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1. Apresentação 

O presente documento constitui o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de 
Brusque, constando da revisão e consolidação dos Planos Setoriais de Abastecimento de 
Água, Esgotamento Sanitário, elaborado de acordo com as diretrizes estabelecidas no 
Artigo 19 da Lei Federal nº. 11.445/07, que estabelece as diretrizes nacionais para o 
Saneamento Básico e seu Decreto regulamentador 7.217/10 e o Decreto no 7.087, de 08 
de abril de 2013, e a Lei municipal 3.396 de junho de 2011 que estabelece a Política 
Municipal de Saneamento Básico de Brusque. 

 

2. Objetivo 

 

2.1. Objetivo Geral 

Avaliação de resultados, revisão e definição dos prazos e ações para a Universalização dos 
Sistemas do Saneamento Básico, através da ampliação progressiva do acesso a todos os 
domicílios ocupados no município de Brusque, consubstanciados no Documento 
denominado Plano Municipal de Saneamento Básico de Brusque – PMSB-BRUSQUE. 

 
2.2.Objetivos Específicos 

Promover a revisão do Planos Setoriais de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário, incluindo suas metas para universalização; 

Garantir as condições de qualidade dos serviços existentes buscando sua 
melhoria e ampliação às localidades não atendidas;  

Implementar os serviços ora inexistentes, em prazos factíveis;  

Estimular a conscientização ambiental da população e  

Atingir condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental 
aos serviços de saneamento básico.  

 

O PMSB-BRUSQUE de abastecimento de agua e esgotamento sanitário, é parte 
constituinte do PMISB – Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de Brusque. 
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Figura 1 - Inter-relação dos setores que compõe o Saneamento Básico 
      

O Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico - PMISB, é composto pelos segmentos 
Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza urbana e manejo de Resíduos Sólidos 
e Drenagem Urbana e manejo de Águas Pluviais. 
 
Este documento, tratará exclusivamente dos segmentos de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário. 
 

3. Do Período do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB-BRUSQUE – 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB-BRUSQUE, tem como horizonte de 
planejamento o período de 20 (vinte) anos, sendo nesta oportunidade atualizado para o 
período de 2017 a 2036. 

 

4. Projeções Populacionais e prazos para atendimento às metas  

Neste item serão apresentadas as projeções populacionais e de demandas para os diferentes 
segmentos. 
 

4.1.Projeção Populacional 

 
O PMSB-BRUSQUE utilizou como base para o cálculo da demanda populacional, aquele que 
mais se aproximou da realidade prevista para os próximos 20 anos.  
 
A base para as projeções populacionais, mantida conforme projeções do PMSB-BRUSQUE, pois 
mostraram-se no período muito aderentes ao que de fato ocorreu em termos de crescimento 
populacional em Brusque. 
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A Tabela 1 presenta a evolução populacional para o município de Brusque, para o período do 
estudo.  
 
 

Tabela 1 - Evolução da População de Brusque: 2017 a 2036 

ANO POPULAÇÃO 

2000(*) 76.058 

2010(*) 105.503 

2016(*) 125.810 

2017 131.726 

2018 135.336 

2019 138.893 

2020 142.397 

2021 145.849 

2022 149.250 

2023 152.602 

2024 155.907 

2025 159.166 

2026 162.382 

2027 165.555 

2028 168.688 

2029 171.783 

2030 174.840 

2031 177.863 

2032 180.851 

2033 183.807 

2034 186.731 

2035 189.626 

2036 192.491 

(*) Fonte: IBGE   
 
 

4.2.Prazos para atendimento às metas do PMSB-BRUSQUE 

A seguir apresentamos conceitos e definições de prazos para atendimento às metas do PMSB 
de Brusque.  
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- Metas de curto, médio e longo prazos, com o objetivo de alcançar o acesso universal aos 
serviços, admitidas soluções graduais e progressivas e observada a compatibilidade com os 
demais planos setoriais e 
 
- Programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas, de modo 
compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais 
correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento. 
 
Os prazos para realização das ações alinhadas ao cumprimento das metas estabelecidas, foram 
assim determinados: 
 

Ações imediatas: 2017 e 2018; 

Ações de Curto Prazo: 2019 a 2020; 

Ações de médio Prazo: 2021 a 2026 e 

Ações de longo Prazo: 2027 a 3036. 

 

5. Modelo Institucional do Saneamento Básico em Brusque 

A estrutura de Saneamento Básico em Brusque compreende atuação em diferentes níveis e 

formas. 

O abastecimento de água e esgotamento sanitário, são prestados pelo SAMAE – Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Os serviços de Limpeza Urbana, drenagem urbana e 

manejo de água pluviais são prestados por secretarias da administração municipal. Já os 

serviços de manejo de resíduos sólidos domiciliares são prestados pela empresa RECICLE, 

através de contrato de concessão. 

Para entendimento das condições estruturais do sistema de gestão de saneamento no 

município, apresentamos na Figura 2. 
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6. Base Legal 

A base legal para a realização desta etapa dos estudos compreende: 

Lei federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007 – estabelece as diretrizes nacionais para 

o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico; 

Decreto nº 7.217 de 21 de junho de 2010 – que regulamenta a lei 11.445/2007; 

Decreto federal nº 8.211 de 14 de março de 2014 – altera o decreto 7.217/10. 

Lei municipal 3396, de junho de 2011 que estabelece a Política Municipal de 

Saneamento Básico de Brusque; 

Decreto no 7.087, de 08 de abril de 2013 que aprovou o PMSB – Água e Esgoto. 

 

7. Metodologia para revisão e aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico – 

PMSB-BRUSQUE 

A metodologia para revisão do PMSB-BRUSQUE, foi definida de forma que a partir das 

informações presentes das características dos serviços prestados (diagnóstico) somada às 

demandas decorrentes do incremento populacional e objetivos e metas para universalização 

dos serviços, possam ser definidas as ações para atendimento às metas previstas, respeitadas 

as condições de prazos já destacadas. 

A compilação destas informações tem como resultado as proposições, para cenários distintos 

para avaliação do Conselho Municipal de Saneamento Básico, e posteriormente para 

apresentação na II Conferência de Saneamento Básco, para agregar sugestões da comunidade, 

a qual foi realizada no dia 08 de novembro de 2017, conforme registro apresentado ano a este 

documento. 

Por fim, a metodologia prevê reapresentação ao Conselho Municipal de Saneamento Básico, 

para validação final e posterior disponibilidade ao Executivo Municipal que fará a aprovação 

forma do art. 8 o da Lei 3396/2011: 

§ 8o O plano de saneamento de que trata o "caput" deste artigo, deverá 
ser aprovado e homologado por decreto do Chefe do Poder Executivo, 
observado o disposto no parágrafo único do artigo 10 desta Lei.  
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A Figura 3 e Figura 4 apresentam de forma sucinta a metodologia aplicada: 

Figura 3 – Metodologia para Revisão do PMSB-BRUSQUE – Fase 1 

 

Fonte: PMB, 2017. 

 
Figura 4- Metodologia para Revisão do PMSB-BRUSQUE – Fase 2 

 

Fonte: PMB, 2017 
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8. Objetivos e Metas do PMSB-BRUSQUE 

As metas do PMSB-BRUSQUE foram redefinidas tomando como base a realidade presente da 

prestação dos serviços no município de Brusque, comparadas ao conceito de 

SUSTENTABILIDADE, o qual será detalhado no item 10. 

A partir de uma análise de “cenários” possíveis, faz-se a identificação da necessidade de 

investimentos e consequentes incrementos de recursos para sua implementação, operação e 

manutenção. 

A seguir, são apresentadas as metas para os setores componentes do Saneamento Básico em 

Brusque. 

8.1.Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário em Brusque 

 

8.1.1. Projeção de Cenários 

O sistema de abastecimento de água de Brusque, atende atualmente 96% da população total 

do município com os serviços de fornecimento de água. Já para o esgotamento sanitário, o 

índice de cobertura de serviços coletivos é nulo, sendo que as soluções existentes se 

restringem a soluções individuais. 

Para o atendimento futuro, o ponto chave compreende o incremento na produção de água, 

cuja vazão da Estação de Tratamento de Água central está sendo ampliada em razão de 

melhorias operacionais e incrementos ao sistema de filtração. 

O acrescimento de consumo resulta em uma necessidade a curto prazo de um mínimo de 200 

L/s, vazão que segundo as projeções, atenderia em aproximadamente 10 anos.  

Neste contexto, a definição para ampliação do sistema de produção de água, compreenderá a 

construção de uma nova ETA, denominada ETA-Cristalina, com vazão final de 400 L/s com 

possibilidade de execução em dois módulos de 200 L/s. 

A execução da ETA-Cristalina, deverá ocorrer mediante dois cenários distintos: 

a) Cenário 1: Execução da Execução da ETA-Cristalina, na localidade próxima a 

Cristalina, em conformidade as projeções já indicadas no PMSB-Brusque, com 

recursos próprios do SAMAE de Brusque. 

b) Cenário 2: ETA-Cristalina, na localidade próxima a Cristalina, em conformidade as 

projeções já indicadas no PMSB-Brusque, com recursos de Financiamento junto ao 

Governo Federal. 

As outras metas para o sistema de abastecimento de água, estão relacionadas ao incremento 

de redes de abastecimento para atendimento ao crescimento vegetativo, substituição e 

atualização do parque de hidrômetros, e ampliação de reservatórios. Não há investimentos 

específicos e de maior relevância neste contexto. 

Já para o esgotamento sanitário, a inexistência de sistema público, coletivo, leva o SAMAE a 

necessidade de adotar opções disponíveis, as quais constituem dois cenários distintos: 
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a) Cenário 1: Obtenção de recursos federais para financiamento de Etapa 1, do sistema 

de esgoto sanitário de Brusque.   

Neste cenário, pretende a administração municipal obter, junto a órgãos financiadores, 

recursos da ordem de R$ 45 milhões de reais, para implantação do sistema de esgotos 

sanitários para que atenda a 20% da população urbana, representando uma extensão de 

aproximadamente 50 Km de redes coletoras. 

O projeto executivo do sistema está finalizado, com possibilidades de apresentação, tão logo 

seja aberto os prazos de seleção de projeto pelo Governo Federal, através do Ministério das 

Cidades. 

b) Cenário 2: Elaboração de Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI, para 

solução de esgotamento sanitário através de parceria com iniciativa privada. 

Neste caso, poderá a administração municipal optar por publicação de PMI, a fim de viabilizar 

a implantação e operação do sistema de esgoto sanitário de Brusque, através de parceria com 

o setor privado, mediante concessão, Parceria Público Privada – PPP, oi outra modalidade que 

atendam os requisitos legais e a modicidade tarifária dos serviços. 

Soluções de tratamento integrado de esgotos sanitário e efluentes industriais, bem como a 

adoção de técnicas de implantação progressiva para esgotamento sanitário, através de sistema 

misto com uso de rede de drenagem pluvial, podem ser opções desde que garantidas as 

condições técnicas, jurídicas, econômico-financeiras, ambientais e a modicidade tarifária. 

8.1.2. Projeção dos Investimentos 

A seguir, apresenta-se o resumo de investimentos para os sistemas de água e esgoto, com 

base nas projeções de cenários.  

Sistema de abastecimento de água 
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Tabela 2 – Investimentos estimados para sistema de abastecimento de água para os 
próximos 20 anos. 

 

 

Sistema de esgotamento sanitário 

Como destacado, para o sistema de esgotamento sanitário, o valor orçado para atender 20% 

da população é de aproximadamente 45 milhões de reais. O prazo de execução dependerá do 

organismo financiador, estimando-se um período de 36 meses para a sua execução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

BRUSQUE – SANTA CATARINA 
REVISÃO 1 

 

 
 
 

 

Tabela 3 – Detalhamento dos investimentos no Sistema de esgotamento sanitário de 
Brusque – Etapa 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

METAS SERVIÇO % 
CUSTO 

TOTAL (R$)  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

0 
META 00 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 2,5% 1.136.249,67 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE 

1 
META 01 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
EFLUENTES 10,6% 4.733.107,75 

REDE COLETORA DE EFLUENTES 

2 META 02 – REDE 45,8% 20.507.185,10 

3 META 03 – LIGAÇÃO DOMICILIAR 5,5% 2.467.485,53 

4 META 04 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 100 0,4% 162.960,37 

5 META 05 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 101 0,5% 218.255,92 

6 META 06 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 102 3,1% 1.380.436,09 

7 META 07 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 103 0,5% 203.474,77 

8 META 08 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 104 0,6% 257.532,97 

9 META 09 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 105 0,3% 149.110,06 

10 META 10 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 106 0,3% 155.658,14

11 META 11 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 107 0,4% 164.771,86

12 META 12 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 108 0,4% 181.029,39

13 META 13 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 110 0,3% 146.173,72

14 META 14 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 111 0,3% 147.408,45

15 META 15 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 112 0,3% 145.252,99

16 META 16 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 113 0,5% 208.684,00

17 META 17 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 114 0,2% 93.807,35 

18 META 18 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 115 0,2% 81.112,17 

19 META 19 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 116 0,2% 82.270,28 

20 META 20 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 117 0,2% 99.134,38 

21 META 21 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 144 0,2% 98.321,54 

22 META 22 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 300 0,6% 288.848,45

23 META 23 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 301 0,5% 212.347,93

24 META 24 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 302 0,3% 133.510,82

25 META 25 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 303 0,3% 141.928,76

26 META 26 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 304 0,3% 127.464,61

27 META 27 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 305 0,6% 255.339,78

28 META 28 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 306 0,2% 78.050,88 

29 META 29 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 308 0,3% 114.603,10

30 META 30 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 309 0,8% 368.925,94

31 META 31 – MATERIAL  21,3% 9.541.976,08 

32 META 32 – MATERIAL ELÉTRICO 1,5% 657.983,99 

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS 100% 44.740.402,84 
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8.2.Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB-BRUSQUE 

Compreendem investimentos as ações de saneamento que se fizerem a partir dos recursos do 

Fundo Municipal de Saneamento Básico. 

O Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de Brusque, previu que seja 

disponibilizado ao FMSB-BRUSQUE, o valor correspondente a 0,7% (zero vírgula sete por 

cento) da receita bruta das tarifas de água, esgoto e resíduos sólidos. 

Esta condição, permitirá a disponibilidade de recursos para investimentos não previstos ou 

complementares, prioritariamente para as áreas não atendidas pelos serviços públicos 

coletivos, permitindo o avanço de cobertura de serviços de saneamento a estas áreas. 

 

9. Compatibilidade do PMSB-Brusque com o Plano da Bacia Hidrográfica do Itajaí. 

De acordo com o art. 19 da Lei Federal n°11.445 de 05 de janeiro de 2007, “os planos de 

saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas em que 

estiverem inseridos”. Portanto, para obter a compatibilidade deve seguir objetivos e diretrizes 

referente aos quatro componentes do serviço de saneamento básico, em vista ao alcance dos 

objetivos e das ações previstas no Plano da Bacia do Itajaí (2010). Os principais objetivos a 

serem adotadas no PMSB-BRUSQUE, relacionados ao Plano da Bacia são:  

Universalizar acesso aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de 

Brusque, minimizando o risco à saúde e assegurando qualidade ambiental;  

Assegurar à atual e as futuras gerações disponibilidade de água, em padrões de qualidade 

adequados aos respectivos usos; 

Prevenção de desastres, minimizando a ocorrência de problemas de inundação, enchentes ou 

alagamentos; e, 

Busca de recurso para aplicação de programas e ações, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável. 

Ressalte-se que estas diretrizes servirão como orientação no estabelecimento dos programas, 

projetos e ações deste PMSB. 

Uma vez que o município de Brusque tem sua área territorial inserida na Bacia Hidrográfica do 

Rio Itajaí-Mirim, e portanto, incluso na Bacia Hidrográfica do Itajaí, deve ter seus objetivos, 

programas, projetos e ações definidos neste Plano, compatíveis com as diretrizes estabelecidas 

no Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Itajaí, denominado PLANO DA BACIA, que foi 

desenvolvido de 2005 a 2010, num amplo processo participativo de estudo, discussão e 

deliberação. 
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9.1.Principais aspectos relacionados ao Saneamento Básico 

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Itajaí, possui 17 programas, distribuídos em 13 

temas. Mas contêm programas específicos relacionados diretamente com o saneamento 

básico, que são os seguintes: 

•Reservação de Água; 

• Recuperação de Mata Ciliar; 

•Tratamento de Esgoto; 

•Prevenção de Desastres; 

•Redução de Sedimentos; 

•Educação Ambiental. 

9.2.Ações para Compatibilização 

O Rio Itajaí Mirim, tem sua nascente no município de Vidal Ramos, apresentando extensão de 

177 Km, até encontrar o Rio Itajaí-Açu, comportando uma área de drenagem de 1.677,2 Km2 

O município de Brusque, segundo o Plano da Bacia do Itajaí, está situado na microrregião do 

médio vale, cuja vazão mínima de longo termo (Q95) de aproximadamente 12.000 L/s. 

O eixo de Abastecimento de água está compatível com os Programas de Reservação de água, 

Recuperação da Mata Ciliar e Redução de Sedimentos os quais apresentam como objetivo 

principal, assegurar à atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água nos 

padrões de qualidade. 

Programa relacionados ao Setor de Abastecimento de Água 

Programa do Plano da Bacia Metas do PMSB 

Reservação de Água 

Ampliação da capacidade de 

reservatórios em 6.000 m3 em 2019 e 

4.000 m3 em 2027, para atender um 

índice de reservação de 50% da vazão 

diária. 
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Programa relacionados ao Setor de Abastecimento de Água 

Programa do Plano da Bacia Metas do PMSB 

Recuperação da Mata Ciliar 

Implementação de Programa de 

educação ambiental para preservação 

da água. 

Estudo para desenvolvimento de PSA – 

Programa por Serviços Ambientais, para 

área de preservação de mananciais. 

 

Já o eixo de Esgotamento Sanitário está compatível com o Programa de tratamento de esgoto, 

pois ambos têm o objetivo de reduzir a carga de esgoto sem tratamento nos corpos hídricos na 

busca da melhoria da qualidade da água dos rios da bacia. 

Programa relacionados ao Setor de Esgotamento Sanitário 

Programa do Plano da Bacia Metas do PMSB 

Tratamento de Esgoto 
Implantação do sistema de esgotamento 

sanitário de Brusque – Etapa 1 

 

O eixo de drenagem e resíduos sólidos, não estão contemplados nesta revisão. 

No caso da Educação ambiental, que se constitui em um programa transversal e de alta 

importância para conscientização da população nas questões ambientais principalmente no 

que diz respeito a utilização racional e integrada dos recursos hídricos com vistas ao 

desenvolvimento sustentável, sendo, portanto, incluída em todos os eixos do plano. 

 

Programa relacionados aos setores de Saneamento 

Programa do Plano da Bacia Metas do PMSB 

Educação Ambiental 

Implantação de Programa de educação 

Ambiental e mobilização Social para 

saneamento básico. 
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10. Sustentabilidade dos Serviços 

A sustentabilidade dos serviços passa pela projeção dos cenários para as diferentes projeções 

para a Universalização dos serviços. 

Importante destacar que o conceito de SUSTENTABILIDADE está amparado na legislação 

federal específica, onde no Decreto 7.217/10 destaca: 

Art. 45.  Os serviços públicos de saneamento básico terão sustentabilidade econômico-
financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração que permita recuperação 
dos custos dos serviços prestados em regime de eficiência:  

I - de abastecimento de água e de esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de tarifas 
e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para 
ambos conjuntamente;  

Além disto, o mesmo Decreto define: 

Art. 47.  A estrutura de remuneração e de cobrança dos serviços poderá levar em consideração 
os seguintes fatores:  

I - capacidade de pagamento dos consumidores;  

II - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos 
sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor 
renda e a proteção do meio ambiente;  

III - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade 
adequadas;   

IV - categorias de usuários, distribuída por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou 
de consumo;  

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos; e  

VI - padrões de uso ou de qualidade definidos pela regulação.   

Diante ao exposto, o quadro que segue apresenta o modelo de sustentabilidade aplicado a 

Brusque, que dentre suas características destacamos a necessidade de fechamento anual de 

suas contas sempre “POSITIVAS” visto a impossibilidade de obtenção de recursos externos 

para cobri-las. 

A figura que segue, apresenta os elementos que compõe o modelo de sustentabilidade 

sugerido: 
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Figura 5 – Modelo de Sustentabilidade para execução das Metas do PMSB-BRUSQUE 

 

 

 

11. Indicadores de Desempenho, Qualidade e Gestão dos Serviços 

Nesta oportunidade de revisão do Plano de Saneamento Básico para os segmentos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, serão redefinidos os indicadores de 

desempenho, qualidade e gestão dos serviços de forma a proporcionar maior alinhamento aos 

indicadores selecionados pela Associação Brasileira das Agências e Regulação - ABAR, os quais 

são também admitidos pela Agência Intermunicipal de Regulação do Médio vale do Itajaí - 

AGIR, de regulação na qual o município de Brusque integra, na forma de consórcio, a qual 

contempla 14 municípios da região do vale do Itajaí, Estado de Santa Catarina. 

Foram definidas duas categorias de indicadores: Indicadores de Desempenho definidos pela 

AGIR (para água e esgoto) e Indicadores de Qualidade e Gestão dos Serviços de Saneamento 

Básico definidos para a aplicação ao PMSB-BRUSQUE, os quais apresentamos a seguir: 

11.1. Indicadores de Desempenho dos Serviços 

Os indicadores de Desempenho são aqueles previamente sugeridos pela AGIR. 

 
Estes indicadores, constam de um grupo de 19, conforme classificação demonstrada 
na Tabela 4: 
 
 
 

Projeções
Populacionais

Projeções de

Atendimento

• Evolução de Volumes e Vazões
• Evolução de Quantidades
• Número de Economias/Ligações
• Redes

• FATURAMENTO (RECEITAS)

• DESPESAS (Pessoal + Energia + Produtos químicos + Gerais + Combustíveis + Custos
de Regulação , etc

• DEDUÇÕES (Impostos – PIS/PASEP)

• INVESTIMENTOS (EXPANSÃO + MELHORIAS)

• DEPRECIAÇÃO (corresponde ao encargo periódico que determinados benssofrem,
por uso, obsolescência ou desgaste natural)

• RECEITAS (FATURAMENTO – INADIMPLÊNCIA)

• FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO = % SOBRE RECEITA BRUTA (PREVISTO NA LEI
3396/11

BALANÇO
DE SUSTENTABILIDADE

ESTUDO DE VIABILIDADE
TÉCNICA E ECONÔMICO-

FINANCEIRA DOS SERVIÇOS
- EVTE

• MARGEM SEGURANÇA TARIFÁRIA = % SOBRE RECEITA BRUTA
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Tabela 4 - Quadro de Indicadores de Desempenho para Serviços de Água e Esgoto propostos 
pela AGIR. 

     Fonte: AGIR,2016 

O anexo 2 apresenta a descrição e a metodologia de cálculo para cada Indicador, conforme 
metodologia da AGIR. 

A aplicação dos indicadores para 2016, resultaram no índice de 20 pontos, classificado com 
“não satisfatório” conforme Tabela 5. 
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Tabela 5 – Cálculo dos Indicadores de Água e Esgoto – Metodologia AGIR. 

 

       

As metas para o período de 20 anos estão apresentadas no Anexo 2. A Tabela 6 apresenta os 
valores das metas previstos para o período 2017 a 2020. 

 

 

 

 

 

 

ITEM INDICADORES UNIDADE VALOR CALCULADO AVALIAÇÃO
PONTUAÇÃO

MÁXIMA

1 INDICADORES DE UNIVERSALIZAÇÃO IDEAL SATISF. NÃO SATISF.

1.1 Índice de Atendimento Urbano de Água (IN023) % 95,88% I ≥ 90% 0% ≥ I > 90% I < 80% 3 3

População Urbana Atendida pelos Serviços de Abastecimento de Água Num. Hab. 119.031

População Urbana Total do Município Num. Hab. 124.140

1.2 Índice de Atendimento Urbano de Esgoto em Relação ao Atendimento com Abastecimento de Água (IN024) 0,00% I ≥ 90% 0% ≥ I > 90% I < 80% 0 3

População Urbana Atendida por Serviços de Esgotamento Sanitário Num. Hab. 0

População Urbana Atendida pelos Serviços de Abastecimento de Água Num. Hab. 119.031

1.3 Índice de Tratamento de Esgoto (IN016). #DIV/0! I = 100% 0% > I ≥ 90% I < 90% 0 3

Volume de Esgoto Tratado m³ 0

Volume de Esgoto Coletado m³ 0

Volume de Esgoto Importando m³ 0

2 INDICADORES DE EFICIÊNCIA IDEAL SATISF. NÃO SATISF.

2.1 Índice de Perdas na Distribuição (IN049) % 25,15% I ≤ 28% 8% < I < 35% I ≥ 35% 3 3
Volume de Água Produzido m³/ano 9.128.158
Volume de Água Tratada Importado m³/ano 0
Volume de Água de Serviços m³/ano 821.534
Volume de Água Consumido m³/ano 6.217.402

2.2 Índice de Produtividade de Pessoal Total (IN102) Lig/Funcion. 197 I ≥ 300 300 > I ≥ 200 I < 200 0 3

Quantidade de Ligações Ativas (Água + Esgoto) Num. Lig. 29.877

Quantidade Equivalente de Pessoal Total pessoas 152

2.3 Índice de Despesa por Consumo de Energia Elétrica nos Sistemas de Água e Esgotos (IN060) R$/KWh 0,506 I < 0,55 ,80 ≤ I ≤ 0,55 I > 0,80 3 3

Despesas totais com Energia Elétrica R$ 2.573.203,09

Consumo total de Energia Elétrica nos Sistemas de Água e Esgoto KWh 5.088.875

2.4 Despesa de Exploração por m³ Faturado (IN026) R$/m³ 3,97 I < 2,75 ,75 ≤ I < 3,30 I ≥ 3,30 0 3

Despesas de Exploração R$ 26.038.019

Volume Total faturado  (Água +Esgoto) m³ 6.556.282

2.5 Despesa Média Anual por Empregado (IN008) R$/Func. 74.142,06 I ≤ 90 mil 0 < I ≤ 120 mil I > 120 mil 3 3

Despesas com Pessoal Próprio R$ 11.047.167

Número de Funcionários Próprios func. 149

3 INDICADORES DE QUALIDADE IDEAL SATISF. NÃO SATISF.

3.1 Índice de Hidrometração (IN009) % 100,00% I ≥ 99,5% ,5% > I ≥ 95% I < 95% 3 3
Quantidade de Ligações Ativas de Água Micromedidas Num. Lig 29.877
Quantidade Total de Ligações Ativas de Água Num. Lig 29.877

3.2 Índice de Macromedição (IN011); % 92% I ≥ 99,5% ,5% > I ≥ 90% I < 90% 1 3
Volume de Água Macromedido m³ 8.434.344
Volume de Água Tratado Exportado m³ 0
Volume de Água Disponibilizado para Distribuição m³ 9.128.158

3.3 Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (IN084); % 0,04% I < 0,5% 5% ≤ I < 5,0% I ≥ 5,0% 3 3
Quantidade de Amostras para de Análise de Coliformes, com Resultado Fora do Padrão Num. Amost. 1
Quantidade de Amostras Analisadas para Aferição de Coliformes Fecais Num. Amost. 2.465

3.4 Extravasamentos de Esgotos por Extensão de Rede (IN082). Ext/Km #DIV/0! I < 0,5 0,5 ≤ I < 5,0 I ≥ 5,0% 0 3
Quantidades de Extravasamento de Esgoto Registrados Num. Extrav. 0

Extensão Total de Rede de Esgoto Km 0,00

4. INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS IDEAL SATISF. NÃO SATISF.

4.1 Tarifa Média Praticada (IN004) R$/m³ 4,22 ND ND ND

Receita Operacional Direta (Água + Esgoto) - (Faturamento) R$ 27.671.416,96

Volume Total Faturado (Água + Esgoto) m³ 6.556.282

4.2 Margem de Despesa de Exploração (IN030) % 94,10% I ≤ 70% 0% < I ≤ 100 > 100% 1 3

Despesas de Exploração R$ 26.038.018,86

Receita Operacional Direta (Água + Esgoto + Água Exportada - Água Importada) R$ 27.671.416,96

4.3 Índice de Evasão de Receitas (IN029) % -7,83% ND ND ND

Receita Operacional Total (Faturamento) R$ 27.671.416,96

Arrecadação Total (Receita) R$ 29.839.301,73

5 INDICADORES DE CONTEXTO IDEAL SATISF. NÃO SATISF.

5.1 Extensão da Rede de Água por Ligação (IN020) m/lig 22,75 ND ND ND
Extensão de Rede de Água Km 680,00
Total de Ligações de Água Num. Lig. 29887

5.2 Densidade de Economias de Água por Ligação (IN001) Econ/Lig 1,35 ND ND ND
Quantidade de Economias Ativas de Água Num.Econ. 40400
Quantidade de Ligações Ativias de Água Num. Lig. 29877

5.3 Consumo Médio de Água por Economia (IN053) m³/Econ. 153,90 ND ND ND
Volume de Água Consumido m³ 6.217.402
Volume de Água Exportado m³ 0
Quantidade de Economias Ativas de Água Num. Econ. 40400

5.4 Participação das Economias Residenciais de Água no Total das Economias de água (IN043) % 92,83% ND ND ND

Quantidade de Economias Residenciais Ativas de Água m³ 37.502

Quantidade Total de Economias Ativas de Água Num. Econ. 40.400

20 39

BRONZE OURO

Classificação MEDALHA ONTUAÇÃO

Igual ou superior a 35 Pontos OURO 3

Menor que 35 e maior ou igual a 30 Pontos PRATA 1

Menor que 30 e maior ou igual a 20 Pontos BRONZE 0

-1

VALORES DE REFERÊNCIA

LEGENDA

IDEAL

SATISFATÓRIO

NÃO SATISFAT

NÃO INFORMADO
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Tabela 6 – Metas dos Indicadores para o Período de 2017 a 2020 
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12. Da Revisão e Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB-BRUSQUE 

 
O PMSB-BRUSQUE deverá ser objeto de avaliação anual através de seus indicadores e de 
revisão no prazo máximo de 4 anos, anteriormente à elaboração do plano plurianual, por parte 
do Titular – Prefeitura Municipal de Brusque. 
 
A revisão do PMSB-BRUSQUE deverá efetivar-se de forma a garantir a ampla participação das 
comunidades, dos movimentos e das entidades da sociedade civil, por meio de procedimento 
que, no mínimo, deverá prever fases de: 
- divulgação, em conjunto com os estudos que os fundamentarem; 
- recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública; e 
- análise e opinião do CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BRUSQUE. 
 
A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as 
fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu teor a todos os 
interessados, inclusive por meio da rede mundial de computadores – internet. 
 
Em 08 de novembro DE 2017, foi realizada Conferência Municipal de Saneamento Básico para 
discussão do PMSB-BRUSQUE, cujo Relatório consta do Anexo 4, deste documento. 
 
Reunião especifica do Conselho Municipal de Saneamento Básico, órgão consultivo e de 
acompanhamento das ações de saneamento no município de Brusque, foi realizada no dia 16 
de dezembro de 2017, a fim de validar os resultados da Conferência Municipal de Saneamento 
Básico, conforme ofício 19/2017/CMSB de 21 de novembro de 2017. 
 
O disposto no plano de saneamento básico é vinculante para o Poder Público Municipal e para 
os prestadores dos serviços públicos municipais de saneamento básico. 
 
A delegação de serviço de saneamento básico observará o disposto no PMSB-BRUSQUE. 
 
13. Considerações Finais 

A Responsabilidade pela gestão e atendimento às metas do Plano Municipal de Saneamento 
Básico – PMSB-BRUSQUE é do Titular dos Serviços – Prefeitura Municipal de Brusque, tendo 
como corresponsáveis os respectivos prestadores dos serviços 
 
As futuras revisões do PMSB-BRUSQUE compreenderão a atualização do Plano Municipal 
Integrado de Saneamento Básico – PMISB de Brusque através de suas Projeções, Metas, 
Indicadores, Sistemas de Informações, Avaliação e Revisão. 
 
Este trabalho foi coordenado pela empresa BSA – Bureau de Serviços em Engenharia 
Ambiental Ltda, tendo como participantes profissionais da Prefeitura Municipal de Brusque, 
através de suas secretarias e da autarquia - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 
Brusque – SAMAE, Conselho Municipal de Saneamento Básico e da população em geral, 
mediante participação e contribuições em audiência pública. 
Brusque, 04 de dezembro de 2017 
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ANEXO 2 

 

Descrição dos Indicadores de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário e Metas para o período de 2017 a 

2036 
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Descrição dos Indicadores 
Índice de Atendimento Urbano de Água (IN023): 

O Índice de Atendimento Urbano de Água monitora o percentual da população da zona urbana 

do município que se beneficia dos serviços públicos de abastecimento de água potável. A 

fórmula utilizada para apuração dos valores do Índice de Atendimento Urbano de Água é: 

IN023 = (AG026 / G06a) X 100 (%) 

Onde:  

AG026: Valor da população urbana atendida com abastecimento de água pelo prestador de 

serviços, no último dia do ano de referência. Corresponde à população urbana que é 

efetivamente atendida com os serviços. Caso o prestador de serviços não disponha de 

procedimentos próprios para definir, de maneira precisa, essa população, o mesmo poderá 

estimá-la utilizando o produto da quantidade de economias residenciais ativas de água (AG013), 

na zona urbana, multiplicada pela taxa média de habitantes por domicílio do respectivo 

município, obtida no último Censo ou Contagem de População do IBGE.  

G06a: População urbana do município atendido pelo prestador de serviços com abastecimento 

de água. Em geral, é calculada a partir de projeções do Censo Demográfico ou de dados e taxas 

de crescimento obtidos com base nos últimos Censos realizados pelo IBGE. 

 

Índice de Atendimento Urbano de Esgoto em Relação ao Atendimento com 

Abastecimento de Água (IN024)  

Este Índice monitora o percentual da população urbana do município que se beneficia dos 

serviços públicos de esgotamento sanitário, isto é, que está conectada a redes de coleta de 

esgoto com relação a população urbana que é atendida com abastecimento de água. A 

fórmula utilizada para apuração dos valores desse Índice é: 

IN024 = (ES026 / G06a) X 100 (%) 

Onde:  

ES026: Valor da população urbana beneficiada com esgotamento sanitário pelo prestador de 
serviços, no último dia do ano de referência. Corresponde à população urbana que é 
efetivamente servida com os serviços. Caso o prestador de serviços não disponha de 
procedimentos próprios para definir, de maneira precisa, essa população, o mesmo poderá 
estimá-la utilizando o produto da quantidade de economias residenciais ativas de esgoto 
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(ES008), na zona urbana, multiplicada pela taxa média de habitantes por domicílio do 
respectivo município, obtida no último Censo ou Contagem de População do IBGE.  

G06a: População urbana do município atendido pelo prestador de serviços com abastecimento 

de água. Em geral, é calculada a partir de projeções do Censo Demográfico ou de dados e taxas 

de crescimento obtidos com base nos últimos Censos realizados pelo IBGE. 

 

Índice de Tratamento de Esgoto (IN016)  

O Índice de Tratamento de Esgoto monitora o percentual de esgoto coletado que é tratado 

antes da disposição final. A fórmula utilizada para apuração dos valores desse Índice: 

IN016= [(ES006 + ES014 + ES015) / (ES005 + ES013)] x 100 (%) 

Onde: 

ES006: Volume anual de esgoto coletado na área de atuação do prestador de serviços e que foi 
submetido a tratamento, medido ou estimado na(s) entrada(s) da(s) ETE(s). Não inclui o 
volume de esgoto bruto importado que foi tratado nas instalações do importador (informação 
ES014), nem o volume de esgoto bruto exportado que foi tratado nas instalações do 
importador (ES015). Unidade: 1.000 m³/ano.  

ES014: Volume de esgoto recebido de outro(s) agente(s) submetido a tratamento, medido ou 
estimado na(s) entrada(s) da(s) ETE(s). Esse volume se refere à parcela do volume de esgoto 
bruto importado informado em ES013 que foi tratado. Unidade: 1.000 m³/ano.  

ES015: Volume de esgoto bruto transferido para outro(s) agente(s) e que foi submetido a 
tratamento, medido ou estimado na(s) entrada(s) da(s) ETE(s). Esse volume se refere à parcela 
do volume de esgoto bruto exportado que foi efetivamente tratada. Unidade: 1.000 m³/ano.  

ES005: Volume anual de esgoto lançado na rede coletora. Em geral é considerado como sendo 
de 80% a 85% do volume de água consumido na mesma economia. Não inclui volume de 
esgoto bruto importado (ES013). Unidade: 1.000 m³/ano.  

ES013: Volume de esgoto bruto recebido de outro(s) agente(s). Para prestadores de serviços de 

abrangência regional e microrregional, nos formulários de dados municipais (informações 

desagregadas), o volume de esgoto bruto importado deve corresponder ao recebimento de 

esgoto de outro prestador de serviços ou de outro município do próprio prestador. Unidade: 

1.000 m³/ano. 

 

Índice de Perdas na Distribuição (IN049)  

Este indicador informa o percentual do volume de água distribuído que é perdido até a 

apuração do volume consumido pelos usuários, seja por questões técnicas (vazamentos) ou 
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comerciais (fraudes, hidrometração deficiente etc.). A fórmula utilizada para cálculo dos 

valores do Índice de Perdas na Distribuição é: 

IN049= [(AG006 + AG018 + AG024 – AG010 ) / (AG006 + AG018 + AG024)] x 100 (%) 

Onde:  

AG006: Volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a água captada pelo 
prestador de serviços e a água bruta importada, ambas tratadas na(s) unidade(s) de 
tratamento do prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou 
UTS(s). Inclui também os volumes de água captada pelo prestador de serviços ou de água 
bruta importada, que sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) 
respectiva(s) entrada(s) do sistema de distribuição. Unidade: 1.000 m³/ano.  

AG018: Volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA(s) ou em UTS(s)), recebido 
de outros agentes fornecedores. Deve estar computado no volume de água macromedido 
(AG012), quando efetivamente medido. Não deve ser computado nos volumes de água 
produzido (AG006), tratado em ETA's (AG007) ou tratado por simples desinfecção (AG015). 
Unidade: 1.000 m³/ano.  

AG024: Valor da soma dos volumes anuais de água usados para atividades operacionais e 

especiais, acrescido do volume de água recuperado. As águas de lavagem das ETA(s) ou UTS(s) 

não devem ser consideradas. Unidade: 1.000 m³/ano. 

AG010: Volume anual de água consumido por todos os usuários, compreendendo o volume 

micromedido (AG008), o volume de consumo estimado para as ligações desprovidas de 

hidrômetro ou com hidrômetro parado, acrescido do volume de água tratada exportado 

(AG019) para outro prestador de serviços. Unidade: 1.000 m³/ano. 

 

Índice de Produtividade de Pessoal Total (IN102)  

Este indicador expressa a quantidade de ligações de água e de esgoto atendidas, em média, 

por cada empregado, considerando não apenas os empregados próprios, mas também os 

terceirizados. A fórmula utilizada para cálculo dos valores do Índice de Produtividade de 

Pessoal Total é: 

IN102= (AG002 + ES002) / IN018        (Ligações / empregados) 

 

Onde: 

AG002: Quantidade de ligações ativas de água à rede pública, providas ou não de hidrômetro, 
que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência.  

ES002: Quantidade de ligações ativas de esgoto à rede pública, que estavam em pleno 
funcionamento no último dia do ano de referência.  
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IN018: Quantidade Equivalente de Pessoal Total. O cálculo desse indicador envolve outras 

definições conforme segue: 

IN018 = (FN026 + (FN014 X FN026 / FN010)         (empregados) 

Onde: 

FN026 - Quantidade de empregados, sejam funcionários do prestador de serviços, dirigentes ou 
outros, postos permanentemente – e com ônus – à disposição do prestador de serviços, ao 
final do ano de referência.  

FN014 – Valor anual das despesas realizadas com serviços executados por terceiros. Deve-se 
levar em consideração somente despesas com mão de obra. Não se incluem as despesas com 
energia elétrica e com aluguel de veículos, máquinas e equipamentos (essas últimas devem ser 
consideradas no item Outras Despesas de Exploração).Unidade: R$/ano.  

FN010 - Valor anual das despesas realizadas com empregados (inclusive diretores, mandatários, 
entre outros), correspondendo à soma de ordenados e salários, gratificações, encargos sociais 
(exceto PIS/PASEP e COFINS), pagamento a inativos e demais benefícios concedidos, tais como 
auxílio alimentação, vale transporte, planos de saúde e previdência privada. Unidade: R$/ano.  

 

Índice de Despesa por Consumo de Energia Elétrica nos Sistemas de Água e Esgotos 

(IN060)  

Este indicador expressa despesa com energia elétrica em relação ao consumo total de energia 

elétrica consumida nos sistemas de água e sistema de esgoto. A fórmula utilizada para cálculo 

dos valores do Índice de Despesa por Consumo de Energia Elétrica nos Sistemas de Água e 

Esgotos é: 

IN060 = (FN013 / AG028 + ES028)         (R$ / KWh) 

Onde:  

FN013: Valor anual das despesas realizadas com energia elétrica (força e luz) nos sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, incluindo todas as unidades do prestador 
de serviços, desde as operacionais até as administrativas. Unidade: R$/ano.  

AG028: Quantidade anual de energia elétrica consumida nos sistemas de abastecimento de 
água, incluindo todas as unidades que compõem os sistemas, desde as operacionais até as 
administrativas. Unidade: 1.000 kWh/ano.  

ES028: Quantidade anual de energia elétrica consumida nos sistemas de esgotamento sanitário, 

incluindo todas as unidades que compõem os sistemas, desde as operacionais até as 

administrativas. Unidade: 1.000 kWh/ano. 
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Despesa de Exploração por m³ Faturado (IN026)  

Este indicador avalia a despesa média de exploração por unidade de produto dos prestadores, 

levando em conta apenas os custos de exploração, sem considerar os custos associados à 

implantação de infra-estrutura (investimentos), por volume de água e esgoto faturado. A 

fórmula utilizada para cálculo do Indicador: 

IN026 = (FN015 / AG011 + ES007)       (R$ / m³) 

Onde:  

FN015: Valor anual das despesas realizadas para a exploração dos serviços, compreendendo 

Despesas com Pessoal, Produtos Químicos, Energia Elétrica, Serviços de Terceiros, Água 

Importada, Esgoto Exportado, Despesas Fiscais ou Tributárias computadas na DEX, além de 

Outras Despesas de Exploração (FN027). Unidade: R$/ano.  

AG011: Valor Volume anual de água debitado ao total de economias (medidas e não medidas), 

para fins de faturamento. Inclui o volume de água tratada exportado (AG019) para outro 

prestador de serviços. Unidade: 1.000 m³/ano.  

ES007: Volume anual de esgoto debitado ao total de economias, para fins de faturamento. Em 

geral é considerado como sendo um percentual do volume de água faturado na mesma 

economia. Inclui o volume anual faturado decorrente da importação de esgotos (ES013).  

Unidade: 1.000 m³/ano. 

Os valores dos intervalos de referência devem ser atualizados pelo IPCA anualmente tendo 

como marco o mês de dezembro. 

 

Despesa Média Anual por Empregado (IN008)  

Este indicador expressa despesa média anual por empregado próprio, pela quantidade total de 

empregados próprios, que permitirá análises complementares ao Índice de Produtividade de 

Pessoal Total. A fórmula utilizada para cálculo do indicador: 

IN008 = (FN010 / AG026)       (R$ / m³) 

 

Onde:  
 
FN010: Quantidade Valor anual das despesas realizadas com empregados (inclusive diretores, 
mandatários, entre outros), correspondendo à soma de ordenados e salários, gratificações, 
encargos sociais (exceto PIS/PASEP e COFINS), pagamento a inativos e demais benefícios 
concedidos, tais como auxílio-alimentação, vale transporte, planos de saúde e previdência 
privada.Unidade: R$/ano.  
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FN026: Quantidade de empregados, sejam funcionários do prestador de serviços, dirigentes ou 

outros, postos permanentemente – e com ônus – à disposição do prestador de serviços, ao 

final do ano de referência. 

Índice de Hidrometração (IN009)  

Este indicador avalia relação das ligações de água ativas e hidrometradas por ligações ativas de 

água, não hidrometradas. Ausência de micromedição, costumam ser adotados faturamentos 

com altos consumos mínimos em que muitas vezes a conta de água e esgoto não tem relação 

com o volume consumido. A fórmula utilizada para cálculo do Índice: 

IN008 = (AG004 / AG002) x 100      (%) 

Onde: 

AG004: Quantidade de ligações ativas de água, providas de hidrômetro, que estavam em pleno 

funcionamento no último dia do ano de referência. 

AG002: Quantidade de ligações ativas de água à rede pública, providas ou não de hidrômetro, 

que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. 

 

Índice de Macromedição (IN011)  

O índice de macromedição mede o percentual do volume distribuído que é macromedido, 

considerando-se exportações e importações de água tratada entre municípios dos sistemas 

produtores. A fórmula utilizada para cálculo do Índice: 

IN011 = (AG012 - AG019) /  VD  x 100      (%) 

Onde:  

AG012: Quantidade Valor da soma dos volumes anuais de água medidos por meio de 

macromedidores permanentes: na(s) saída(s) da(s) ETA(s), da(s) UTS(s) e do(s) poço(s), bem 

como no(s) ponto(s) de entrada de água tratada importada (AG018), se existirem. Unidade: 

1.000 m³/ano.  

AG019: Quantidade Volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA(s) (AG007) ou 

em UTS(s) (AG015)), transferido para outros agentes distribuidores. Deve estar computado nos 

volumes de água consumido (AG010) e faturado (AG011), nesse último caso se efetivamente 

ocorreu faturamento. Unidade: 1.000 m³/ano.  

VD: Corresponde ao volume de água disponibilizado para distribuição. Volumes de água 

(produzido + tratado importado – tratado exportado). 
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Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (IN084)  

Este indicador avalia a qualidade da água distribuída para consumo humano com relação à 

presença de coliformes fecais, pelo atendimento da Portaria 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde. A fórmula utilizada para cálculo do indicador é: 

IN084 = (QD027 - QD026) /  VD  x 100      (%) 

Onde:  

QD027: Quantidade total anual de amostras coletadas na(s) saída(s) da(s) unidade(s) de 

tratamento e na rede de distribuição de água, para aferição do teor de coliformes totais, cujo 

resultado da análise ficou fora do padrão determinado pela Portaria nº 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde. No caso de município atendido por mais de um sistema, as informações 

dos diversos sistemas devem ser somadas. Unidade: amostra/ano.  

QD026: Quantidade total anual de amostras coletadas na(s) saída(s) da(s) unidade(s) de 

tratamento e no sistema de distribuição de água (reservatórios e redes), para aferição do teor 

de coliformes totais. No caso de município atendido por mais de um sistema, as informações 

dos diversos sistemas devem ser somadas. Unidade: amostra/ano. 

 

Extravasamentos de Esgotos por Extensão de Rede (IN082)  

Este indicador avalia o extravasamento de esgoto como fluxo indevido de esgotos ocorrido nas 

vias públicas, nos domicílios ou nas galerias de águas pluviais, como resultado do rompimento 

ou obstrução de redes coletoras, interceptores ou emissários de esgotos. A fórmula utilizada 

para cálculo do Indicador é: 

IN082 = (QD011 / ES004)  x 100      (extravasamento/Km) 

Onde:  

QD011: Quantidade de vezes, no ano, inclusive repetições, em que foram registrados 

extravasamentos na rede de coleta de esgotos. No caso de município atendido por mais de um 

sistema, as informações dos diversos sistemas devem ser somadas. Unidade: 

extravasamentos/ano.  

ES004: Quantidade Comprimento total da malha de coleta de esgoto, incluindo redes de coleta, 

coletores tronco e interceptores e excluindo ramais prediais e emissários de recalque, operada 

pelo prestador de serviços, no último dia do ano de referência. Unidade: km. 

Tarifa Média Praticada (IN004)  

Este indicador avalia a relação entre a receita operacional direta (água e esgoto) e o volume 

total faturado (água e esgoto). A fórmula utilizada para cálculo do indicador é: 



 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

BRUSQUE – SANTA CATARINA 
REVISÃO 1 

 

 
 
 

 

IN004 = [FN001 / (AG011 + ES007)] x 100      (R$/m³) 

Onde:  

FN001: Valor faturado anual decorrente das atividades-fim do prestador de serviços, resultante 

da exclusiva aplicação de tarifas e/ou taxas. Resultado da soma da Receita Operacional Direta 

de Água (FN002), Receita Operacional Direta de Esgoto (FN003), Receita Operacional Direta de 

Água Exportada (FN007) e Receita Operacional Direta de Esgoto Bruto Importado (FN038). 

Unidade: R$/ano.  

AG011: Volume anual de água debitado ao total de economias (medidas e não medidas), para 
fins de faturamento. Inclui o volume de água tratada exportado (AG019) para outro prestador 
de serviços. Unidade: 1.000 m³/ano.  

ES007: Volume anual de esgoto debitado ao total de economias, para fins de faturamento. Em 
geral é considerado como sendo um percentual do volume de água faturado na mesma 
economia. Inclui o volume anual faturado decorrente da importação de esgotos (ES013). 
Unidade: 1.000 m³/ano.  

Para o indicador de Tarifa Média Praticada, a análise deve ser realizada sempre em conjunto 

com outros indicadores, em relação às metas estabelecidas no PMSB, Contrato de Concessão e 

Procedimentos Regulatórios. 

 

Margem de Despesa de Exploração (IN030)  

Este indicador avalia relação dos valores faturados em relação aos serviços prestados, sobre os 

valores referentes às despesas de exploração. A fórmula utilizada para cálculo: 

IN030 = (FN015 / FN001)  x 100      (%) 

Onde:  

FN015: Volume Valor anual das despesas realizadas para a exploração dos serviços, 

compreendendo Despesas com Pessoal, Produtos Químicos, Energia Elétrica, Serviços de 

Terceiros, Água Importada, Esgoto Exportado, Despesas Fiscais ou Tributárias computadas na 

DEX, além de Outras Despesas de Exploração (FN027). Unidade: R$/ano.  

FN001: Valor faturado anual decorrente das atividades-fim do prestador de serviços, resultante 

da exclusiva aplicação de tarifas e/ou taxas. Resultado da soma da Receita Operacional Direta 

de Água (FN002), Receita Operacional 

Direta de Esgoto (FN003), Receita Operacional Direta de Água Exportada (FN007) e Receita 

Operacional Direta de Esgoto Bruto Importado (FN038). Unidade: R$/ano. 
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Índice de Evasão de Receitas (IN029)  

Este indicador avalia relação entre a Arrecadação Total e a Receita Operacional Total (direta e 

indireta). A fórmula para cálculo: 

IN029 = [(FN005 – FN006) / FN005]  x 100      (%) 

Onde:  

FN005: Valor faturado anual decorrente das atividades-fim do prestador de serviços. Resultado 

da soma da Receita Operacional Direta [Água (FN002), Esgoto (FN003), Água Exportada (FN007) e 

Esgoto Importado (FN038) e da Receita Operacional Indireta (FN004) Unidade: R$/ano.  

FN006: Valor anual efetivamente arrecadado de todas as receitas operacionais, diretamente nos 

caixas do prestador de serviços ou por meio de terceiros autorizados (bancos e outros). 

Unidade: R$/ano.  

Extensão da Rede de Água por Ligação (IN020)  

Este indicador mede o adensamento horizontal, ou a distância média entre ligações de água. É 

extremamente relevante para contextualizar a universalização, pois baixo adensamento 

horizontal exige maiores investimentos para disponibilizar rede de abastecimento de água (e 

de coleta de esgoto) à população. A fórmula utilizada para cálculo dos valores do indicador: 

IN020 = (AG005 / AG021) x 1000    (metro/ligação) 

Onde: 

AG005: Comprimento total da malha de distribuição de água, incluindo adutoras, subadutoras e 

redes distribuidoras e excluindo ramais prediais, operada pelo prestador de serviços, no último 

dia do ano de referência. Unidade: km.  

AG021: Quantidade de ligações totais (ativas e inativas) de água à rede pública, providas ou não 

de hidrômetro, existente no último dia do ano de referência. Unidade: ligação.  

 

Densidade de Economias de Água por Ligação (IN001)  

Normalmente cada imóvel é conectado à rede de abastecimento de água através de uma 

ligação (ramal predial conectado à rede). Quando se trata de prédios residenciais ou 

comerciais, a ligação atende a várias unidades independentes de consumo, chamadas de 

economias. A fórmula utilizada para cálculo dos valores da Densidade de Economias de Água 

por Ligação é: 

IN001 = (AG003 / AG002)      (economia/ligação) 

Onde: 
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AG003: Quantidade de economias ativas de água, que estavam em pleno funcionamento no 

último dia do ano de referência.  

AG002: Quantidade de ligações ativas de água à rede pública, providas ou não de hidrômetro, 

que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência.  

 

Consumo Médio de Água por Economia (IN053)  

Este indicador mede a média de consumo de água por economia nos municípios. A fórmula 

utilizada para do indicador: 

IN053 = [(AG010 – AG019) / AG003]       (m³/mês/economia) 

 

Onde:  

AG010: Volume anual de água consumido por todos os usuários, compreendendo o volume 

micromedido (AG008), o volume de consumo estimado para as ligações desprovidas de 

hidrômetro ou com hidrômetro parado, acrescido do volume de água tratada exportado 

(AG019) para outro prestador de serviços. Unidade: 1.000 m³/ano.  

AG019: Volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA(s) (AG007) ou em UTS(s) 

(AG015), transferido para outros agentes distribuidores. Deve estar computado nos volumes de 

água consumido (AG010) e faturado (AG011), nesse último caso se efetivamente ocorreu 

faturamento. Unidade: 1.000 m³/ano.  

AG003: Quantidade de economias ativas de água, que estavam em pleno funcionamento no 

último dia do ano de referência.  

Para o indicador de Consumo Médio de Água por Economia, na análise do desempenho dos 

prestadores deve-se correlacionar o resultado com a média dos resultados da Bacia 

Hidrográfica, Associação dos Municípios, Estado e demais históricos ou definido em 

procedimento regulatório. 

Participação das Economias Residenciais de Água no Total das Economias de água 

(IN043)  

Este indicador avalia relação da quantidade de Economias Residenciais de água no total de 

economias de água. A fórmula para cálculo do Indicador: 

IN043 = (AG013 / AG003) x 100    (%) 

Onde:  
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AG013: Quantidade de economias residenciais ativas de água, que estavam em pleno 
funcionamento no último dia do ano de referência.  

AG003: Quantidade de economias ativas de água, que estavam em pleno funcionamento no 
último dia do ano de referência.  

Para o indicador Participação das Economias Residenciais de Água no Total das Economias de 

água, na análise do desempenho dos prestadores deve-se correlacionar o resultado com a 

média dos resultados da Bacia Hidrográfica, Associação dos Municípios, Estado e demais 

históricos ou definido em procedimento regulatório. 
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METAS DE ATENDIMENTO AOS 

INDICADORES – 2017 A 2036 
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PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE BRUSQUE - 

SC 

 

ANEXO 3 

 

Avaliação da implementação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário – instituído em 2012, através da 

verificação do atendimento de metas e indicadores. 
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2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BRUSQUE 

RELATÓRIO FINAL 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS ÓRGÃO RESPONSÁVEIS PELA CONFERÊNCIA 
 

Conselho Municipal de Saneamento Básico  - Conforme Lei n.3.396/2011 
 
Órgãos  responsáveis pela Conferência – PMB, SAMAE, IBPLAN, Secretaria da Saúde, 
Procuradoria Geral do Município, Secretaria da Educação, Zoobotânico, Fundema, 
Secretaria da Fazenda, UBAM, ACIBr, AMPE, OAB, Unifebe, CEAB, Sindicato dos 
Trabalhadores de Brusque e Associação Brusquense de Medicina. 
 
 

II – RELATO DA CONFERÊNCIA REALIZADA 

 
Nº e data do Edital de Convocação    
        
Local de realização da Conferência 
 
Data                               Horário – Início 
 
                                                 – Final  
 
 
 
A abertura da conferência foi realizada por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As palestras foram ministradas por: 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° 01 , de 19/10/2017 

Auditório da Camara Municipal de Brusque 

08 / 11/2017 18:00h 

22:00h 

Roberto Bolognini –  Presidente do CMSB e  Diretor Presidente do Samae 
  
Juliano Montibeller – Coordenador da II Conferencia de Saneamento Básico e Eng. Civil SAMAE 
 
Ari Vequi  - Vice Prefeito do Município de Brusque 
 
Sebastião Alexandre I. de Lima  - Presidente da Câmara de Veradores de Brusque em exercício 

 

Ari Vequi  –  Vice Prefeito / Andreá Patrícia Volkmann – Diretora DGI  – Apresentação do 
Drenagem Urbana e Esgoto Sanitário 
 
Roberto Bolognini  – Presidente do CMSB e  Diretor Presidente do Samae – Apresentação Sistema 
de Abastecimento de Água Futuro e a ETA II Cristalina 
 
Adalberto Silva – Diretor Proprietário RECICLE / Adriano Pina – Eng Recicle – Apresentação da 
Empresa Recicle e o Aterro Sanitário 
  
Guilherme Ennes  -Diretor RIOVIVO – Apresentação da Empresa RIOVIVO  
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A mesa da plenária foi composta por: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quantitativo de Participantes na Conferência  
 
Da Sociedade Civil: 
 
Do Executivo Municipal: 
  
Do Legislativo Municipal:  
 
Dos  Conselhos Municip. 
 
Total: 
 
Quantitativo de Delegados presentes na Conferência  
 
 
 

Introdução 
 
 A II Conferência Municipal de Saneamento Básico foi convocada por meio do 
Edital CMSB nº 01/2017, de 19 de outubro de 2017 em cumprimento ao 
disposto na Lei n.º 3.396 de 27 de junho de 2011 sobre a Política Municipal de 
Saneamento Básico. 

Tendo vista também  o decreto n.8.629 de 30 de dezembro de 2015, onde no § 

2º  determina que após 31 de dezembro de 2017, a existência de plano de 
saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o 

acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamentos 
geridos ou administrados por órgão ou entidade da Administração Pública 
federal, quando destinados a serviços de saneamento básico, resolveu-se 
propor em 08/11/2017, a realização da 2ª Conferência Municipal de 
Saneamento Básico de Brusque com o objetivo de avaliar a situação do 

Ari Vequi  –  Vice Prefeito 
 
Roberto Bolognini  – Presidente do CMSB e  Diretor Presidente do Samae 
 
Adalberto Silva – Diretor Proprietário RECICLE 

Guilherme Ennes  -Diretor RIOVIVO 

20 

3 

1 

52 participantes   

28 

52 
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saneamento básico e propor diretrizes para a adequação e atualização do 
PMSB. 

 

Em 19 de outubro, foi montada a comissão organizadora da Conferência, com 
representação do Conselho de Saneamento, SAMAE e Prefeitura Municipal de 
Brusque. 

 

Definiu-se a data de 08 de novembro de 2017, para a realização da 
Conferência. Na reunião do dia 19/10/2017 do CMSB, todos os integrantes do 
conselhos foram convocados a participarem da II Conferencia. No dia 20 de 
outubro, os convites começaram a ser encaminhados, via impressa, via correio 
eletrônico e por AR enviados pelo SAMAE. Na semana do evento, foram 
utilizados os meios de comunicação, com entrevistas nas estações de rádio 
municipais, publicação do convite no site oficial da Prefeitura de Brusque, e 
também publicado o Edital de convocação da conferencia no Diário Oficial dos 
Municípios. 
 

Foram convidadas todas as entidades, instituições, movimentos interessados 
no aperfeiçoamento do sistema de Saneamento Básico do município, buscando 
a representação de toda a sociedade civil na condição de delegados natos ou 
participantes / observadores, sendo que os delegados tiveram direito de voz e  
os Participantes / Observadores também tiveram  direito a voz. A expectativa 
era para 100 participantes. 
 

 
 

Mobilização, Participação, Organização e Realização da 
Conferência: 
 
A 2ª Conferência Municipal de Saneamento Básico de Brusque teve como 
Tema: “Consolidar o Saneamento Básico, Rumo a 2036” e como Lema: 
“Saneamento: Qualidade de Vidal”, onde foram abordados os seguintes eixos 
temáticos: Abastecimento de água potável; Esgotamento sanitário; Limpeza 
urbana e manejo dos resíduos sólidos; Drenagem e manejo das águas pluviais. 
 

A conferência, foi dividida em duas etapas, uma primeira etapa com a abertura 
solene, com discursos relacionados ao saneamento, do sr. Ari Vequi (Vice 
Prefeito) , na sequencia do sr. Roberto Bolognini (Presidente do CMSB e 
Presidente do SAMAE)  e por fim, do Presidente da Camara de Vereadores de 
Brusque, sr. Sebastião Alexandre I. de Lima. Numa segunda etapa, com uma 
plenária de palestras técnicas, de caráter informativo, foram apresentados e 
discutidos assuntos referentes ao saneamento básico no município. 
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Se fizeram presentes, do Executivo municipal: Diretor Juridico da FUNDEMA, 
Diretor da Secretaria de Comunicação, Técnicos e funcionários do SAMAE, 
Secretario de Governo (William Molina), representante do ZooBotanico, 
técnicos do IBPLAN, Chefia de Gabinete (Dirceu Marchiore).  
Os vereadores, Sebastião Alexandre I. de Lima. , Ana Helena Boos e Rafael N. 
Vargas.  
 

Ao todo, a Conferência teve 52 participantes, sendo 20 representantes do 
Executivo, 28 da Sociedade Civil, 03 do Legislativo e 01 dos Conselhos. 
 
 

No transcorrer da plenária, foram abordados: 

- Motivação da II Conferencia (Revisão e adequação do Plano de Saneamento 
atual com a inclusão dos Planos de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza 
Urbana e Drenagem Urbana) e avaliar a situação do Saneamento Básico. 

Sobre Saneamento Básico e outros assuntos de relevância: 

- Drenagem Urbana com foco nas Bacias do PAC; 
- Rede existente de esgotamento sanitário; 
- Esgoto Sanitário, projeto existente e sua execução; 
- Esgoto Sanitário deverá ser pauta de discussões com a comunidade, pois 
gerara nova tarifa; 
- Disponibilidade da população sobre pagar pelos serviços prestados; 
- Esgoto Sanitário, a não possibilidade de financiamento público nas áreas 
onde já existe rede de coleta assentada na década de 90; 
- Abastecimento de Água até 2050 – Nova ETA Cristalina 
-Possibilidade de maior fiscalização nas indústrias, no tratamento e destinação 
de seus resíduos; 
- Aterro sanitário com ETE; 
- Aterro sanitário adequação a legislação vigente; 
- Efluentes industriais e capacidade da ETE para absorver o esgoto doméstico; 

PLENARIA FINAL  
 
Teve por finalidade, analisar, recomendar e propor, com base na avaliação 
local, de propostas para complementar a Revisão do Plano Municipal de 
Saneamento Básico e de sua adequação com a integração posterior com os 
Planos Municipais de Manejo Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana e Drenagem 
e manejo das águas pluviais. 
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Na plenária final, apenas foram dirigidas perguntas a Recicle quanto ao 
cumprimento da legislação vigente referente ao aterro sanitário e a PMB 
saneamento básico. Nenhuma proposta foi encaminhada ao Revisor do Plano 
de Saneamento Básico. 

Nada de mais para tratar, foi encerrada a II Conferencia de Saneamento 
Básico. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Saneamento Básico de 

Brusque deverá enviar o Relatório Final da Conferência Municipal  ao Conselho 

Municipal de Saneamento Básico, para registro, até a reunião do dia 

16/11/12017. O CMSB deverá enviar o Relatório Final para o Prefeito Municipal 

de Brusque, para que o mesmo tenha informações que possam subsidiar a 

Revisão do Plano de Saneamento Básico, bem como a sua complementação 

com os Planos de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana. 

 As sugestões levantadas nesta Conferência, constantes no Relatório Final, 

poderão ser contempladas na Revisão do Plano Municipal de Saneamento 

Básico. 

IMPRENSA 

Na data de 09/11/2017, o Jornal Municipio noticiou sobre a II Conferencia de 
Saneamento Basico, como as Rádios locais e Sites das Rádios locais também 
noticiaram o evento. 
 

 

Foi realizada na noite desta quarta-feira, 8, a segunda Conferência Municipal de 

Saneamento Básico, destinada às discussões a respeito de aspectos relativos ao 

saneamento de Brusque. 

A conferência foi dividida em temas distintos: produção de água; tratamento de esgoto 

doméstico e industrial; resíduos sólidos; e drenagem urbana. Cada um foi discutido em 

palestras diferentes. 
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O encontro, que ocorreu pela primeira vez em 2009, é necessário para delimitar quais 

serão os próximos passos do município para melhorar a situação do seu saneamento 

básico. Dentre os temas tratados, a maior causa de preocupação do governo é a 

implantação do sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário. 

Nova reunião do Conselho Municipal de Saneamento será será realizada em 16 de 

novembro, para analisar as sugestões e debates trazidos durante a conferência. 

O atraso de Brusque no esgoto sanitário 

A palestra mais longa foi, por sinal, do tema que mais preocupa a prefeitura: o início 

da coleta do esgoto sanitário, que hoje inexiste em Brusque, restringindo-se apenas 

aos sistemas de fossa e filtro individuais, os quais conseguem tratar somente 60% do 

esgoto produzido pelos moradores. 

Quem falou pela prefeitura foi o vice-prefeito Ari Vequi, o qual elencou diversos pontos 

problemáticos da implantação do tratamento de esgoto em Brusque. 

O primeiro deles foi o custo. Vequi informou que, hoje, a taxa básica da água em 

Brusque é de R$ 27,21, e que, com a implantação do esgoto, o contribuinte será 

taxado em pelo menos 80% desse valor. 

Ele citou como exemplo Blumenau, cuja taxa básica do tratamento de água é de R$ 

29,19, e a de esgoto é de R$ 33,46, o que representa 112% do valor da água. 

“Quando se fala em esgoto, muitas vezes se esquece de falar que a população vai ter 

que participar no pagamento da tarifa”, analisa Vequi. “Temos que deixar muito claro 

que estamos criando mais uma tarifa para a nossa população”. 

Além disso, o vice-prefeito afirma que, por causa da geografia acidentada, as obras 

seriam extremamente problemáticas em Brusque, no sentido dos transtornos 

causados à população e ao trânsito. 

Outro problema verificado pela prefeitura são os meios de financiamento. Hoje, os 

projetos do governo para implantar a rede coletora também são divididos em bacias. A 
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primeira delas, cujo projeto executivo já está pronto, tem um custo estimado de R$ 54 

milhões. 

O Ministério das Cidades, porém, colocou à disposição da prefeitura apenas R$ 30 

milhões para investimento em saneamento. “Não resolveria o problema, não dá para 

começar”, afirma Vequi, que estima que, aceitando esse recurso, cujo prazo de 

pagamento é 20 anos, a prefeitura teria uma prestação mensal estimada em R$ 400 

mil.  

O vice-prefeito Ari Vequi elencou diversos problemas que impedem a implantação do 

tratamento de esgoto sanitário em Brusque | Foto: Marcelo Reis 

Além disso, Vequi diz que, no momento, há dúvidas se o projeto executivo que está 

pronto, o qual prevê a estação de tratamento no bairro Santa Terezinha, é viável, pois 

não contemplaria o tratamento do esgoto de regiões mais populosas, como Centro, 

Dom Joaquim e Águas Claras. 

“Essa discussão é que tem que vir a tona. Vamos executar esse projeto? Temos que 

discutir melhor essa situação, arrumar uma solução para a cidade inteira”, afirma o 

vice-prefeito. 

A outra das bacias previstas, na região central, também passa por empecilhos. Trata-

se do local onde estão 42 quilômetros das redes de manilha implantadas na década 

de 1990. O governo federal exige que seja feito um diagnóstico da situação dessas 

redes, antes de acenar para qualquer possibilidade de financiamento. 

Foi discutida também com brevidade, a proposta da Rio Vivo Ambiental, que atua no 

tratamento de efluentes industriais, e oferece, há anos, iniciar o tratamento de 

efluentes domésticos em Brusque, mas o governo ainda resiste à ideia de fazer um 

contrato sem licitação. 

Drenagem urbana: conclusão do PAC é o desafio 

A primeira das palestras da conferência tratou do tema drenagem urbana. Falaram 

membros do poder Executivo: o vice-prefeito Ari Vequi e a diretora do Departamento 

Geral de Infraestrutura (DGI), Andrea Volkmann. 
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Andrea contextualizou a questão das frequentes cheias do rio Itajaí-Mirim e destacou 

que o projeto elaborado pelo município prevê o funcionamento de sistemas de 

drenagem em 14 bacias espalhadas pela cidade. Todas, explicou, possuem projeto 

executivo para captação de recursos. 

No entanto, até agora, as duas etapas do PAC Macrodrenagem iniciadas estão 

inconclusas. 

Da primeira etapa, já foram concluídas as bacias do Paquetá, do São Pedro e de 

Águas Claras. As bacias de Nova Brasília, Azambuja, Primeiro de Maio, Poço Fundo e 

do viaduto da Antônio Heil ainda precisam ser executadas ou concluídas. 

Dos R$ 35 milhões recebidos do governo federal para essas obras, R$ 20 milhões já 

foram aplicados. 

Segundo o vice-prefeito Ari Vequi, o maior problema em retomar a execução dessas 

obras é a necessidade do município ter que aplicar recursos próprios em 

contrapartidas e reajuste de contratos, e não há recurso para tudo. 

Em relação à segunda etapa do PAC, também há obras a serem concluídas. Foram 

executadas parcialmente as bacias Sete de Setembro, Limeira, São Leopoldo, Felipe 

Schmidt e Beira Rio. Dessa etapa, somente as bacias Steffen e Bateas estão 

concluídas. 

No que diz respeito à Sete de Setembro, o governo a considera, na prática, como não 

iniciada. Isso porque, conforme Vequi, o projeto teve que ser refeito, pois o governo 

entendeu que não havia condições técnicas de executar o anterior. 

Essa bacia envolve, entre outras, a rua João Heil, uma das mais afetadas pelas 

enxurradas registradas neste e nos anos anteriores.

Concluir todas essas obras incompletas, assim como iniciar as previstas é, portanto, o 

principal desafio do município. 
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Além disso, Vequi listou uma série de locais que não estão contemplados nos recursos 

do PAC e cujos serviços de drenagem terão que ser realizados, nos próximos anos, 

com recursos próprios da prefeitura. 

Projeto Cristalina: aumento da produção de água 

A produção de água para os próximos anos também foi debatida na conferência. O 

tema foi abordado no plenário pelo diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal 

de Água e Esgoto (Samae), Roberto Bolognini. 

Na ocasião, ele apresentou o mais recente projeto do Samae para aumentar a 

capacidade de produção de água da autarquia, denominado “projeto Cristalina”. 

Segundo ele, as estações do Samae já operam no limite, tanto a estação central (ETA) 

quanto os sistemas isolados. O projeto básico da nova estação de tratamento de água, 

na localidade de Cristalina, ficará pronto até o fim do mês, informa Bolognini. 

Posteriormente, será aberta uma licitação para contratação do projeto executivo, cuja 

conclusão deve levar em torno de seis meses, ele avalia. 

Após isso, a nova estação poderá ser licitada e executada. 

O diretor-presidente do Samae, Roberto Bolognini, destacou os planos para aumentar 

a produção de água | Foto: Marcelo Reis 

Bolognini explicou que esse projeto, concluso, garante abastecimento adequado pelo 

menos até 2050, considerando uma população projetada de 226 mil pessoas. 

Caso nada seja feito, ele alerta, o déficit de produção de água, que hoje é de 63 litros 

por segundo, poderá chegar a 400 litros por segundo. 

“Como o tratamento de esgoto é zero, toda a carga poluente é jogada no rio, por isso 

buscamos uma área onde a água bruta é de melhor qualidade”, disse o diretor-

presidente do Samae, ao explicar que a nova estação ficará a cerca de 14 quilômetros 

da ETA central. 
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Os investimentos previstos são de R$ 45 milhões ao longo dos próximos anos, e 

sairão diretamente do caixa do Samae. 

Resíduos sólidos: estação de tratamento em 2018 

A coleta de lixo na cidade é feita por meio de concessão da prefeitura para a Recicle 

Catarinense de Resíduos. Por isso, o sócio da empresa, Adalberto da Silva, participou 

da conferência para falar sobre os planos e problemas enfrentados pela empresa. 

“A maioria da população acha que é so o caminhão passar e levar o lixo”, afirmou. 

“Hoje o maior problema é cumprir as leis, temos 14 órgãos que nos fiscalizam. A 

maioria deles vem com o caderninho de multa, mais para punir do que para nos 

ajudar”. 

Ele também relatou que a Recicle, diferente de uma empresa pública, como o Samae, 

possui uma alta carga tributária que incide sobre seus serviços, com o governo 

“levando” aproximadamente 50% do faturamento da empresa. 

Porém, o empresário destaca que, no próximo ano, a Recicle iniciará a operação de 

sua estação de tratamento, cujo projeto foi iniciado em 2013. 

A expectativa é que possa ser feito o tratamento de 60 metros cúbicos de resíduos 

sólidos por hora no equipamento, que começa a operar em fase de testes em janeiro 

ou fevereiro. 
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REGIMENTO INTERNO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO DE BRUSQUE 

REGIMENTO INTERNO 

 (Publicado no Diário Oficial em 06/11/2017) 

II  CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

CAPÍTULO I  

DO OBJETIVO, TEMÁRIO  

Art.1º A II Conferência Municipal de Saneamento Básico, será aberta pelo Presidente do Conselho 

Municipal de Saneamento Básico – CMSB, e conduzida por um representante do SAMAE de Brusque e 

realizada em 08 de novembro de 2017.  

Art. 2º A II Conferência Municipal de Saneamento Básico foi convocada por meio do Edital CMSB nº 

01/2017, de 19 de outubro de 2017 em cumprimento ao disposto na Lei n.º 3.396 de 27 de junho de 

2011 sobre a Política Municipal de Saneamento Básico. 

Art. 3º A II Conferência Municipal de Saneamento Básico constitui-se em instância que tem  por 

atribuição a avaliação da situação do saneamento básico e propor diretrizes para a adequação e 

atualização da Política Municipal e do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Art. 4º A II Conferência Municipal de Saneamento Básico tem como tema:  “Consolidar o Saneamento 

Básico,  Rumo a 2036”, como lema: “Saneamento: Qualidade de Vida” . 

CAPÍTULO II  

DA ORGANIZAÇÃO  

Art. 5º A II Conferência Municipal será aberta pelo Presidente do CMSB e conduzida por um 

representante do SAMAE . 

Parágrafo único. Na ausência do Presidente do CMSB de Brusque, o Secretário Executivo do CMSB 

assumirá a Presidência.  

Art. 6º A II Conferência Municipal contará com um momento para abertura, palestras referentes ao 

Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Industrial, Manejo de Residuos Sólidos e Limpeza 

Urbana, Drenagem e manejo das águas pluviais e plenária final.  

CAPÍTULO III  

DOS PARTICIPANTES  

 Art. 7º Foram convocados a participar da II Conferência Municipal de Saneamento Básico,  todos os 

sujeitos governamentais e não governamentais, instituídos  pela Lei n. 3.396 de 27 de junho de 2011, na 

reunião de 19 de outubro de 2017, do CMSB, e pessoas interessadas nas questões relativas ao 

Saneamento Básico,  na condição de:  

 I- Convidados(as), desde que devidamente registrados no livro de presença, com direito a voz:  



 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

BRUSQUE – SANTA CATARINA 
REVISÃO 1 

 

 
 
 

 7

 a) pessoas interessadas nas questões afetas ao Saneamento Básico;  

 b)  representantes das Universidades, Poder Legislativo  Municipal, AGIR, Comite do Itajai Mirim, 

AMMVI, Judiciário, Ministério Público, Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos.  

CAPÍTULO IV  

DO REGISTRO DE PRESENÇA 

Art. 8º O registro de presença dos(as) participantes da II Conferência Municipal será efetuado no dia 08 

de novembro de 2017, a partir das 17:30h às 22:00h e tem como objetivo identificar os participantes e a 

condição de participação.  

Art.9º As excepcionalidades no registro serão tratadas pela Comissão Organizadora.  

CAPÍTULO V  

DAS PALESTRAS 

Art. 10 As palestras terão por finalidade promover o aprofundamento do debate do tema da 

conferencia. 

Art. 11 Cada palestra contará com expositor para discorrer sobre o temário, que disporá de 30 minutos 

para sua apresentação. 

Art. 12 A palestra terá a colaboração de um(a) Coordenador(a) de Mesa, indicado(a) pela  Comissão  

Organizadora,  que  ficará  responsável  por  controlar  o  uso  do tempo  e  organizar as perguntas 

formuladas pela plenária.  

Art. 13 A Comissão Organizadora indicará um(a)  Relator(a)  que ficará responsável,  durante a 

exposição, pelo resumo escrito da fala do expositor sobre o tema.  

Art. 14 A II Conferencia de Saneamento Básico terá a seguinte cronograma de funcionamento: 

Inicio:  

1 – Abertura da II Conferência   

2 -  Discurso inicial  do  Presidente do CMSB 

3 -  Palavra do Prefeito Municipal ou de seu representante 

Palestras:

4 -  Abastecimento de Água Potável
5 – Esgotamento Sanitário e Industrial
6 – Manejo Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana
7 – Drenagem e manejo das águas pluviais 

Finalização 

8 – Plenária Final e encerramento 
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CAPÍTULO VI  

PLENÁRIA FINAL 

Art. 15 Os representantes do CMSB convocados na reunião de 19 de outubro de 2017, terão direito 

sobre os convidados a iniciarem sua participação com direito a 1 (uma) pergunta para um dos 

palestrantes, que deverão estar presentes até o final da II conferência. 

 As perguntas e sugestões dos(as) participantes convocados e convidados, poderão ser feitas oralmente 

ou apresentadas por escrito e encaminhadas a(o) Coordenador(a) da Mesa. 

O tempo para elaboração da pergunta não poderá exceder a 2 minutos, e a resposta deverá ser sucinta 

e direta, por até 3 minutos. 

A plenária final, encerrará pontualmente as 22:00h. 

Art. 16 O produto da plenária será encaminhado para o CMSB para  discussão e posterior envio ao 

Prefeito Municipal, de relatório final sob a forma de propostas novas e recomendações da Conferência 

Municipal. 

Art. 17 A Sessão Plenária Final é o momento de discussão e terá caráter consultivo com a finalidade de: 

I. Analisar, recomendar e propor, com base na avaliação local, de propostas para complementar a 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e de sua adequação com a integração posterior com 

os Planos Municipais de Manejo Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana e Drenagem e manejo das águas 

pluviais ; 

CAPÍTULO VII 

DAS MOÇÕES  

Art. 18 As moções deverão ser apresentadas à Relatoria da II Conferência Municipal, até a instalação da 

Plenária Final.  

Parágrafo Único. As Moções podem ser de repúdio, indignação, apoio, congratulação ou recomendação. 

Art. 19 As moções serão apreciadas pela Plenária Final. Após a leitura de cada moção proceder-se-á a 

votação, sendo aprovadas as que obtiverem a maioria dos votos dos(as)  presente. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 20  A II Conferencia, terá validade independente do número de participante. 

Art. 21 O presente Regimento entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Brusque, 19 de outubro de 201
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