento básico do Município de São José
dos Pinhais. O PMSB poderá vir a ser o grande aglutinador de ideias, as quais
fomentarão a execução dos programas, projetos e ações propostas para que as metas
do Plano sejam atingidas. O arranjo institucional proposto, em complementação ao
arranjo institucional presente, deverá ter como ponto focal, a integração de todos com
o apoio da população local.

19.13.

ADOÇÃO DE DIRETRIZES PARA O PROCESSO DE REVISÃO DO

PLANO E SUA PERIODICIDADE
O estabelecido na Lei 11.445/2007 e seu Decreto regulador instituem a revisão
do PMSB no máximo a cada 04 (quatro) anos. Sugere-se o seguinte cronograma.

Figura 446. Cronograma de revisões do PMSB

Fonte: CSPR, 2014.
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