
  
  

Botuverá, 05 de Outubro de 2010 

Ao 

Grupo Executivo de Saneamento de Botuverá 

 

Prezados, 

 

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos através deste, em atenção 

à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Botuverá e em 

atendimento ao que dispõe a Lei 11.445/2007, solicitar a este Grupo os dados e 

informações conforme segue:  

 

DADOS REFERENTES AO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO: 

 

 Sócio econômico: 

✓ Planos, programas, projetos e estudos existentes para a região, 

executados e em execução. 

Descrever sobre a existência de projetos, planos ou estudos existentes no 
município como, surgimento de novos bairros, indústrias, rodovias e em 
especial os projetos ligados ao saneamento básico, água, esgotamento 
sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos. 
✓ Infra-estrutura 

Descrever as vias de acesso, principais rodovias, suas condições, etc 
✓ Associativismo 

Descrever sobre as associações que atuam no município, principalmente no 
setor de saneamento básico, como ONG`s. 
✓ Desenvolvimento de programas de educação ambiental 

Descrever, se existir, quais e como funcionam os programas de incentivo à 
preservação e conservação ambiental. 
✓ Unidades de conservação 

Especificar quais as unidades de conservação do município 
✓ Transporte  

Descrever informações sobre o sistema de transporte público e escolar.  
Se possível itinerário, frota, e informações extras. 
✓ Identificação e caracterização dos atores sociais estratégicos. 

Detalhar quem são e como atuam os principais atores sociais, apenas os 
atores com real participação no município. 
✓ Atores sociais atuantes no setor de saneamento básico. 

Identificar as associações e ONG`s que atuam diretamente com saneamento 
básico no município, efetivamente reconhecidos através de projetos. 

 



  
  

 Abastecimento de água: 

✓ Cadastro e caracterização da rede de distribuição contendo: 

Diâmetros, tipo de material, pontos de manobra e registro de descarga; 

✓ Características das Estações de Tratamento de Água (ETA), 

detalhando as unidades constituintes; 

✓ Produtos químicos e quantidades utilizadas na ETA; 

✓ Período de funcionamento da ETA; 

✓ Tempo de contato da desinfecção; 

✓ Existência de manual de operação da ETA; 

✓ Existência da licença de operação (LAO) da ETA; 

✓ Contrato com a empresa que presta o serviço; 

✓ Mapa das áreas não atendidas pelo sistema de abastecimento de 

água; 

✓ Número de casos de doenças de veiculação hídrica; 

✓ Existência de melhorias no sistema de abastecimento de água; 

✓ Forma de funcionamento dos boosters (automático ou horário 

determinado – qual período); 

✓ Identificação de corpos hídricos alternativos para serem utilizados para 

abastecimento público; 

✓ Modelo tarifário da Prefeitura Municipal (valor cobrado por m³ 

excedente, tarifa social, etc); 

✓ Características dos equipamentos utilizados no sistema da prefeitura 

municipal; 

✓ Volume micro-medido mensal no sistema da prefeitura municipal; 

✓ Quais as causas e freqüências na interrupção no abastecimento de 

água – CASAN e Prefeitura Municipal.  

 

 Esgotamento sanitário: 

✓ Quantas economias tratam seus efluentes com sistemas individuais. 

 

 

 

 



  
  

 

 Limpeza pública manejo de resíduos sólidos: 

✓ Qual o destino das embalagens de agrotóxicos; 

✓ Quantos funcionários são responsáveis pela gestão dos resíduos 

sólidos (administrativo, coleta, varrição, motorista, etc); 

✓ Nome, quantidade e endereço das unidades de saúde do município. 

 

 Drenagem urbana e manejo de águas pluviais:  

✓ Existência de pontos de riscos de contaminação ou poluição dos 

corpos hídricos no município (rios, córregos e cursos d`água); 

✓ Existência de pontos de erosão com risco de assoreamento de rios.  

 

As informações devem ser encaminhados a empresa consultora pelo 

endereço: Avenida das Indústrias, lote 06 – quadra 07 – CEP 88.107-240, Centro 

Empresarial Forquilhas – São José/ SC; email: pmsb.botuverá@gmail.com ou pelo 

fax: (048) 3343 1810. 

Ressaltamos que as pendências acima solicitadas que não possuem 

informações, devem ser respondidas ao lado com a seguinte descrição: “Sem 

informações”. 

  Os dados devem ser encaminhadas em até 5 (cinco) dias úteis, para sua 

inserção no diagnóstico do município.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fábio João da Silva                                
Coordenador de Campo       

PMSB – Lote 03 
 

Ana Luísa Moreira Ferreira                                
Coordenadora Regional       

PMSB – Lote 03 
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