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DEMOSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – EIXO ÁGUA – ANO 2022  

Projeto Objetivos Estratégias 
Cumprimento das 

Estratégias (%) 

Controle das 
Águas dos 
Mananciais 

Monitorar e preservar a 
qualidade de água dos 

mananciais que 
abastecem o município 

E1 – Recuperar as matas ciliares com acompanhamento técnico por meio do plantio de mudas de 
espécies nativas visando atender o Código Florestal principalmente nos trechos dos cursos d'água 

comprometidos 
50 

E2 - Isolar as margens do rio próximo à captação 50 
E3 –Montar planos de amostragem anual para coleta das amostras do manancial de abastecimento. 30 

E4– Realizar análises laboratoriais do manancial de abastecimento 100 

E5 – Contratar estudo de disponibilidade hídrica do município 0 

E6 – Divulgar os resultados periodicamente em jornais e canais de comunicação do município 0 

E7 - Destinação adequada do lodo de ETA sede (projeto/estudo e implantação do projeto) 0 

Água para 
todos 

Atender a população 
ainda não assistida pelo 
abastecimento de água 

do SAAE 

E1 - Hidrometrar todas as residências da sede que possuem economias conjugadas em uma única 
ligação. 

90 

E2 - Substituição de redes inadequadas 80 

E3 - Aquisição de novos reservatórios de 15.000 L 100 

E4 - Fazer novas ligações (27% não atendidos) 80 

Água de 
Qualidade 

Fornecer água com 
qualidade para a 

população, atendendo 
aos critérios de 

potabilidade 
estabelecidos pela 

Portaria 2914/2011 do 
Ministério da Saúde 

E1 - Manutenção nos sistemas da sede 100 

E2 - Contratar, capacitar e treinar operador do laboratório e ETA 50 

E3 - Implantar gestão de relatório mensal e o monitoramento semestral na água tratada conforme 
parâmetros estipulados na Portaria MS 2.914/11 

100 

E4 - O Vigiágua deve identificar os focos de doenças de veiculação hídrica na zona rural, e 
providenciar as análises da água consumida, tomando as ações necessárias quando os resultados 

estiverem fora do padrão de potabilidade 
0 

E5 - Fortalecer a interação entre SAAE e o Vigiágua visando diagnosticar e resolver, com rapidez, as 
causas das doenças diarreicas notificadas na área urbana 

100 

Controle 
operacional e 
de perdas no 
sistema 

Melhorar e otimizar o 
controle operacional, 

além de reduzir as perdas 
físicas de água no 

sistema de abastecimento 

E1 - Treinar os operadores e técnicos das ETAs para atuarem de forma correta durante eventuais 
períodos de estiagem, problemas com bombas, aumento de turbidez e demais manobras 

operacionais de emergência. 
50 

E2 - Contratar estudo para fazer um detalhamento da rede de abastecimento do município, 
especificando diâmetros, extensão e layout de captação e distribuição 

0 

E3 - Manutenção do sistema operacional da sede, incluindo reformas e reparos 100 

E4 - Reduzir perdas: substituição de redes inadequadas 80 

Água da 

Comunidade 

Ampliar os espaços de 
participação da população 

no gerenciamento do 
sistema de abastecimento 

E1 - Instituir gabinete de crise para gerenciamento participativo de secas e crises hídricas 
decorrentes de eventos climáticos extremos 

0 

E2 - Adotar como prática o retorno à população sobre como ela colaborou no processo de 
elaboração dos planos e estudos desenvolvidos pelo Município 

0 
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de água do município, 
requalificar os 

instrumentos de 
participação social e 

sensibilizar a população 
sobre a importância 

dessa participação para o 
funcionamento adequado 

do mesmo 

E3 - Dar ampla divulgação dos dados de qualidade da água através de informativos sintéticos e 
objetivos, além de informar os investimentos no setor de abastecimento de água 

0 

E4 - Adotar como prática um mecanismos de escuta às demandas da população em relação ao 
abastecimento de água 

100 

E5 - Adotar como prática o mecanismo de respostas individuais às denúncias efetuadas pelos 
munícipes, demonstrando como este comportamento contribuiu para minimizar problemas de 

abastecimento de água 
100 

Tarifa Justa 
Fornecer água com tarifa 

justa à população 

E1 - Promover o realinhamento tarifário, com mecanismo claro de atualização anual – Elaborar 
estudo 

0 

E2 - Sistematizar o serviço de caça-gato – ligações clandestinas 50 

E3 - Assistir a população de baixa renda 0 

Gestão 
Estratégica de 
Abastecimento 

de Água 

Ampliar a capacidade do 
município de gerenciar os 

serviços de 
abastecimento de água 

E1 - Desenvolver capacitação gerencial e de elaboração de projetos para os gestores da área 50 

E2 - Aprimorar a interlocução com órgãos correlatos de saneamento básico, a fim de realizar 
parcerias para implementação de projetos 

0 

E3 - Contratar equipe técnica especializada no tratamento e abastecimento de água 0 

E4 - Sistematizar as informações dos sistemas de abastecimento de água estabelecendo 
instrumentos de coleta de dados, relatórios analíticos e de resultados das ações realizadas 

0 

E5 - Renovar a Gestão atual por uma com corpo técnico qualificado para atuar em tratamento e 
abastecimento de água 

0 

E6 - Implantar mecanismo de registro e acompanhamento das demandas relativas aos serviços de 
abastecimento de água 

0 

E7 - Regularização Fundiária: regularizar as licenças e terrenos onde funcionam as unidades 
operacionais e administrativas do SAAE 

0 

E8 - Cotação de terreno para regularização fundiária 0 

Tabela 01: demonstrativo do cumprimento das metas do plano municipal de saneamento básico e gestão integrada dos resíduos sólidos da prefeitura de São Domingos do Norte – eixo água – Ano 

2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   FONTE:  elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA 
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Gráfico  1: Demonstrativo do cumprimento das metas estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão integrada dos Resíduos Sólidos de São Domingos do Norte.                                                                 
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Domingos do Norte. 
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