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LEI N° 786/2021, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.

“Aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico –
componentes Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário – e dá outras providências.”

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Capítulo I
Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico, institui a Política
Municipal de Saneamento Básico, e dispõe sobre as suas definições, princípios, diretrizes,
objetivos e instrumentos, assim como estabelece normas sobre a gestão e o gerenciamento do
saneamento básico, em consonância com as normas federais, estaduais e municipais de meio
ambiente, vigilância sanitária, urbanismo, educação ambiental, saúde pública, recursos hídricos
e uso, parcelamento e ocupação do solo.
Art. 2º - Estão sujeitas à observância desta Lei os usuários e as pessoas físicas ou jurídicas, de
direito público ou privado, que sejam responsáveis e/ou atuem, direta ou indiretamente, na
gestão e/ou no gerenciamento dos serviços de saneamento básico.

Capítulo II
Das Definições
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Art. 3º - Para os fins do disposto nesta Lei adotar-se-á as definições relativas, direta e
indiretamente, à gestão e ao gerenciamento dos serviços de saneamento básico previstas nas
normas técnicas, na Lei Federal n.º 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal n.º
6.017, de 17 de janeiro de 2007, na Lei Federal n.º n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, na Lei
Federal , no Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010, na Lei Federal n.º 12.305, de 02
de agosto de 2010, no Decreto Federal n.º 7.404, de 23 de dezembro de 2010 e na Lei Federal
n.º 14.026 de 15 de julho de 2020.
Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto no caput, deste artigo, adotar-se-á, ainda, as
seguintes definições:

I – organização de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis: pessoa jurídica de Direito
Privado, seja associação seja cooperativa, integrada por catadores, para realização de coleta, de
triagem primária, de beneficiamento e de comercialização de resíduos sólidos recicláveis ou
reutilizáveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de
saúde pública;
II – catador: trabalhador de baixa renda, reconhecido pelo Município, que integra a
organização de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
III - serviços ambientais urbanos: serviço prestado pela organização de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis, em prol da preservação ambiental e da proteção da saúde da
população, que contribui na redução de resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis que deixam
de ser levados para a destinação final ambientalmente adequada desses resíduos, com a
ampliação do tempo de vida útil do aterro sanitário gerido pelo Município;
IV – usuário: toda a pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que,
ainda que potencialmente, usufrui dos serviços de saneamento básico;
V – convênio administrativo: pacto administrativo firmado entre pessoas jurídicas, de Direito
Público ou Privado, sem prévia ratificação legal, que tenha por objeto a realização de atividade
meramente administrativa, possibilitando o repasse de recursos públicos para executá-la,
observado o cronograma de desembolso compatível com o plano de trabalho correspondente,
segundo o disposto na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei Federal n.º
13.019, de 31 de julho de 2014;
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VI - termo de compromisso: instrumento negocial, dotado de natureza de título executivo
extrajudicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é promover o ajustamento prévio
da conduta do fabricante, do importador, do distribuidor ou do comerciante às obrigações legais
necessárias para a instituição do sistema de logística reversa, sob pena de, em caso de omissão,
ter a sua conduta sancionada com a recomposição completa do dano provocado;
VII- grandes geradores de resíduos sólidos: todo aquele que faça uso de imóvel para execução
de atividade econômica, de acordo com a classificação da atividade privada comercial e/ou de
serviços, que produzam resíduos sólidos de características domiciliares, úmidos ou secos acima
de 100 litros (100 l) por dia;
VIII – gestão: compreende a gestão integrada e/ou a gestão associada dos serviços de
saneamento básico e/ou de resíduos sólidos;
IX - gestão integrada: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os serviços de
saneamento básico, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural
e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável;
X - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação ou
consórcio público, conforme disposto no art. 24, da Constituição República Federativa do
Brasil, para a consecução dos serviços de saneamento básico.
Capítulo III
Dos Princípios
Art. 4º - Sem prejuízo dos princípios estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, na legislação federal e estadual incidentes sobre gestão e gerenciamento dos
serviços de saneamento básico, esta Lei deverá ser interpretada, integrada, aplicada e otimizada
pelos seguintes princípios:

I – uso sustentável dos recursos hídricos com moderação do seu consumo;
II – livre acesso às redes e às unidades do sistema de saneamento básico;
III – defesa do consumidor e do usuário;
IV - prevenção;
V - precaução;
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VI – poluidor - pagador;
VII – protetor – recebedor;
VIII – responsabilidade pós-consumo, observada a legislação federal e estadual;
IX – cooperação federativa;
X – coordenação federativa;
XI – consensualidade administrativa;
XII – subsidiariedade;
XIII – proporcionalidade, inclusos os subprincípios da adequação, da necessidade e da
proporcionalidade em sentido estrito;
XIV – razoabilidade;
XV – coerência administrativa;
XVI – boa-fé administrativa.

Parágrafo único - Os princípios estabelecidos neste artigo deverão:
I - orientar a interpretação, a integração, a aplicação e a otimização dos demais atos normativos
municipais disciplinadores das políticas públicas municipais transversais aos serviços de
saneamento básico, e;
II - condicionar as ações, as atividades, os planos e os programas municipais voltados para a
gestão e o gerenciamento dos serviços de saneamento básico.
Capítulo IV
Dos Objetivos
Art. 5º - Esta Lei tem por objetivo principal promover, de forma adequada, a universalização
dos serviços públicos de saneamento básico em todo o território municipal, e a qualidade da
prestação desses serviços, implantando o PMSB de modo a atender as metas neles fixadas,
incluindo ações, projetos e programas.
Capítulo V
Dos Instrumentos
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Art. 6º - Sem prejuízo dos instrumentos estabelecidos em legislação federal e outros previstos
na legislação estadual, esta Lei será concretizada pelos seguintes instrumentos:
I – Plano Municipal de Saneamento Básico, que é aprovado por esta Lei;
II – designação da entidade de regulação, quando prestado de forma contratada por empresa
pública ou privada, promovendo a interface e ofertando o apoio necessário para realização das
suas atividades de regulação;
III – controle social efetivo sobre os serviços públicos de saneamento básico;
IV – prática da educação ambiental voltada para o saneamento básico, na forma da legislação
federal, estadual e municipal aplicáveis;
IV – sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico, na
forma desta Lei, sem prejuízo da observância da legislação federal e estadual e municipal
aplicáveis, e;
V – apoio e/ou execução das medidas necessárias para a implementação do sistema de
logística reversa pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes mediante o
recebimento do preço público, nos termos do acordo setorial correspondente.
Parágrafo único - Sem embargo do disposto neste artigo, fica facultada ao Poder Executivo
criar e implementar outros instrumentos que assegurem a concretização desta Lei,
especialmente programas e projetos para o aperfeiçoamento da gestão e do gerenciamento dos
serviços públicos de saneamento básico.
TÍTULO II
DA GESTÃO

Capítulo I
Das Disposições Gerais

Art. 7º - O Município, na qualidade de titular dos serviços públicos de saneamento básico, na
forma da legislação federal e estadual, deverá promover a adequada gestão desses serviços e
realizar o planejamento, a regulação, a fiscalização, o controle social e a sustentabilidade
financeira dos serviços segundo os princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei.
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Capítulo II
Da Governança

Art. 8º - Fica instituído no âmbito da S e c r e t á r i o M u n i c i p a l d e A g r i c u l t u r a ,
Turismo

e

Meio

Ambiente

a responsabilidade da Diretoria do Sistema de

Abastecimento de Água que terá por competência promover, no município, a gestão e o
gerenciamento dos serviços públicos de saneamento básico.

§ 1º - Sem prejuízo do que vier a ser disposto na lei específica ulterior a Diretoria do Sistema
de Abastecimento de Água terá as seguintes atribuições, dentre outras:

I – atuar para assegurar a intersetorialidade das ações dos serviços públicos de saneamento
básico com as demais políticas públicas municipais transversais a esses serviços;
II – implementar, executar e controlar os programas, projetos e ações previstos no Plano
Municipal de Saneamento Básico;
III – planejar, propor a execução e fiscalizar os serviços técnicos e administrativos necessários
para o controle de problemas e deficiências relacionadas com a gestão dos serviços públicos de
saneamento básico;
IV - promover a capacitação de recursos humanos, em estreita colaboração com universidades e
outras instituições, visando ao desenvolvimento e intercâmbio tecnológico e à busca de
subsídios para a formulação e implementação de programas e atividades destinadas à
identificação de metodologias, tecnologias e soluções voltadas à execução dos serviços
públicos de saneamento básico;
V – manter o Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico e atualizar os
indicadores e dados referentes à gestão e ao gerenciamento desses serviços públicos;
VI - difundir informações sobre saneamento básico dando publicidade ao Sistema Municipal de
Informações sobre Saneamento Básico, capacitando a sociedade e mobilizando a participação
pública para a gestão dos serviços, preservação e conservação da qualidade ambiental;
VII – articular-se, pela via da consensualidade, preferencialmente pela gestão associada, com o
Estado e os demais Municípios vizinhos com vista à integração da gestão dos serviços públicos
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de saneamento básico aos demais sistemas e políticas regionais, locais e setoriais e à integração
da gestão;
VIII – desempenhar competência fiscalizatória dos serviços de abastecimento de água potável,
de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e de drenagem e
manejo das águas pluviais urbanas, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes
urbanas;
IX– aplicar as sanções por infrações a regras jurídicas que disciplinam a adequada prestação de
serviços públicos de saneamento básico na forma da legislação nacional e municipal, assim
como em seus regulamentos, nas normas técnicas e nos atos jurídicos deles decorrentes;
X – acompanhar e disciplinar, em caráter normativo e em sua esfera de competências, a
implementação e a operacionalização dos instrumentos fiscalizatórios, na forma da legislação
nacional;
XI – promover a interface com a entidade de regulação designada, acompanhando e tomando as
providências necessárias para fazer valer a regulação e fiscalização sobre os serviços de
saneamento básico, a pedido e em articulação com a entidade de regulação;
XII – impedir a ocupação do uso do solo nas principais linhas de micro e macrodrenagem para
garantia das áreas de permeabilidade.
Art 9º - Fica atribuído ao Conselho Municipal de Meio Ambiente a competência primordial
para desempenhar o controle social sobre os serviços públicos de saneamento básico, na forma
do art. 18, desta Lei.

Capítulo III
Do Planejamento

Art. 10º - Fica vedada a delegação da atividade de planejamento dos serviços de saneamento
básico pelo Município, sendo admissível, porém, o apoio técnico, operacional e financeiro a ser
ofertado pelas demais unidades da Federação.

Art. 11º - A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico será realizada a cada quatro
anos a partir da data da sua aprovação mediante publicação desta Lei, e deverá ser,
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obrigatoriamente, submetida à audiência pública e à consulta pública, sob pena de nulidade.

§ 1.º - O prazo de consulta pública para apreciação, pela população, a que se refere este artigo
será de 30 dias, passível de prorrogação, de forma fundamentada, por igual período.
§ 2.º - Sem prejuízo do disposto no §1º, deste artigo, a revisão do Plano Municipal de
Saneamento Básico deverá ser submetida à deliberação do Conselho Municipal de Meio
Ambiente.
Art. 12º - Os geradores de resíduos sólidos a que se refere o art. 20, da Lei Federal n.º 12.305,
de 02 de agosto de 2010 situados no território municipal deverão elaborar e implantar o
respectivo plano de gerenciamento de resíduos sólidos na forma dos arts. 21, 22 e 23, da Lei
Federal n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010, submetendo-os ao órgão ambiental setorial
competente do SISNAMA.
Capítulo IV
Da Regulação e Da Fiscalização
Seção I
Regulação

Art. 13º - O Município designará, por meio do convênio de cooperação previsto no art. 22,
desta Lei, a entidade de regulação para os serviços prestados de forma contratada por empresa
pública ou privada, observados os objetivos estabelecidos no art. 22, da Lei Federal n° 11.445,
de 05 de janeiro de 2007, e no art. 27, do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.

Art. 14º - A entidade de regulação deverá ser submetida ao regime jurídico previsto no art. 21,
da Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, e no art. 28, do Decreto Federal n.º 7.217,
de 21 de junho de 2010.

Parágrafo único - A entidade de regulação, no exercício de sua competência regulatória
normativa, está autorizada a editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social
da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, que abrangerão os aspectos
estabelecidos no art. 23, da Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e no art. 30, inc. II,
do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.
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Seção II
Da Fiscalização

Art. 15º - Cabe ao Município realizar a fiscalização das atividades de acompanhamento,
monitoramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir o cumprimento dos atos
normativos federais, estaduais e municipais incidentes e, ainda, a utilização, efetiva ou
potencial, dos serviços públicos de saneamento básico, na forma da legislação federal e
estadual.
Art. 16º - O Município reserva-se a competência de fiscalizar, in loco, as práticas inadequadas
realizadas pelos usuários no âmbito dos serviços de saneamento básico usufruídos.
Parágrafo único - Na hipótese prevista no caput, deste artigo, o Município deverá comunicar o
fato com a tipificação das infrações e as sanções aplicadas para a entidade de regulação, para
que esta tome as providências que também forem cabíveis, se for o caso.

Capítulo V
Do Controle Social
Art. 17º - O controle social sobre os serviços públicos de saneamento básico será
implementado mediante a adoção e o fomento dos seguintes instrumentos:
I – Audiência pública;
II - Consulta pública;
III - Conselho Municipal de Meio Ambiente;
§ 1º - A audiência pública a que se refere o inc. I, do caput, deste artigo, deve ser realizada de
modo a possibilitar o amplo acesso da população aos programas, projetos e planos de
saneamento básico.
§ 2º - A consulta pública a que se refere o inc. II, do caput, deste artigo, deve ser promovida de
forma a possibilitar que qualquer do povo, independentemente de interesse, ofereça críticas e
sugestões aos programas, projetos e planos de saneamento básico, promovendo-se, quando
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couber, a resposta para as contribuições ofertadas pela população.

§ 3º - A consulta pública deve ser realizada no prazo de, no máximo, 30 (trinta) dias,
prorrogável, de forma justificada, por igual período.

Art. 18º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente exercerá o controle social sobre os
serviços públicos de saneamento básico e terá as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras
estabelecidas na legislação municipal:
I - cumprir e fazer cumprir esta Lei, propondo medidas para a sua implementação;
II – deliberar sobre programas, projetos e planos voltados para a gestão e o gerenciamento do
saneamento básico, recomendando ações para a sua execução;
III – analisar empreendimentos relacionados ao gerenciamento do saneamento básico
potencialmente modificadores do meio ambiente, quando vier a ser provocado;
IV - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos sobre a gestão e o
gerenciamento do saneamento básico, solicitando aos órgãos federais, estaduais e municipais,
assim como às entidades privadas as informações indisponíveis;
V - promover a interface, sob o viés do controle social, com os órgãos e as entidades do
Município, do Estado e da União em prol de ações estratégicas para a efetividade da gestão e
do gerenciamento do saneamento básico.

§ 1º. A indicação, a forma de escolha e a investidura dos representantes das instâncias
representativas dos diversos seguimentos do saneamento básico que integrarão o Conselho
Municipal de Meio Ambiente, já instituído, serão disciplinadas por regulamento próprio.

§ 2º. O Município, por meio do Conselho Municipal de Meio Ambiente, se fará representar
perante o Conselho Estadual de Saneamento Básico, na forma da Lei Estadual n.º 11.172 de 01
de dezembro de 2008.
Capítulo VI
Da Educação Ambiental e da Comunicação Social

Art. 19º - A Diretoria do Sistema de Abastecimento de Água junto com o Conselho Municipal
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de M e i o A m b i e n t e , a t uarão junto à Secretaria Municipal de Educação e aos demais
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal para instituir, desenvolver, fomentar e
aprimorar o programa de educação ambiental.
§ 1º - O programa de educação ambiental a que se refere o caput deste artigo assegurará as
dimensões ambiental, econômica, social e educativa segundo as demandas dos serviços
públicos de saneamento básico, assim como será compatível com o processo formal de
educação municipal, na forma da legislação federal e municipal.
§ 2º - O programa de educação ambiental a que se refere o caput deste artigo deverá
compreender as seguintes ações, sem prejuízo de outras a serem desenvolvidas:
I – disseminação do Plano Municipal de Saneamento Básico;
II – divulgação de programação semanal com roteiros e horários de coleta de resíduos sólidos
urbanos;
III – desenvolvimento de campanhas informativas e educativas sobre os seguintes temas afetos
aos serviços públicos de saneamento básico, dentre outros;
a) manejo adequado dos resíduos sólidos;
b) uso racional de água para redução das perdas domésticas;
c) captação e utilização de água de reuso, nos estritos termos da legislação nacional;
d) impactos negativos de esgotamento sanitário irregular;
e) funcionamento e utilização de bacias de retenção de água de chuva.
IV – difusão de orientações para o gerador e os prestadores de serviços de coleta de resíduos
sólidos;
V – desenvolvimento de ações voltadas para os catadores, orientando sobre o papel de agente
ambiental e informando sobre os modelos de coleta seletiva adotados;
VI – inserção do saneamento básico na grade curricular como tema transversal à educação
ambiental;
VII – maximização de áreas permeáveis nos lotes urbanos para absorção de águas de chuva,
evitando sobrecarga dos sistemas de drenagem;
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VIII - correta interligação dos sistemas de esgotamento sanitário individuais às redes públicas;
IX – adequada construção e manutenção de poços e fossas sépticas na zona rural, quando
inexistir sistema regular de serviço de saneamento básico;
X – combate a abertura indiscriminada de poços para abastecimento.
Art. 20º - O Município promoverá a comunicação social, de forma efetiva e continuada,
integrada e qualificada, tanto interna quanto externamente, a respeito do Plano Municipal de
Saneamento Básico com as respetivas ações a serem executadas ou já em execução.

Capítulo VII
Da Cooperação Federativa

Seção I
Do Convênio Administrativo
Art. 21º - O Município poderá firmar convênio administrativo com entes federados ou pessoas
jurídicas a eles vinculados para aprimorar os aspectos administrativos, técnicos, financeiros,
econômicos e jurídicos da gestão e do gerenciamento do saneamento básico, observado o
disposto na legislação nacional aplicável.

Parágrafo único - O convênio administrativo deverá atender ao conteúdo mínimo estabelecido
na legislação federal pertinente, sem prejuízo de ter como parte integrante o que segue:
I - plano de trabalho para a consecução do objeto;
II - cronograma de desembolso dos recursos a serem liberados.

Seção II
Do Convênio de Cooperação
Art. 22º - O convênio de cooperação, que materializar a gestão associada dos serviços públicos
de saneamento básico, será precedido de prévia ratificação legislativa e deverá observar o
seguinte conteúdo mínimo, sem prejuízo de deter outras compatíveis com o seu objeto:
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I – delimitação do objeto do convênio de cooperação;
II – legislação de referência federal e estadual, especialmente, da Lei Estadual n.º 11.172, de 01
de dezembro de 2008; – previsão de apoio técnico e/ou financeiro na consecução da atividade
de planejamento, que não poderá ser objeto de delegação;
III - designação das atividades de regulação, fiscalização e prestação dos serviços que serão
objeto de delegação, total ou parcialmente;
IV – partícipes com suas obrigações;
V - hipóteses de rescisão e de renúncia;
VI – prazo de vigência; e,
VII – foro.
§ 1.º - Sem prejuízo do conteúdo mínimo previsto no caput, deste artigo, o convênio de
cooperação poderá prever a celebração de contrato de programa, cujas cláusulas deverão
observar o disposto na legislação federal para a prestação dos serviços públicos de saneamento
básico.
§ 2.º - A inobservância das cláusulas mínimas a que se refere o caput, deste artigo, importará
em nulidade absoluta do convênio de cooperação, inclusive a ausência de ratificação
legislativa.

Seção III
Do Consórcio Público
Art. 23º - O Município, na qualidade de membro consorciado do Consórcio Público voltado
para o manejo adequado de resíduos sólidos, deverá cumprir os seus deveres e fazer exigir os
seus direitos, sem prejuízo de cooperar para o alcance dos objetivos consorciais, todos previstos
no Contrato de Consórcio Público.

§ 1° - A transferência de recursos públicos do Município para o Consórcio Público a que se
refere o caput, deste artigo, ocorrerá por meio da formalização de contrato de rateio,
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ressalvadas as hipóteses previstas no Contrato de Consórcio Público, na Lei Federal n.º 11.107,
de 06 de abril de 2005, e no Decreto Federal n.º6.017, de 17 de janeiro de 2007 e Lei Estadual
nº 11.172 de 01 de dezembro de 2008.

§ 2° - O Consórcio Público poderá prestar, por meio de contrato de programa, para ao
Município serviços de saneamento básico na forma da Lei Federal n.º 11.107, de 06 de abril de
2005, e do Decreto Federal n.º 6.017, de 17 de janeiro de 2007, observadas previamente as
condicionantes legais contratuais previstas no art. 11, da Lei Federal n.º n° 11.445, de 05 de
janeiro de 2007, no art. 39, do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010 e nesta Lei., e
Le Estadual nº 11.172 de 01 de dezembro de 2008.

TÍTULO III
DA REMUNERAÇÃO E DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Capítulo I
Das Disposições Gerais
Art. 24º - O Município assegurará, sempre que possível, a sustentabilidade econômicofinanceira dos serviços de saneamento básico e definirá a política remuneratória desses
públicos, observadas as diretrizes estabelecidas no §1º, do art. 29, da Lei Federal n.º 11.445, de
05 de janeiro de 2007, e no art. 46, do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010,
levando-se em consideração os fatores previstos no art. 30, da Lei Federal n.º n° 11.445, de 05
de janeiro de 2007 e no art. 47, do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010 e Lei
Estadual nº 11.172 de 01 de dezembro de 2008.

Parágrafo único - O Município deverá adotar, ainda, as seguintes medidas em prol da
sustentabilidade econômico-financeira desses serviços:
I – controle dos gastos com os serviços prestados diretamente ou terceirizados relativos ao
orçamento aprovado com a explicitação dos mesmos dentro das demonstrações financeiras;
II – priorização e controle de investimentos nos prazos legais e regulamentares estimados;
III – adequação de despesas orçamentárias aos programas e metas definidos pelo Plano
Municipal de Saneamento Básico ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à
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Lei Orçamentária Anual;
IV – estabelecimento da remuneração adequada para cada um dos serviços públicos de
saneamento básico, inclusa a realização de reajuste e de revisão, nos termos desta Lei, da Lei
Federal n.º n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho
de 2010 e Lei Estadual nº 11.172 de 01 de dezembro de 2008;
V – estruturação de política de subsídios e definição de cálculo para tarifa social;
VI – definição de estrutura efetiva de cobrança, acompanhamento da arrecadação e
providências em caso de necessária recuperação de crédito.
Capítulo II
Da Remuneração dos Serviços de Abastecimento de Água Potável
Art. 25º - A tarifa para os serviços de abastecimento de água potável prestados por empresa
pública ou privada serão fixados pela entidade de regulação com a oitiva do Município, nos
termos do disposto no art. 29, inc. I, da Lei Federal n. 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e no art.
8º, do Decreto Federal n.º7.217, de 21 de junho de 2010, assim como no art. 44, observadas as
diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico.
§ 1º - Fica autorizada a entidade de regulação, nos termos previstos pelo convênio de
cooperação previsto no art. 22, desta Lei, promover o reajuste e a revisão da tarifa dos serviços
abastecimento de água potável, observado, nesse caso, o disposto nos arts. 37, 38 e 39, da Lei
Federal n.º n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, nos arts. 49, 50 e 51, do Decreto Federal n.º
7.217, de 21 de junho de 2010.

§ 2º - Sem prejuízo do disposto no §1º, do art. 25, desta Lei, a entidade de regulação está
autorizada a promover as seguintes atividades, dentre outras previstas no convênio de
cooperação previsto no art. 22, desta Lei:
I – atualizar as informações disponíveis quanto à base de cálculo da tarifa de água;
II – verificar sistematicamente o cumprimento das metas físicas e financeiras que visem à (ao):
a) expansão e universalização do sistema;
b) redução de perdas no sistema de abastecimento de água potável;
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c) controle do uso de água pelas atividades agrícola e industrial; e consumo humano;
d) controle e erradicação do retorno de efluentes poluidores das atividades agrícola e industrial
aos corpos hídricos;
e) proteção de mananciais e nascentes com combate a abertura indiscriminada de poços para
abastecimento de água potável;
f) desenvolvimento de práticas efetivas de educação ambiental e controle social.

Capítulo III
Da Remuneração dos Serviços de Esgotamento Sanitário

Art. 26º - A tarifa para os serviços de esgotamento sanitário prestados por empresa pública ou
privada serão fixados pela entidade de regulação com a oitiva do Município, nos termos do
disposto no art. 29, inc. I, da Lei Federal n. 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e no art. 8º, do
Decreto Federal n.º7.217, de 21 de junho de 2010, observadas as diretrizes do Plano Municipal
de Saneamento Básico.

§ 1º - O serviço de esgotamento sanitário poderá ser medido com respaldo no consumo de
abastecimento de água potável.

§ 2º - A cobrança deverá ser feita com base em tabela própria que exteriorize, de forma clara, a
correlação dos custos tecnológicos adotados para o sistema de coleta, transporte, tratamento e a
disposição final dos esgotos com o valor a ser cobrado na tarifa correspondente.

§ 3.º - Fica autorizada a entidade de regulação, nos termos previstos pelo convênio de
cooperação previsto no art. 22, desta Lei, promover o reajuste e a revisão da tarifa dos serviços
de esgotamento sanitário, quando está não for cobrada junto com a tarifa de abastecimento de
água potável, observado, nesse caso, o disposto nos arts. 37, 38 e 39, da Lei Federal n.º n°
11.445, de 05 de janeiro de 2007, nos arts. 49, 50 e 51, do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de
junho de 2010.
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§ 4º - Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 25 e 26 para a fixação da tarifa de
esgotamento sanitário.

Capítulo IV
Do Aporte de Recursos Públicos Fundo Municipal de Meio Ambiente
Art. 27º - As ações, projetos e programas para universalização dos serviços públicos de
saneamento básico poderão ser financiadas com recursos do Fundo Municipal de Meio
Ambiente, segundo as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico, observado o
disposto nos arts. 71 até 74, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e no art. 13, da
Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007.

TÍTULO IV
DO GERENCIAMENTO
Capítulo I
Das Disposições Gerais
Art. 28º - A prestação dos serviços de saneamento básico deverá ocorrer de forma adequada
com vista à sua universalização, segundo as modalidades identificadas e propostas pelo Plano
Municipal de Saneamento Básico, observado o disposto nesta Lei, na Lei Federal n.º 11.445, de
05 de janeiro de 2007, no Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010 e na legislação
estadual pertinente.

Art. 29º - O Município poderá autorizar os usuários organizados em cooperativas ou
associações a explorarem os serviços públicos de saneamento básico, desde que esses serviços
se limitem ao que segue:
I – determinado condomínio, ou;
II – núcleos urbanos e rurais, predominantemente ocupada por população de baixa renda, onde
outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a
capacidade de pagamento dos usuários.
Parágrafo único - A autorização prevista neste artigo deverá prever a obrigação de transferir
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ao Município os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico com os respectivos
cadastros técnicos.

Art. 30º - Fica vedada a formalização de convênios administrativos, termos de parcerias ou
qualquer outro instrumento jurídico de natureza precária, cujo objeto seja a prestação
propriamente dita dos serviços públicos de saneamento básico.
Parágrafo único - Exclui-se da vedação constante no caput, deste artigo, os convênios
administrativos e outros atos precários que tenham sido celebrados até o dia 06 de abril de
2005, e, ainda assim, haja o cumprimento das determinações dentro dos prazos constantes no
art. 42 e seus §1º até §6º, da Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Art. 31º - Os grandes geradores de resíduos sólidos e aqueles geradores de resíduos sólidos
arrolados nas alíneas “e” até “k”, do inc. I, do art. 13, da Lei Federal n.º 12.305, de 02 de
agosto de 2010, são responsáveis pelo manejo dos respectivos resíduos, não constituindo,
assim, serviço público propriamente dito de saneamento básico.
§ 1.º - Os geradores a que se refere o caput, deste artigo, promoverão a prestação direta ou
contratada, seja por meio de empresa especializada, seja mediante o Munícipio, do manejo dos
respectivos resíduos sólidos.

Art. 32º - Os serviços públicos de saneamento básico poderão ser interrompidos pelo prestador
nas seguintes hipóteses:
I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens, especialmente as de
emergência e as que coloquem em risco a saúde da população ou de trabalhadores dos serviços
públicos de saneamento básico;
II

- necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nos sistemas de saneamento

básico por meio de interrupções programadas;
III - manipulação indevida, por parte do usuário, da ligação predial, inclusive medidor, ou
qualquer outro componente da rede pública de abastecimento de água potável ou de
esgotamento sanitário.
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§ 1.º - Sem prejuízo do disposto no caput, deste artigo, o serviço de abastecimento de água
potável poderá ser interrompido, pelo prestador, após aviso ao usuário por meio de
correspondência formal e informe veiculado na rede mundial de computadores, e antecedência
mínima de 30 dias da data prevista para a suspensão, nos seguintes casos:
I – negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida,
ou;
II – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço de
abastecimento de água.

§ 2.º - As interrupções programadas serão previamente comunicadas pelo prestador à entidade
de regulação e aos usuários no prazo estabelecido pelo ato regulatório, que preferencialmente
será superior a 48 (quarenta e oito) horas.

§ 3.º - A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a
estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a
usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá obedecer às condições,
aos prazos e aos critérios, a serem definidos pela entidade de regulação, que preservem
condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas e do meio ambiente.

Capítulo II
Das Condicionantes de Validade Contratual da Prestação Contratada

Art. 33º - Os contratos de programa e de terceirização, este último, na forma da Lei Federal n.º
8.666, de 21 de junho de 1993, que tiverem por objeto a prestação dos serviços públicos de
saneamento básico, deverão ser precedidos do atendimento das seguintes condicionantes de
validade de contratual, sob pena de nulidade contratual:

I – cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico, aprovado por esta Lei;
II – existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da
prestação universal e integral dos serviços públicos de saneamento básico, nos termos do Plano
Municipal de Saneamento Básico;
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III – designação, na forma do convênio de cooperação previsto no art. 22, desta Lei, da
entidade de regulação;
IV – observância desta Lei, da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e do Decreto
Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010;
V

– realização de prévia audiência pública e de consulta pública sobre o edital de licitação de

terceirização, assim como a minuta de contrato de terceirização e de programa.
§ 1.º - Sem prejuízo da nulidade contratual que maculará os contratos a que refere o caput,
deste artigo, pelo descumprimento das condicionantes contratuais, os subscritores destes
contratos incorrerão em ato de improbidade administrativa, nos casos e na forma estabelecida
na Lei Federal n.º 8.429, de 02 de junho de 1992.

§ 2.º - O estudo comprobatório da viabilidade técnica e econômico-financeira a que se refere
este artigo deverá observar o que segue:
I – terá o seu conteúdo mínimo delineado por norma técnica a ser editada pela União, na forma
da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de
junho de 2010 e da Portaria n.º 557, de 11 de novembro de 2016, do Ministério das Cidades;
II – deverá ter a sua viabilidade demonstrada mediante mensuração da necessidade de aporte
de outros recursos, além dos emergentes da prestação dos serviços públicos de saneamento
básico.
§ 3.º - Os planos de investimentos e os projetos constantes nos contratos a que se refere o
caput, deste artigo, deverão ser compatíveis com o Plano Municipal de Saneamento Básico.
§ 4.º - Exclui-se do disposto neste artigo os contratos de terceirização dos serviços públicos de
saneamento básico, que forem celebrados com fundamento no inc. IV, do art. 24, da Lei
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

Capítulo III
Dos Direitos e dos Deveres dos Usuários

Seção I
----------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2INE9R9GGMQZP1CPLLPX/W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
28 de Outubro de 2021
22 - Ano - Nº 1548

Boninal
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

---------------------------------------------------------------------------------

Dos Direitos dos Usuários

Art. 34º - Sem prejuízo dos direitos estabelecidos na Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro
de 1990, na Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei Federal n.º 11.445, de 05
de janeiro de 2007, no Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010, na Lei Estadual n.º
11.172, de 01 de dezembro de 2008, e nos demais atos normativos e instrumentos contratuais,
os usuários possuem os seguintes direitos:
I – acesso ao plano de emergência e de contingência dos serviços públicos de saneamento
básico para fins de consulta e conhecimento;
II

- realizar queixas ou reclamações perante o prestador dos serviços e, se considerarem as

respostas insatisfatórias, reiterá-las ou aditá-las junto à entidade de regulação;
III

– receber resposta, em prazo razoável, segundo definido por ato regulatório expedido por

entidade de regulação, das queixas ou reclamações dirigidas aos prestadores ou à entidade de
regulação;
IV

– usufruir, de forma permanente, dos serviços, com padrões de qualidade, continuidade e

regularidade adequados;
V – não ser discriminado quanto às condições de acesso e prestação dos serviços;
VI

– ter acesso aos programas educativos decorrentes das políticas públicas municipais

voltadas para o saneamento básico.
Seção II
Dos Deveres dos Usuários
Art. 35º - Sem prejuízo dos deveres estabelecidos na Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro
de 1990, na Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei Federal n.º 11.445, de 05
de janeiro de 2007, no Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010 e nos demais atos
normativos e instrumentos contratuais, os usuários possuem os seguintes deveres:
I – conhecimento dos seus deveres, assim como das penalidades a que podem estar sujeitos;
II – usufruir os serviços com adequação;
III– manter e zela pela integridade dos equipamentos, das unidades e outros bens afetados ao
gerenciamento dos serviços;
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IV – respeitar as condições e horários de prestação dos serviços públicos estabelecidos e
indicados pelo Município ou pelo prestador, quando for o caso, disponibilizando os resíduos
gerados segundo os padrões indicados pelo prestador;
V

– contribuir, ativamente, para a minimização da geração de resíduos, por meio de sua

redução com a reutilização do material passível de aproveitamento, assim como para a
reciclagem de resíduos sólidos;
VI

– apoiar programas de coleta seletiva e de redução do consumo de água potável que

venham a ser implantados no Município;
VII

– conectar-se às redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário implantadas;

VIII - não realizar ligações irregulares ou clandestinas nas redes de drenagem e de esgotamento
sanitário, sob pena de responsabilização da conduta do usuário na forma da legislação penal,
civil e administrativa;
IX - não dispor resíduos de construção civil em terrenos baldios, vias públicas ou margens de
rios e canais, devendo encaminhá-los para coleta pelo prestador devidamente cadastrado pelo
Município.
Capítulo IV
Das Ações dos Serviços Públicos de Saneamento Básico em Espécie

Art. 36º - Na consecução dos projetos, planos e ações em prol dos serviços de saneamento
básico, o Município deverá levar em consideração as metas progressivas e graduais de
expansão para esses serviços com qualidade, eficiência e uso racional da água, da energia e de
outros recursos naturais, em conformidade com as diretrizes do Plano Municipal de
Saneamento Básico.

TÍTULO V
DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA E DO SISTEMA DE LOGÍSTICA
REVERSA

Capítulo I
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Da Responsabilidade Compartilhada

Art. 37º - Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e
Municípios, observadas as atribuições e os procedimentos previstos na Lei Federal n.º 12.305,
de 02 de agosto de 2010 e no Decreto Federal n.º 7.404, de 23 de dezembro de 2010, possuem
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, que constitui um regime
solidário de atribuições que serão desempenhadas, de forma individualizada e encadeada, por
cada um deles.

Parágrafo único - Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e
Municípios deverão desempenhar as prerrogativas e os deveres que lhes cabem nos termos
previstos na Lei Federal n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010 e no Decreto Federal n.º 7.404, de
23 de dezembro de 2010, segundo o grau de atuação de cada um no ciclo produtivo.
Capítulo II
Do Sistema de Logística Reversa

Seção I
Da Participação do Município no Sistema de Logística Reversa

Art. 38º - O Município poderá, de forma subsidiária aos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes, na forma autorizada pelo acordo setorial ou pelo termo de
compromisso, promover a execução de atividades relacionadas à implementação e à
manutenção do sistema de logística reversa, nos termos da Lei Federal n.º 12.305, de 02 de
agosto de 2010, e do Decreto Federal n.º 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

§ 1.º - A execução das atividades a que se refere o caput, deste artigo, fica condicionada ao
pagamento de preço público arcado pelos fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes, nos termos dos acordos setoriais ou do termo de compromisso com a fixação dos
direitos e deveres pelo Município.
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§ 2.º - A Assessoria de Limpeza Pública e Meio Ambiente se incumbirá do que segue, sem
prejuízo de outras atribuições previstas em sua lei específica:

I – fazer cumprir as prerrogativas estabelecidas nos sistemas de logística reversa nacional,
assim como exigir os direitos assegurados ao Município nesses sistemas, ambos previstos no
acordo setorial e no termo de compromisso;
II – promover a execução das atividades a que se refere o caput, do art. 40 com o devido

controle, monitoramento e interface com os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes, observado o fluxo dos resíduos sólidos contemplado no Plano Municipal de
Saneamento Básico, assim como no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES) e no
Plano Estadual de Resíduos Sólidos.
Seção II
Do Termo de Compromisso do Sistema de Logística Reversa

Art. 39º - O termo de compromisso poderá ser adotado pelo Município quando, em uma
mesma área de abrangência, não existir acordo setorial ou regulamento, ou houver a pretensão
de fixarem-se compromissos e metas mais rígidos do que os previstos nesses instrumentos.

§ 1º - O termo de compromisso tem natureza jurídica de termo de ajustamento de conduta
preventivo na forma do art. 5º, §6º, da Lei Federal n.º 7.347, de 24 de julho de 1985.

§ 2º - O termo de compromisso seguirá, no que couber, a modelagem jurídica prevista no §1º,
do art.79-A, da Lei Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

§ 3º - O termo de compromisso deverá ser homologado pelo órgão ambiental local do
SISNAMA.

TÍTULO VI
DAS PROIBIÇÕES

Art. 40º - Sem prejuízo das proibições estabelecidas na Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro
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de 2007, e na Lei Federal n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010, fica expressamente proibido:
I – descarte de resíduos sólidos e líquidos, assim como efluentes líquidos sem tratamento em
corpos hídricos, no solo e em sistemas de drenagem de águas pluviais urbanas;
II

– disposição final ambientalmente inadequada de rejeitos em áreas urbanas ou rurais;

III – realizar ligações clandestinas e ilegais na rede de drenagem e de esgotamento sanitário;
IV – utilizar recursos hídricos subterrâneos sem a devida outorga ou licenciamento ambiental
exigível;
V – realizar sistema alternativo de abastecimento de água e de esgotamento sanitário sem o
devido conhecimento e anuência do Município;
VI – intervir nos dispositivos que compõem o sistema de microdrenagem sem a devida
autorização do Município;
VII – outras formas vedadas pelo Município.
TÍTULO VII
DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 41º - Para os efeitos desta Lei, constitui infração administrativa, toda ação ou omissão,
dolosa ou culposa, que importe em inobservância dos seus preceitos legais, assim como em
desobediência das determinações dos regulamentos ou das normas dela decorrentes, segundo
dispuser esta Lei.
Art. 42º - As infrações administrativas a que se refere o art. 41, desta Lei, serão apenadas com
as seguintes sanções administrativas, assegurados, sempre, o contraditório e a ampla defesa:
I - advertência por escrito;
II - multa, simples ou diária;
III – embargo de obras, atividades e/ou empreendimentos;
IV – suspensão das atividades e/ou empreendimentos, e;
V – interdição das atividades e/ou empreendimentos.
Parágrafo único - Na aplicação de qualquer das sanções administrativas a que se refere o
caput, deste artigo, deverá ser observado o princípio da proporcionalidade, sendo indispensável
a aferição do que segue:
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I – adequação da sanção imposta à conduta do infrator;
II – aplicação da sanção ao infrator de forma que lhe restrinja o mínimo possível os seus
direitos, e;
III - compatibilidade estrita entre a conduta do infrator e a sanção que lhe será imposta.
Art. 43º - A aferição da infração administrativa que enseja a sanção administrativa
correspondente importará na tramitação do seguinte procedimento administrativo:
I – lavratura do respectivo auto de infração do qual constará:
a) a tipificação da infração administrativa;
b) o local, data e hora da constatação da infração administrativa;
c) a indicação do possível infrator; e;
d) a sanção administrativa a ser aplicada.
II – notificação, pessoal ou por remessa postal, do infrator, em que se assegure a ciência da
imposição da sanção, e abertura de prazo para interposição de defesa administrativa em 30
(trinta) dias, a contar do acesso aos autos do processo administrativo respectivo;
III– a defesa administrativa a que se refere o inciso anterior deverá ser endereçado ao Conselho
de Meio Ambiente, constando, de forma circunstanciada, as razões da discordância em relação
à penalidade aplicada;
IV – a defesa administrativa interposta de forma regular e em tempo hábil terá efeito
suspensivo;
V – a autoridade administrativa municipal competente terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias
úteis, a partir do recebimento da defesa administrativa, para proferir a sua decisão;
VI – a decisão a que se refere o inciso anterior poderá:
a) confirmar o auto de infração e aplicar a sanção administrativa imposta, ou;
b) determinar o arquivamento do auto de infração.
VII – a decisão deverá ser objeto de publicação no veículo de imprensa oficial em 5 (cinco)
dias, a contar da sua expedição.
Art. 44º - Uma vez expedida a decisão administrativa com o sancionamento da conduta do
infrator, este poderá valer-se de recurso administrativo a ser interposto, em até 15 (quinze) dias,
a contar da publicação dessa decisão, junto à autoridade da administrativa municipal
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competente.
Parágrafo único - A tramitação do recurso administrativo aplicar-se-á, no que couber, o
disposto no art. 43º, desta Lei.
Art. 45º - Em caso de indeferimento do recurso administrativo pela autoridade da
administrativa municipal competente, o infrator poderá valer-se do recurso de revisão a ser
interposto, em até 10 (dez) dias, a contar da publicação dessa decisão, junto ao Prefeito do
Município.
Parágrafo único - À tramitação do recurso de revisão aplicar-se-á, no que couber, o disposto
no art. 43º, desta Lei.
TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 46º - O Plano Municipal de Saneamento Básico fica aprovado por esta Lei.

Parágrafo único - As metas, programas e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico
poderão ser revistas por decreto específico, observada a deliberação prévia do Conselho
Municipal de Meio Ambiente.

Art. 47º - Ficam revogadas as disposições legais em contrário.

Art. 48º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal, em 28 de outubro de 2021.
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ANEXO

Plano Municipal de Saneamento Básico
Componentes Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário

Cachoeira dos índios – Boninal-Ba

Município Boninal
Setembro/2021
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APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Boninal, por meio do seu corpo técnico de suas
Secretarias Municipais, elaborou o Plano Municipal de Saneamento Básico /
Componentes Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário apresentando a
situação atual destes serviços com diagnóstico dos seus aspectos jurídico
institucionais,

administrativos,

econômicos,

sociais,

aspectos

estruturais,

operacionais e de planejamento, bem como a elaboração dos prognósticos e análise
de alternativas para a melhoria da gestão dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, incluindo a definição das diretrizes, dos objetivos e das
metas para a universalização no Município.
Mais especificamente, na etapa de diagnóstico, foram identificados o estágio atual
da prestação de serviços e seus benefícios, bem como suas deficiências e causas,
em particular as relacionadas à regularidade material e formal da organização
jurídico institucional, a situação da oferta e do nível de atendimento, as condições de
acesso, qualidade da prestação, como também os seus impactos para a sociedade,
refletidos no perfil socioeconômico e no quadro epidemiológico de saúde da
população.
Os temas centrais envolveram também a organização ou adequação da estrutura
municipal para o planejamento, a prestação dos serviços, a regulação, a fiscalização
e o controle social, em que se insere, particularmente, a promoção da gestão
associada, via convênio de cooperação com o Estado da Bahia, para a prestação
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário por intermédio da
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA.
Na formulação dos programas, projetos e ações, além da correlação com os
objetivos e metas traçadas, buscou-se observar, na medida do possível, as
condições básicas que permitam preservar a viabilidade técnica e econômicofinanceira da prestação universal e integral dos serviços e a sustentabilidade destes
no tempo. Integram também os prognósticos a definição de ações para emergências
-------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2INE9R9GGMQZP1CPLLPX/W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
28 de Outubro de 2021
35 - Ano - Nº 1548

Boninal
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

-------------------------------------------------------------------------------------------------

e contingências, a proposição de mecanismos e procedimentos para a avaliação
sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações programadas.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
As discussões acerca da implantação de políticas de saneamento básico no Brasil
remetem ao início do século XX. Este período foi marcado pela urbanização
acelerada, grande crescimento populacional, além de significativo aumento da
atividade industrial. Tais mudanças trouxeram consigo a necessidade de
organização

do

espaço

público,

de

reordenamento

das

cidades,

e

consequentemente de intervenções urbanas de saneamento. Havia neste período
uma carência regulatória sobre o uso dos recursos naturais e de medidas de
saneamento no país. Nesse aspecto, esta conjuntura ensejou a intervenção do
governo para implantar procedimentos regulatórios, inaugurando neste período o
primeiro marco legal para a gestão de recursos hídricos no país, o Código de Águas
em 1934.
Em 2007 foi sancionada a Lei Federal nº 11.445, considerada um importante marco
do saneamento no país. Nela, o conceito de saneamento básico é definido como o
conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de
água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
Assim o saneamento pode ser compreendido como o conjunto de condutas
destinadas a melhorar as condições de salubridade ambiental, responsáveis por
contemplar diversas ações voltadas a melhoria da qualidade da água, tratamento e
disposição de resíduos, drenagem de águas pluviais, controle de vetores, a fim de
maximizar a promoção da cidadania, saúde e bem-estar da população.
O Plano Municipal de Saneamento Básico contempla de forma segregada os
Componentes de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, ficando para
estudo posterior os trabalhos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Respeita-se assim a Lei Nacional de
Saneamento Básico – LNSB que permite sua elaboração em separado.
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O Plano Municipal de Saneamento Básico foi elaborado pelo município
individualmente e contou com a participação da comunidade, fator considerado
imprescindível para a sua consecução, e por técnicos do município.
O presente Plano Municipal de Saneamento

Básico / Componentes de

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, doravante denominado PLANO
MUNICIPAL, abrange os serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, sendo elaborado com base em estudos e informações fornecidas pela
concessionária, órgãos municipais e estaduais. É oferecido para discussão e
aprovação, conforme previsto na Lei Federal n° 11.445/07, artigo 19, que estabelece
as diretrizes a serem seguidas no planejamento.
O PLANO MUNICIPAL tem por objetivo estabelecer o planejamento de ações e
projetos de saneamento de maneira que esteja em concordância com os princípios
norteadores da política nacional e estadual de saneamento, assegurando recursos
que garanta a expansão gradual e progressiva do acesso aos serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, contribuindo para a promoção da
saúde e o desenvolvimento do município.
Os principais estudos utilizados para a elaboração do PLANO MUNICIPAL foram:
a) Informações fornecidas pela EMBASA juntamente com o Município;
b) Plano de contingência elaborado exclusivamente para o PLANO MUNICIPAL,
considerando a continuidade dos serviços de água e esgotamento sanitário por
prestador no município.
c) Dados municipais: IBGE, Comitês de Bacias Hidrográficas regionais, Território
de Identidade, EMBASA, Prefeitura Municipal;
d) Dados da População censo 2010, com estimativas 2021: IBGE;
e) Qualidade da água fornecida para a população: dados da EMBASA relativos ao
Anexo XX da Portaria de Consolidação R nº 05/2017 alterado pela Portaria 888 de
04 de maio de 2021 do Ministério da Saúde.
f)

Projeção de População e Domicílios.

O PLANO MUNICIPAL será utilizado pelo município para:
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a) Acompanhar o Contrato de Prestação de Serviços;
b) Integrar o Plano de Bacias;
c) Elaborar Leis, Decretos, Portarias e Normas relativas aos serviços de água e
esgotos.
O PLANO MUNICIPAL prevê ações para o município de Boninal para curto, médio e
longo prazo e deverá ser atualizado periodicamente, em prazo não superior a 10
anos, ou, quando houver implementação ou alteração do Plano Diretor Municipal, na
implantação de novos sistemas produtores de água ou novas estações de
tratamento dos esgotos.
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DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
2.1 Aspectos Históricos
No início do século XVIII era bem acentuado o progresso na região das lavras
diamantinas, na Bahia, devido os últimos resultados da exploração de minérios.
Contando Bom Jesus dos Limões, posteriormente Bom Jesus do Rio de Contas,
mais tarde Anchieta e atualmente Piatã, com uma população considerável e
pertencendo ao município de Minas de Rio de Contas. Em 1875, a Lei Provincial nº.
1453, de 15 de março criou o Município de Bom Jesus do Rio de Contas e o Distrito
de Carrapato.
Segundo a Lei a divisão administrativa do Brasil referente a 1911, o Município de
Bom Jesus do Rio de Contas, compõe-se da Sede e dos povoados e distritos,
Tabocas (hoje Abaíra), Catolés, Carrapato, e Sumidouro, posteriormente Guarany e
atualmente Boninal.
Pela Lei Estadual nº. 1078, de 05 de julho de 1915, o Arraial de Sumidouro foi
elevado a Vila com o nome de Guarany e pela mesma Lei foi criado o município de
Guarany, com território desmembrado do Bom Jesus do Rio de Contas, formado
pelos Distritos de Sumidouro e Carrapato, tendo este último mudado o nome para
Palmares, pela Lei Estadual nº. 1623, de 25 de julho de 1923. Por efeito do Decreto
Estadual nº. 7497, de 08 de julho do ano de 1931, o Município de Guarany foi extinto
e seu território anexado ao de Anchieta (atual Piatã). Até sua extinção, o Município
foi administrado pelos seguintes Prefeitos (Intendentes Municipais): José de Souza
Guedes, Agenor Gonçalves de Araújo, Otacílio Evangelista Paiva e Arqmínio Gomes
de Almeida.
Por força do Decreto Lei Estadual nº. 141, de 31 de dezembro de 1943, o município
de Anchieta teve seu topônimo mudado para Piatã, sendo formado por sete 07
Distritos, Sede, Abaíra, Bastião (ex Palmares e hoje Nova Colina), Boninal (Ex
Guarany) Cabrália, Catolés e Inúbia.
Na década de 1940, o distrito que até então era denominado de Vila Guarany, teve o
seu nome mudado para Boninal, que significa campo de bonina (Mirabilis jalapa)
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uma flor perfumada de beleza singular, que só abre ao entardecer. Só a partir de 06
de setembro de 1961, através da Lei Estadual nº 1.472, publicada no Diário Oficial
do Estado, foi restaurado o município de Boninal, constituído dos Distritos de Boninal
sede, Bastião e Cabrália. Em 23 de abril de 1962, por força da Lei Estadual nº 1.688,
publicada no Diário Oficial do Estado, de 24 do referido mês e ano, após o Colendo
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ter, por unanimidade, deferido o Mandado de
Segurança impetrado pela Prefeitura Municipal de Piatã que alegava usurpação de
seus direitos patrimoniais por invasão de seu território, Cabrália foi restituído a Piatã.
O município de Boninal, restaurado (2ª vez) e constituído dos Distritos de Boninal
sede e Bastião, ficando assim sem efeito a citada Lei nº 1.472, de 06 de setembro
de 1961, publicada no Diário Oficial de 12 do referido mês de setembro. Foi o
Município de Boninal instalado a 07 (sete) de abril de 1963 sendo Prefeito o Senhor
Elísio Paiva e Vereadores, os Senhores Anfilófio Fleury de Souza Santos, Gelson
Gomes de Almeida, Jahir de Queiroz Souza, José Gomes de Castro, José de Souza
Pinto, Lídio Antônio da Rocha, Manoel Marcelino de Matos e Miguel Alexandre dos
Santos.
Fig. 01 – Foto antiga da praça principal da sede de Boninal
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2.2 Localização
Boninal está localizado entre as coordenadas aproximadas de latitude - 12º42´06´´ e
longitude 41º49´39´´, a uma altura média de 955 m acima do nível do mar. Com uma
área de 896,8 km², Boninal fica distante 500 Km de Salvador, capital do Estado da
Bahia. A rodovia BA-148 e BR-122 são as principais rodovias de acesso ao
município, que não possui aeroporto.
O município limita-se a leste com Mucugê, a sul com Piatã, a oeste com Novo
Horizonte e Ibitiara, e a norte com Seabra. O acesso a partir de Salvador é efetuado
pelas rodovias pavimentadas BR 324, BR 116, BR 242 e BA 148 num percurso total
de 513 km.
Boninal integra o Território de Identidade Chapada Diamantina, sendo esta região
um destaque no cenário estadual, e nacional, graças às belezas naturais, cultura e
história regional.
O povoamento do TI Chapada Diamantina adveio, inicialmente, pelo oeste, com as
fazendas de gado do latifundiário sesmeiro Antônio Guedes de Brito, no início do
século XVIII. Diversas expedições passaram pela região à procura de ouro, pedras
preciosas e índios para escravidão, sendo a intensificação da ocupação resultante
da expansão pecuária no Vale do São Francisco e das descobertas de ouro aluvião
nas nascentes dos rios e riachos. (SEI/SEPLAN), 2014)
Com o declínio da mineração no início do século XX, as populações foram se
expandindo e ocupando outras áreas, dando origem aos municípios com atividades
voltadas para a agricultura.
O patrimônio paisagístico, observado nas belas escarpas, morros, cavernas e rios
da Chapada Diamantina, é um atrativo turístico importante no contexto nacional,
dinamizando a economia regional.
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Fonte: SEI/SEPLAN, 2014
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2.3 Aspectos fisiográficos
2.3.1 Clima
O clima de Boninal é semiárido, com pluviosidade média anual em torno de 500 mm,
e alto risco de estiagem. O município está incluído no denominado “Polígono das
Secas”. O pediplano central da morfologia da Chapada Diamantina está presente em
toda extensão do município.

2.3.2 Vegetação
A vegetação varia de cerrado arbóreo aberto e gramíneo lenhosa até os contatos
entre cerrado caatinga e caatinga-floresta estacional.

2.3.3 Geologia
Segundo o Serviço Geológico do Brasil, a geologia do Município de Boninal é
caracterizada por rochas sedimentares e metasedimentares representantes do
grupo Paraguaçu e Chapada Diamantina, além de coberturas quaternárias. O grupo
Paraguaçu encontra-se representado pelas formações Açuruá (ardósia e metasiltito
com lentes de metarenito), Mangabeira (quartizitos e metarenitos eólicos com
intercalações de metaconglomerados) e Ouricuri do Ouro (metaconglomerado
polimitico e quartizito), já o grupo Chapada Diamantina está representado pela
formação Tombador (quartzoarenito eólico com intercalações de arenito mal
selecionado e arenito conglomerático) e em menor percentual pela formação
Bebedouro (diamictito, pelito e arenito). As coberturas quaternárias ocorrem em
segmentos isolados pelo município sendo composto por areia com níveis de argila e
cascalho e crosta laterítica. (CPRM – Serviço Geológico do Brasil-2005).
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------------------------------------------------------------------------------------------------Fig. 03 - Mapa geológico

Fonte: CPRM -2005

2.3.4 Hidrografia
2.3.4.1 Águas Superficiais
As principais drenagens do município de Boninal são: o rio Cochó, o rio Palmares, o
rio Picos e o riacho Frio, todos com característica intermitente. A serra do Bastião,
onde se localiza a sede municipal, apresenta forte estruturação noroeste o que
condiciona o padrão de drenagem do tipo treliça. O rio Cochó é um bom exemplo
deste padrão de drenagem. Dentro da área municipal, inicialmente, flui para
noroeste, passando para a direção nordeste, até a confluência com o rio Picos e
toma novamente a direção noroeste. Nas proximidades da cidade de Boninal,
retoma a direção nordeste, até se encontrar com o rio Palmares, tomando
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novamente a direção noroeste. Os rios Palmares e Picos apresentam-se totalmente
orientados na direção noroeste, bem encaixados e paralelos entre si. (CPRM –
Serviço Geológico do Brasil-2005).
Fig. 04 – Trecho Rio Cochó

Fig. 05 –Rio Cochó

Fonte: @EdjanioSouza
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O Município de Boninal faz parte da bacia do rio Paraguaçu. Essa bacia é composta
por mais de 150 rios e abrange 86 municípios baianos (cerca de 20% do total). A
área banhada por ela é de 54.877 km² (Inema, 2015), cerca de 10% do território do
Estado, cruzando-o de Oeste para Leste, na parte central. Vivem nesta área
1.720.367 pessoas (Inema, 2015), aproximadamente 12% dos habitantes da Bahia.
Além dessa população que é atendida no interior, a Bacia do Paraguaçu é
responsável pelo abastecimento de 60% da população de Salvador, a capital do
Estado.
Fig. 06 – Rio Paraguaçu

O nome do rio Paraguaçú significa ‘mar grande’ e tem sua origem na língua tupi
(Santos, 2013). Sua grafia mudou ao longo da história, assim como nossa língua,
tendo sido escrito, desde o tempo colonial, de várias formas: Paraoçu, Paraossu,
Peroguaçu, Perasu, Peoassu e Peruassu, além de Paraguassu.
Os aquíferos identificados constam do Plano Estadual dos Recursos Hídricos da
Bahia (Bahia – SRH, 2005). São os domínios aquíferos das Coberturas Detríticas,
das Bacias Sedimentares, do Cárstico (Calcário), dos Metassedimentos e do
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Cristalino, sendo que este último ocupa 77% da área da bacia, seguido do Clástico
(Detríticas e Sedimentares), com 15%, e do Cárstico, que detém 8%.
A bacia do rio Paraguaçu está entre as latitudes 11°30’S e 13°30’S, o que nos
remete, em primeira instância, a associá-la ao clima tropical, que tem por
características principais temperaturas elevadas durante todo o ano (média em torno
de 26°C), pequena amplitude térmica e alta radiação solar. Contudo, a organização
do relevo, a variação altimétrica e a dinâmica atmosférica levam a modificações na
distribuição das chuvas e à diminuição das temperaturas em algumas áreas.

Fig. 07 – Bacia do Paraguaçu com município de Boninal em destaque

Fonte: CODEVASF

2.3.4.2 Águas Subterrâneas
No município de Boninal, se distingue três domínios hidrogeológicos: formações
superficiais

Cenozóicas,

grupo

Chapada

Diamantina/Estancia/Juá

e

metassedimentos/metavulcanitos, sendo que os dois primeiros ocupa quase
totalidade do território municipal. As formações superficiais Cenozóicas, são
compostas por rochas sedimentares de naturezas diversas, que recobrem as rochas
mais antigas. Em termos hidrogeológicos, têm um comportamento de “aquífero
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granular”, com porosidade primária, e nos terrenos arenosos uma elevada
permeabilidade,

o

que

lhe

confere,

no

geral,

excelentes

condições

de

armazenamento e fornecimento d’água. A depender da espessura e da razão
areia/argila dessas unidades, podem ser produzidas vazões significativas nos poços
tubulares perfurados, sendo, contudo, bastante comum, que os poços localizados
neste domínio, captem água dos aquíferos subjacentes.
Quanto ao domínio hidrogeológico Chapada Diamantina/Estancia/Juá, envolve
litologias basicamente arenosas com pelitos e carbonatos subordinados, e que tem
como características gerais uma litificação acentuada, forte compactação e intenso
fraturamento, que lhe confere além do comportamento de aqüífero granular com
porosidade primária baixa, motivo pelo qual prefere-se enquadra-lo com mais
propriedade como aquífero do tipo fissural e “misto”, com baixo a médio potencial
hidrogeológico.

Os

metassedimentos/metavulcanitos

têm

comportamento

de

“aquífero fissural”. Como basicamente não existe uma porosidade primária nestes
tipos de rochas, a ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma
porosidade secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz por
reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Assim, em geral, as
vazões produzidas por poços são pequenas, e a água em função da falta de
circulação, dos efeitos do clima semiárido e do tipo de rocha, é na maior parte das
vezes salinizada. Essas condições determinam um potencial hidrogeológico baixo,
sem, no entanto, diminuir sua importância como alternativa no abastecimento nos
casos de pequenas comunidades, ou como reserva estratégica em períodos de
prolongadas estiagens. (CRPM; 2005)

2.4 Aspectos Culturais
Como toda Chapada Diamantina, a cidade de Boninal possui diversas expressões
culturais. O município é conhecido por seus grupos de reiseiros das comunidades de
Capão do Jacu, Conceição, Cotia, Lagoão, Palmeira do Cedro, Lagoinha, Nova
Colina e Mulungu, além do Bumba meu Boi, da Capoeira, dos Grupos de Batuques e
do artesanato. A culinária típica é composta pela malamba, godó de banana verde,
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cortadinho de palma com torresmo, bolos e biscoitos como: brevidade, avoador,
brioche e fofó.
Fig. 08 – Grupo de Reis de Mulungu

O município de Boninal oferece aos seus habitantes e visitantes, as belezas
naturais, como a cachoeira dos índios que fica situada próxima à sede, e a do
Povoado de Cutia. Têm serras, inscrições rupestres, dunas de areia e morro do
Cruzeiro de Nova Colina para um belo por do sol.
Fig. 09 – Pinturas Rupestres – Cachoeira dos índios

Fonte: @EdjanioSouza
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Fonte: @EdjanioSouza

Fig. 11 – Cachoeira do Ministro (sobre Rio Cochó)

Fonte: @EdjanioSouza
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No cenário cultural, destaca-se ainda, a festas de São João, que atrai muitos turistas
para os festejos, as festas do Senhor do Bonfim e de Nossa Senhora das Graças,
padroeiros da sede, e, de São Sebastião padroeiro da Vila de Nova Colina.
A Argolinha também é uma importante expressão cultural, pois trata-se de uma festa
de peão que enaltece a cultura da corrida de cavalos, deixando sempre presente o
jeito nordestino de ser, com seu costume e tradição.
Fig. 12 – Argolinha

A tabela abaixo apresenta os principais festejos do município de Boninal.
Fig. 12 – Calendário Cultural de Boninal-Ba
Mês

Festa

Dezembro a janeiro

Janeiro
Março
Abril
Junho
Setembro
Outubro
Novembro
Fonte: SMEC

Lapinhas e Folias de Santo Reis

Festa Religiosa de São Sebastião
Festejos de São José
Festa do Padroeiro Senhor do Bonfim
Aniversário de emancipação do município (23.04.1962);
Argolinha
Festejos Juninos
Olimpíada Estudantil realizado pelo Colégio Municipal do Cedro
Festa Religiosa a Nossa Senhora das Graças
Dia da Consciência Negra
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Vale destacar que a região da Chapada Diamantina, possui várias comunidades
remanescentes de quilombos. No TI são mais de 80 comunidades quilombolas, a
maioria certificada pela Fundação Cultural Palmares (SEI). Essas comunidades
possuem grande importância histórica e cultural para a região. Nesse sentido, faz-se
necessário que seus costumes e o modo de viver sejam cada vez mais preservados
e reconhecidos pelo que representa enquanto grupo tradicional.

Em Boninal,

destaca-se as comunidades de Conceição, Cutia, Mulungu, Bateias e Olhos
D’aguinha, reconhecidas como comunidades remanescentes de quilombos.

2.5 Indicadores Socioeconômicos
No Brasil, o desenvolvimento de indicadores socioeconômicos disseminou-se a
partir da segunda metade da década de 1960 para atender ao planejamento das
políticas públicas. O objetivo era produzir informações para acompanhar o
desempenho dos programas do Governo Federal e, também, seus desdobramentos
para estados e municípios.
A seguir estão apresentados os principais indicadores socioeconômicos do
município de Boninal.

2.5.1 Educação
A educação básica, como prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDBEN 9 394/1996, tem por finalidade promover o desenvolvimento do
educando assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da
cidadania e fornecendo meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.

No município de Boninal, ela atende às suas etapas – Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio, conservando as demandas locais no que se refere à
localização das escolas – urbanas e rurais e às atuais condições de infraestrutura
das mesmas e ao funcionamento das modalidades educacionais. Com calendário
escolar estruturado todos os anos buscando garantir os 200 dias letivos previstos na
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citada lei, segue o diagnóstico da realidade educacional do município na educação
básica em suas etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio,
respectivamente.
Abaixo encontra- se o gráfico referente ao número de instituições de ensino e
número de matrículas por período:

Fig. 13 – Instituições de ensino e matrículas por período
EDUCAÇÃO
Instituições de ensino
Nível escolar

Dependência
administrativa

Pré-escola
Ensino fundamental
Ensino médio

2012

2014

2016

2018

Pública

16

16

16

16

Privada

1

1

1

1

Pública

21

21

21

23

Privada

1

0

1

1

Pública

2

2

2

2

Privada

0

0

0

0

2012

2014

2016

2018

Pública

357

348

324

351

Privada

16

13

20

8

Pública

2.310

2.096

1943

1.782

Matrículas nas instituições de ensino
Nível escolar

Dependência
administrativa

Pré-escola
Ensino fundamental

Ensino médio

Privada

8

0

5

20

Pública

784

776

739

718

Privada

0

0

0

0

Fonte: Anuário Estatístico da Bahia (2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018)

Em 2018 o município possuía 43 instituições de ensino e 2.879 alunos. Para atender
à demanda da Pré-escola o município dispunha de 17 instituições e 359 crianças
matriculadas nesta fase.
No mesmo ano, foram matriculados 1.802 alunos no Ensino Fundamental, o que
corresponde a 62% das matrículas do período. O grupo do ensino fundamental é o
mais representativo tanto em números de escolas quanto em número de alunos
matriculados.
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Quanto aos alunos do Ensino Médio eles representam 25% do público matriculado.
O município de Boninal dispõe de vagas suficientes no Ensino Médio para atender à
demanda dos estudantes que concluem o Ensino Fundamental, sendo estas
ofertadas na modalidade de formação geral no Colégio Estadual Rui Barbosa, na
sede do município de Boninal e no Centro Educacional Professor Armênio
Sant’Anna Paiva, no Distrito de Nova Colina.
Apesar dessa realidade favorecedora da formação no Ensino Médio, muitos dos
estudantes que iniciam essa etapa da educação básica não a concluem inclusive na
sede, por motivos diversos.
Esses números vêm diminuindo a cada ano. Quando se compara com o número de
egressos do Ensino Fundamental do município, percebe se que os ingresso no
Ensino Médio estão, em número um pouco menor, mas pode esse fator estar
associado à mudança de município, uma vez que, a depender da idade com que
concluam o ensino fundamental, muitos jovens migram para trabalhar em outra
cidade.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB é calculado com base no
aprendizado dos alunos em português e matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar
(taxa de aprovação).

Fig. 14 – IDEB por período
Notas da prova do IDEB
Nível escolar

Dependência
administrativa

2011

2013

2015

2017

2019

Ensino fundamental

Séries iniciais

4,1

4,2

4,9

5,2

5,5

Ensino fundamental

Séries finais

3,2

3,3

3,0

3,0

4,4

Fonte: Anuário Estatístico da Bahia (2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018)

Conforma figura acima, de 2011 a 2019, o resultado do IDEB – Séries iniciais teve
um crescimento progressivo, com destaque para o ano de 2015, onde cresceu 0,7
ponto em relação ao ano anterior.
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Em relação as Séries finais, o resultado foi de crescimento em 2013. Em 2015 teve
uma queda de 0,3 ponto, permanecendo esta nota em 2017. Já na avaliação de
2019, o resultado foi de crescimento de 1,4 pontos em relação ao ciclo anterior,
demonstrando um significativo avanço na educação.

Outro importante indicador da educação é a Taxa de Escolarização. O resultado
deste indicador em 2010 foi de 96,3 %. Comparando aos outros municípios do
estado, o município fica na 322ª posição.
Fig. 15 – Taxa de escolarização de Boninal

Fonte: IBGE, 2021

Com relação a Educação Superior no município, a cidade dispõe de um polo da
Faculdade Norte do Paraná – UNOPAR, onde os egressos do nível médio podem
continuar seus estudos optando por exemplo pelos cursos de Administração ou
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Pedagogia. Além da opção local, existe a alternativa de cursar uma faculdade no
município mais próximo, Seabra. Este município conta com uma universidade
pública, a UNEB Campus XXIIl, e outras faculdades que podem ser ingressadas
através da nota do ENEM e bolsas de estudo para cursos de forma presencial ou de
educação a distância. Além de cursos de licenciatura, o município de Seabra oferece
cursos de graduação em bacharelado e formação tecnológica.
Cabe ressaltar que, o município de Boninal, dentro das limitações orçamentárias,
contribui com iniciativas para a educação superior, a exemplo do transporte gratuito
a todos os estudantes que precisam se locomover para fora do município. A Lei
Municipal nº 638, de 11 de outubro de 2010, que institui o programa de auxílio de
transporte aos estudantes de cursos técnicos, profissionalizante e superior, o
chamado PROTRANS. O município também dá apoio logístico aos professores que
integram o projeto Plataforma Freire (PARFOR) do Governo Federal com transporte,
professor substituto, hospedagem e alimentação.

2.5.2 Economia e mercado de trabalho
Boninal é um pequeno município do interior da Bahia, localizado no Território de
Identidade da Chapada Diamantina. Sua economia é composta pelas atividades
comerciais e de serviços, tendo também o desenvolvimento de atividades de
agropecuárias.
Em 2018 o Produto Interno Bruto (PIB) municipal foi estimado em R$ 96,6 milhões
toda riqueza produzida no município, no ano de 2018, o setor de serviços foi
responsável por 32%, o setor industrial representou 8% do Valor Agregado Bruto
(VAB), e o setor primário (agropecuária) responsável por 16,2% do município de
Boninal.
Já em relação ao PIB per capita, o resultado foi de R$ 6.762,67. O município de
Boninal ocupa a posição 295º em relação aos municípios da Bahia. Nos últimos
anos esse indicador evoluiu de forma ascendente conforme dados do IBGE.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Fig. 16 – PIB per capita

Fonte: IBGE, 2021

Em relação a remuneração dos trabalhadores formais, no ano de 2019 o salário
médio mensal era de 2.1 salários-mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em
relação à população total era de 5.2%. Na comparação com os outros municípios do
estado, ocupava as posições 49 de 417 e 377 de 417, respectivamente. Já na
comparação com cidades do país todo, ficava na posição 1530 de 5570 e 5198 de
5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até
meio salário-mínimo por pessoa, tinha 53% da população nessas condições, o que o
colocava na posição 142 de 417 dentre as cidades do estado e na posição 792 de
5570 dentre as cidades do Brasil. (Fonte IBGE).
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------------------------------------------------------------------------------------------------Fig. 17 – Salário Mensal dos Trabalhadores Formais

Fonte: IBGE, 2021

Para contribuir com o desenvolvimento regional o município de Boninal optou por
trabalhar de forma associada com outros municípios através de consórcio.
Atualmente faz parte do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do
Diamante da Chapada Diamantina ou Consórcio Chapada Forte. A entidade é uma
associação pública, ou uma autarquia interfederativa com autonomia administrativa,
ou uma pessoa jurídica sem fins lucrativos do tipo consórcio público, criado em 2013
nos moldes da Lei federal nº 11.107/2005, com sede em Andaraí, afim de promover
o desenvolvimento da região. Além de Boninal, fazem parte os municípios Andaraí,
Seabra, Palmeiras, Lençóis, Abaíra, Barra da Estiva, Mucugê, Ibiquera, Iraquara,
Ibicoara, Lajedinho, Boa Vista do Tupim, Itaberaba, Itaetê, Marcionílio Souza, Nova
Redenção, Piatã, Wagner e Ibitiara.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2INE9R9GGMQZP1CPLLPX/W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
28 de Outubro de 2021
58 - Ano - Nº 1548

Boninal
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

-------------------------------------------------------------------------------------------------

A formatação do consórcio consiste no fato de os Municípios contribuírem
financeiramente com a associação pública, sendo que são os prefeitos dos
municípios consorciados que definem as estratégias de ação da associação.
Na área de saúde, o município faz parte do Consórcio Chapada Unida, criado para
promover a regionalização da saúde por meio da implantação de gestão da
Policlínica Regional de Saúde, inaugurada em julho de 2021. Fazem parte deste
consórcio os municípios de Abaíra, Andaraí, Boa Vista do Tupim, Boninal, Iaçu,
Ibiquera, Ibitiara, Iraquara, Itaeté, Lajedinho, Lençóis, Macajuba, Marcionílio Souza,
Mucugê, Nova Redenção, Novo Horizonte, Palmeiras, Piatã, Ruy Barbosa, Seabra,
Utinga e Wagner.

2.5.3 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de
indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação
e renda.
O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento
humano conforma faixas apresentadas abaixo:
Fig. 18 – Faixas do IDH
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Fonte: Atlas Brasil, 2021

A análise desse indicador demonstra que o município saiu da faixa de IDH muito
baixo no ano de 1991 para baixo desenvolvimento humano em 2010, conforme
figura 17. O município está na posição 114º no ranking de municípios da Bahia e
3866º no ranking de municípios do Brasil, conforme dados do IBGE.
Como já mencionado, o IDH municipal, cresceu, entre os anos de 1991 a 2010,
mesmo não sendo o crescimento ideal. Acredita-se que este é resultado do aumento
populacional aliado a investimentos em políticas públicas, programas sociais de
apoio às famílias carentes, bem como o aumento das atividades comerciais no
município.

2.6 Indicadores de Saúde
Milhares de pessoas no mundo se tornam mais suscetíveis a doenças como a
diarreia, a cólera, a hepatite e tifoide, por conta de condições precárias de
saneamento, água e higiene.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), para cada dólar investido em
água e saneamento, são economizados 4,3 dólares em custos de saúde no mundo.
Ainda existem 2,5 bilhões de pessoas que sofrem com a falta de acesso a serviços
de saneamento básico e 1 bilhão pratica a defecação ao ar livre. Estima-se que,
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para cada dólar investido em saneamento básico e água, o PIB global cresça em
1,5%.
As principais doenças ligadas à falta de acesso ao saneamento são: dengue,
diarreia, leptospirose, esquistossomose e muitas outras. Essas doenças impactam
diretamente e economicamente as regiões com gastos exorbitantes na saúde
derivados da decorrência dessas patologias. Abaixo estão apresentados dados de
internações despesas e óbitos decorrentes de doenças de veiculação hídrica por
região:
Fig. 20 – Dados sobre doenças de veiculação hídrica no Brasil

Fonte: Instituto Trata Brasil

Observa-se que em 2017, ocorreram 2.340 óbitos por doenças associadas a falta de
saneamento básico no Brasil, sendo que 1.500 foram só nas regiões Nordeste e
Sudeste do país. Em contrapartida, a região Norte foi a que teve a maior taxa de
incidência por doenças de veiculação hídrica, atingindo 25 pessoas em cada 10.000
nortistas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2INE9R9GGMQZP1CPLLPX/W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Boninal

Quinta-feira
28 de Outubro de 2021
61 - Ano - Nº 1548

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

-------------------------------------------------------------------------------------------------

A junção do grande número de internações, óbitos e as altas incidências somadas
ao baixo investimento no setor de saneamento básico da região, resultou em
enormes despesas para o país, como podemos mostrar abaixo.
Fig. 21 – Despesas com doenças de veiculação hídrica no Brasil

Fonte: Instituto Trata Brasil

Entre as regiões que apresentaram gastos com as internações por doenças de
veiculação hídrica, vale destacar a região Nordeste, que praticamente gastou
metade do que o país inteiro gastou em um ano, atingindo direta e indiretamente a
população nordestina.
Em 2017, a quantia gasta por doenças associadas à falta de saneamento no Brasil
foi de R$ 98.854.184,26, sendo que só no Nordeste foram R$ 45.148.107,45 com
esse tipo de doença. Vale destacar também a região Centro-Oeste que gastou
apenas R$ 6.762.703,55, sendo a região que apresentou menos casos de doenças
por veiculação hídrica e por consequência menos mortes.
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No Município de Boninal, a taxa de mortalidade infantil média é de 16,57 para 1.000
nascidos vivos, resultado de 2019. As internações devido a diarreias são de 1 para
cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas
posições 168 de 417 e 238 de 417, respectivamente. Quando comparado a cidades
do Brasil todo, essas posições são de 1621 de 5570 e 2419 de 5570,
respectivamente.

Fig. 22 – Taxa de mortalidade infantil em Boninal

Fonte: IBGE, 2021

A seguir, quantidade de leitos hospitalares, médicos, enfermeiros, equipes de PSF e
cobertura de equipes de PSF na figura 21.
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SAÚDE
Ano

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2021

Leitos hospitalares

24

24

24

24

24

24

28

Médicos

4

4

4

4

4

3

7

Enfermeiros

5

8

7

7

7

7

8

Equipes de PSF
Cobertura de equipes PSF**

3

4

4

4

4

4

4

93,6%

95,2%

94,6%

100,0%

93,5%

96,6%

97,0%

2.7 Saneamento
Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições
do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde e
melhorar a qualidade de vida da população e à produtividade do indivíduo e facilitar
a atividade econômica.
No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido
pela Lei nº. 11.445/2007 da seguinte forma:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - Saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais de:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades,
infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água
potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos
instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu
lançamento final no meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e
limpeza de logradouros e vias públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva
das respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de
cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas
urbanas;
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Embora atualmente se use no Brasil o conceito de Saneamento Ambiental como
sendo os 4 produtos citados acima, os serviços de acesso à água potável, à coleta e
ao tratamento dos esgotos são os mais comuns e mais conhecidos do público em
geral. O Governo Federal administra o Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento - SNIS no âmbito da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
(SNSA) do Ministério das Cidades (MCID).
O SNIS se constitui no maior e mais importante sistema de informações do setor
saneamento no Brasil, apoiando-se em um banco de dados que contém informações
de caráter institucional, administrativo, operacional, gerencial, econômico-financeiro,
contábil e de qualidade sobre a prestação de serviços de água, de esgotos e de
manejo de resíduos sólidos urbanos.
Dentre os objetivos do SNIS destacam-se: (I) planejamento e execução de políticas
públicas; (II) orientação da aplicação de recursos; (III) conhecimento e avaliação do
setor saneamento; (IV) avaliação de desempenho dos serviços; (V) aperfeiçoamento
da gestão; (VI) orientação de atividades regulatórias e de fiscalização; e (VII)
exercício do controle social. Além disso, a consolidação do SNIS, desde 1995,
permite a utilização dos seus indicadores como referência para comparação e como
guia para medição de desempenho da prestação de serviços.
Este Plano Municipal de Saneamento aborda os produtos abastecimento de água e
esgotamento sanitário cujas características serão detalhadas a seguir.

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

Anexo XX da Portaria de Consolidação R nº 05/2017 alterado pela Portaria

888 de 04 de maio de 2021 do Ministério da Saúde.
x

Decreto Federal 5440, de 04 de maio de 2005.
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Em atendimento a Legislação Federal, decreto 5440, anualmente a Embasa elabora
e divulga em seu site, relatórios sobre a qualidade da água e mensalmente informa
na conta da água dos clientes, dados referentes à qualidade da água.
Além das informações da conta, são disponibilizadas as informações através do
Siságua (Estadual) e do SNIS (Nacional), além da disponibilização, quando
solicitado,

ao

município,

proporcionando

as

autoridades

municipais

o

acompanhamento da qualidade do produto disponibilizado.
A Embasa controla a qualidade da água em todo sistema de abastecimento, desde
os mananciais até o cavalete do imóvel dos clientes, coletando amostras e
realizando análises diariamente, conforme preconizado na legislação vigente.
O número de amostras coletadas respeita o plano de amostragem que está
diretamente relacionado ao tipo do manancial, população abastecida, número de
ligações e o tempo em que o sistema opera diariamente. Os parâmetros
considerados no plano de amostragem são cor, turbidez, Coliformes Totais,
Escherichia coli, Organismos Heterotróficos e Cloro residual livre. As definições para
esses parâmetros estão especificadas abaixo:
Cor: resulta da existência, na água, de substâncias em solução; pode ser causada
pelo ferro ou manganês, pela decomposição da matéria orgânica da água
(principalmente vegetais), pelas algas ou pela introdução de esgotos industriais e
domésticos. Padrão de potabilidade: intensidade de cor inferior a 5 unidades.
Turbidez: presença de matéria em suspensão na água, como argila, silte,
substâncias orgânicas finamente divididas, organismos microscópicos e outras
partículas. O padrão de potabilidade: turbidez inferior a 1 unidade.
Coliformes totais: grupos de bactérias gram-negativas, que podem ou não necessitar
de Oxigênio - Aeróbias ou Anaeróbias, que não formam esporos, e são associadas à
decomposição de matéria orgânica em geral.
Escherichia coli: compreende um grupo de bactérias Gram-negativas, dentro do
grupo Coliformes Totais, que residem normalmente no intestino de pessoas
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saudáveis, mas algumas cepas podem causar infecção no trato digestivo, trato
urinário ou muitas outras partes do corpo.
Organismos

Heterotróficos:

Organismo

incapaz

de

produzir

seu

alimento,

necessitando de outro ser vivo para sua nutrição. Exemplo: animais, fungos,
protozoários e algumas bactérias.
Cloro residual livre: quantidade de íons hipoclorito (OCl) e ácido hipocloroso (HOCl),
e o cloro total como a quantidade de cloro reagida ou não com os elementos
presentes na água. Quanto maior a quantidade de substâncias químicas, orgânicas
ou inorgânicas, maior o consumo de cloro residual livre, oferecendo menor garantia
de desinfecção no ponto de consumo, além de maiores dosagens de cloro na
estação.
O gráfico abaixo apresenta um resumo das análises realizadas no ano de 2020 nas
redes distribuição na sede municipal e nos distritos, relacionando a quantidade
exigida pelo plano de amostragem, a quantidade realizada e a quantidade em
conformidade, onde são analisados os parâmetros de cor, turbidez, Escherichia coli,
Coliformes Totais, Organismos Heterotróficos e Cloro.
Fig. 24 – Quadro resumo das análises da água distribuída em 2020

Fonte: EMBASA, 2021
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Cabe ressaltar que esses resultados se referem às amostras coletadas em pontos
estratégicos da rede de distribuição. No processo de tratamento esses e outros
parâmetros como pH e alcalinidade também são monitorados desde a água bruta
até o início da distribuição conforme exigido no Anexo XX da Portaria de
Consolidação nº 05 do Ministério da Saúde alterado pela Portaria nº 888 de 04 de
maio de 2021.
A Embasa tem extrema preocupação com a qualidade da água distribuída, pois com
isso está levando saúde e qualidade de vida para a população.
O prognóstico técnico propõe a manutenção do controle da qualidade da água
distribuída atualmente, que deve ser atualizado ao longo do tempo com eventuais
alterações nas legislações.
A Vigilância Sanitária Municipal também monitora a qualidade da água distribuída
em pontos de coleta situados em pontos estratégicos da cidade.
O prognóstico técnico propõe a manutenção do controle da qualidade da água
distribuída atualmente, que deve ser atualizado ao longo do tempo com eventuais
alterações nas legislações.

2.8

Características do Atual Sistema de Abastecimento de Água

Atualmente o município de Boninal possui 99,15% de cobertura de água, em sua
área urbana, cujos serviços são prestados pela EMBASA, através do Contrato de
Concessão firmado em 30/12/1996.
Com o advento da Lei 14.026/2020 que alterou a Lei 11.445/2007 os contratos
existentes deverão ser repactuados para atender às metas de universalização dos
serviços conforme prazo legal. O Art. 11-B da Lei 11.445/2007 alterada pela Lei
14.026/2020 estabelece o seguinte:
Art. 11-B. Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico
deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99%
(noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por
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------------------------------------------------------------------------------------------------cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de
2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de
redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento.

O sistema que atende o município é o Sistema de Abastecimento de Água de
Boninal conforme croqui a seguir:
Fig. 25 - Sistema de Abastecimento de Água - Sede do Município de Boninal

O Sistema de Abastecimento de Água da sede começou a operar em 1993 e
atualmente é responsável pelo abastecimento de 2.097 ligações existentes. O SAA é
composto por 02 captações subterrâneas, 01 estação elevatória de água bruta, 02
adutoras de água bruta totalizando 4.028 metros, 01 estação de tratamento de água
do tipo simples desinfecção, adutoras de água tratada, 01 booster, 01 reservatório
de 40 m³ e 01 reservatório de 50 m³, e redes de distribuição.
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As captações subterrâneas são realizadas através de 02 poços tubulares profundos:
01 poço situado na localidade de Tiririca com vazão média de 3,88 l/s, e 01 poço
situado na localidade de Queimadas com vazão de 4,72 l/s, ambos são operados 20
horas/dia.
A estação elevatória de água bruta é composta por motor-bomba submersos que
bombeiam a água para a ETA.
O SAA possui 02 adutoras de água bruta, 01 adutora de 100 mm de diâmetro com
1528 metros de extensão, sendo 575 metros de FºFº, e 953 de PVC, e, 01 adutora
de 75 mm com 2500 metros de extensão de PVC.
A estação de tratamento de água é do tipo simplificada, devido à captação
subterrânea.

O tratamento é realizado por simples desinfecção (cloração) com

utilização de hipoclorito de cálcio e posterior aplicação de ácidofluorcilíssico. A ETA
possui uma capacidade de tratamento de 894,24 m³/dia.
Na fase de distribuição o SAA conta com um booster, equipamento responsável por
realizar a elevação e pressurização de redes de abastecimento de água, e 12.936
metros de rede de distribuição beneficiando aproximadamente 7.130 pessoas na
sede do município com índice de atendimento de 99,15%.
Os índices de perdas de água em Boninal (dezembro de 2020): IPD – Índice de
Perda na Distribuição = 25%. O critério de cálculo do indicador IPD adotado pela
EMBASA considera como água contabilizada além dos consumos medidos, os
volumes relativos a consumos estimados (não medidos).
Podem existir situações críticas de abastecimento quando ocorrem problemas de
abastecimento relacionados com as crises hídricas que afetam a região do
semiárido. No período de estiagem, os mananciais subterrâneos podem ser
impactados pela falta de chuvas ocasionando queda do nível dinâmico dos poços. A
diminuição dos níveis dos mananciais pode impactar no volume captado e
consequentemente no volume a ser distribuído à população.
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A disponibilidade hídrica dos mananciais que abastece o município de Boninal pode
sofrer alterações conforme o regime de chuvas na região. Para garantir a segurança
operacional do SAA é necessária a alocação e perfuração de novos poços
ampliando assim a oferta do volume disponível para captação em tempos de crise
hídrica.
Atualmente o índice de hidrometração do SAA é de 100% das ligações de água,
sendo

recomendável

pelo

“Acordo

de

Melhoria

de

Desempenho”

(MCidades/EMBASA) que este índice seja pelo menos de 95%.
Capacitação técnica operacional e de atendimento ao público dos profissionais: a
Embasa realiza treinamentos e capacitação técnica dos seus profissionais
anualmente a fim de melhorar continuamente a qualidade da prestação dos seus
serviços.
Fig. 26 - Área de abrangência do Sistema de Abastecimento de Água da Sede; EMBASA 2021

LEGENDA:

Área atendida

Área atendível

Fonte: Google (adaptado)
-------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2INE9R9GGMQZP1CPLLPX/W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Boninal

Quinta-feira
28 de Outubro de 2021
71 - Ano - Nº 1548

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

------------------------------------------------------------------------------------------------Fig. 27 e 28 - Vista da Captação Poço I, Tiririca; EMBASA

Fig. 29 e 30 - Vista da Captação Poço II, Queimadas; EMBASA

Fig. 31 - Vista da Casa de Química

Fig. 32 - Vista do Laboratório; EMBASA
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------------------------------------------------------------------------------------------------Fig. 33 - Vista da loja de atendimento, EMBASA
Fig. 34 - Vista interna da loja, EMBASA

Fig. 35 - Reservatório Elevado I, EMBASA

2.9

Fig. 36 - Reservatório Elevado II, EMBASA

Diagnóstico dos Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural

O sistema de abastecimento de água das localidades gerenciadas diretamente pela
prefeitura municipal atende aproximadamente 9.000 pessoas, o que corresponde ao
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índice de 67,75%, em relação ao total da população do município que é de 14.520
pessoas.
Apesar da Constituição Federal de 1988, definir no Capítulo I dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos, Art. 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, entretanto, ainda não se alcançou no país está igualdade quando
nos referimos ao saneamento.
Os sistemas que atendem a população rural funcionam de forma deficitária, pois não
são capazes de suprir a demanda da população e de produzir e distribuir água
dentro dos padrões de potabilidade, conforme exigência do Anexo XX Portaria da
Consolidação nº 05 do Ministério da Saúde alterado pela Portaria nº 888 de 04 de
maio de 2021.
O município de Boninal possui, além da sede, 52 localidades rurais, sendo 48
atendidas pela Prefeitura Municipal através da água bruta de poços tubulares e 02
localidades que são atendidas pela CENTRAL.
Figura 37 – Localidades rurais – Atendimento Água

Levantamento dos Serviços de Abastecimento de Água - ZONA RURAL
Localidade

Nº de
domicílios

População
atendida

Situação do abastecimento de água
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura e
cisternas de água da chuva
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura e
cisternas de água da chuva

1

Povoado de
ANGICAL

43

170

2

Povoado de
ANGICAL 02

//

//

3

Povoado de BAIXA
FUNDA

63

315

Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura

4

Povoado de
BARRIGUDA

70

185

Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura e
cisternas de água da chuva

5

Povoado de CAITITU

88

241

Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura

6

Povoado de
CALDEIRÃO DO
CEDRO

42

168

Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
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Povoado de CAPÃO
59

8

9

Povoado de CAPÃO
VERMELHO E JACU
Povoado de
CARRAPICHO

201

10

40

43

169

10 Distrito de CEDRO
97
Povoado de
11
CONCEIÇÃO

157

388

628

12 Povoado de CUTIA
78

310

//

//

13 Povoado de CUTIA 2

14 CURRAL VELHO
56
15

Povoado de
DESEMPENHO

10

Povoado de
16
GUARIBAS

278

223

40

1.110

17 Povoado de GENTIL
54
Povoado de LAGOA
18
DOS BASTOS

205

8

30

70

247

19 Povoado de LAGOÃO

20

21

22

23

24

Povoado de
LAGOINHA
Povoado de
LAMARÃO
Povoado de
FURADOS PONTO
Povoado de LAGOA
DO MACAMBA
Povoado de MATO
ALTO

79

380

8

30

25

100

43

170

2

7

Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida por sistema operado pela
CENTRAL através de poço tubular
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura e
cisternas de água da chuva
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura e
cisternas de água da chuva
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
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26

27

Povoado de
MELANCIAS

15

Povoado de
MINISTRO

31

Povoado de
MULUNGU

149

Distrito de NOVA
28
COLINA 2
29

Distrito de NOVA
COLINA

Povoado de OLHOS
D'ÁGUA DOS
30
BENTOS DE
ALAGOINHA
Povoado de OLHOS
31 D'ÁGUA DOS
BENTOS

595

231

923

//

//

7

28

Povoado de OLHOS
D'ÁGUINHA

Povoado de
34 PALMEIRA DO
CEDRO 1
Povoado de
35 PALMEIRAS DO
CEDRO
36

124

14

56

23

90

154

Povoado de
PASTINHO

110

614

//

//

10

40

5

15

21

82

38 Povoado de PICOS 1

39 Povoado de PICOS 2
42

166

13

56

40 Povoado de PINGA

42

Povoado de RETIRO
75
Povoado de
ROCINHA

Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura e
cisternas de água da chuva
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura

27

37 Povoado de PICADA

41

Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura

Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura

Povoado de OLHOS
32
D'ÁGUA (BENTO)
33

69

6

21

72

287

Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida por sistema operado pela
CENTRAL através de poço tubular
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura

-------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2INE9R9GGMQZP1CPLLPX/W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
28 de Outubro de 2021
76 - Ano - Nº 1548

Boninal
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

------------------------------------------------------------------------------------------------43

44

45

46

Povoado de SÃO
DOMINGOS

20

Povoado de SÃO
GERÔNIMO 1
Povoado de SÃO
GERÔNIMO 2
Povoado de SÃO
GONÇALO

48

26

52

18

70

13

Povoado de SÃO
47
JOAQUIM 1

78

Povoado de SÃO
JOAQUIM 2

//

Povoado de SÃO
49
PEDRO

80

50

395

//

16

64

71

282

50 Povoado de SIMEÃO

51 Povoado de TEIXEIRA

52

Povoado de VEREDA
DE SÃO DOMINGOS

11

42

42

166

Fig. 38 - Vista do poço que abastece o
povoado de ANGICAL

Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Localidade abastecida através da água bruta,
captada em poço tubular operado pela Prefeitura
Fig. 39 - Vista do poço que abastece o povoado
de CAPÃO e JACU
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Fig. 40 - Vista do poço que abastece o

Fig. 41 - Vista do poço que abastece o povoado

povoado de LAGOA DOS BASTOS

LAMARÃO

Fig. 42 - Vista do reservatório que abastece a localidade de Barriguda

-------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2INE9R9GGMQZP1CPLLPX/W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
28 de Outubro de 2021
78 - Ano - Nº 1548

Boninal
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

------------------------------------------------------------------------------------------------Fig. 43 - Vista do poço que abastece o
Fig. 44 - Vista do poço OLHOS D'ÁGUA
povoado de PASTINHO

(BENTO)

Fig. 45 - Vista do poço que abastece o povoado

Fig. 46 – Vista dos reservatórios no povoado

OLHOS D´AGUINHA

CONCEIÇÃO
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Como os recursos hídricos são extremamente importantes no desenvolvimento das
atividades humanas, crescimento dos vegetais e manutenção da vida na biosfera, o
acompanhamento e monitoramento de todas as fontes e mananciais se torna
imprescindível para preservar o potencial e a continuidade desses recursos para as
gerações futuras.

2.10

Características do Sistema de Esgotamento Sanitário

O município de Boninal não possui sistema de esgotamento sanitário. Segundo
dados dispersos coletados pela Prefeitura, em alguns bairros da sede municipal,
esgotos são canalizados na rede de coleta de água pluviais e destinados para um
terreno natural, sem tratamento prévio, contaminando toda a área de entorno e
ocasionando

vários

incômodos

para

a

população

circunvizinha,

onde

as

reclamações da população são odor muito forte, presença de mosquitos e quando
chove, o esgoto transborda pelo entorno.
As águas servidas provenientes de pia de cozinha, pia de banheiro, chuveiros e
lavanderia são lançadas à céu aberto nos logradouros ou no fundo das casas e já os
esgotos provenientes de sanitários são canalizados para fossas rudimentares ou
fossas negras.
Na zona rural muitas residências possuem o banheiro com a fossa seca, onde é
utilizado em situações que o abastecimento de água está escasso, visto que não
podem gastar a água potável para usar no esgoto.

2.11

Projeção Demográfica

Para o ano de 2021, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o município de Boninal conta com uma população de 14.518
habitantes, apresentando um acréscimo de 6,0 % em comparação ao ano de 2010.
Em relação ao desempenho demográfico, entre 1991 e 2000 a população do
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município apresentou uma taxa média negativa de 1,0% ao ano, e no período 2000
a 2010 decresceu a uma taxa de 0,4% a.a. A população residente na área urbana
cresceu a uma taxa de 6,6% a.a. no período de 1991 a 2000 e cresceu a uma taxa
de 3,5% a.a. entre os anos de 2000 a 2010. Em relação à população residente na
área rural registrou-se um decréscimo de 6,6% a.a. entre os anos de 1991 a 2000, e
na década seguinte, de 2000 a 2010, houve uma queda de 1,5% a.a. Atualmente a
população rural do município corresponde a 62,75% da população total.

Fig. 47 – Proporção dos grandes grupos etários da população - Boninal

Fonte: SEI, 2014

Observa-se que entre 1991 e 2010 a população de Boninal vem passando por um
processo de envelhecimento caracterizado pela redução de 30,2% da proporção de
pessoas de 0 a 14 anos na população total. Em contrapartida, tem apresentado
crescimento em todos os demais estratos.
Para dotar de maior consistência com a realidade atual da cidade, buscaram-se nos
dados estatísticos de consumidores da EMBASA, ajustar o número de população a
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ser considerada com objetivo de compatibilizar a série histórica do IBGE com os
dados estatísticos de consumidores.
A EMBASA identifica seus consumidores residenciais a partir dos imóveis
residenciais, isto é, unidades consumidoras, que são classificadas como ativas ou
inativas. Diferentemente da Embasa, o número de domicílios residenciais contados
pelo IBGE é classificado como particulares, improvisados, coletivos, e subdivididos
em uso permanente, uso ocasional e fechados (vagos).
É importante ressaltar que o nº de domicílios levantados pelo IBGE para o município
é diferente do nº de imóveis residenciais levantadas pela Embasa, o que traduz as
diferenças metodológicas e o dinamismo populacional. Por se tratar de projeto de
infraestrutura urbana passamos a estimar não apenas a população permanente
anunciada em dados do IBGE recomenda-se inserir como parte da população os
moradores de imóveis de uso ocasional e moradores da circunvizinhança rurais não
catalogados propriamente como população urbana no último censo, objetiva-se
assim alcançar a população atendida pela Embasa.
O serviço de saneamento deverá beneficiar toda a população do município
considerando as especificidades de cada realidade. Nas áreas urbanas, deve-se
estruturar sistemas mais robustos visando a expansão gradual e progressiva dos
serviços, por meio de sistema público.
A seguir são apresentadas as projeções da população urbana e dos domicílios para
os próximos 30 (trinta) anos.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Fig. 48 - Projeção Populacional na Sede Municipal de Boninal.

Área de Atendimento (hab)
Ano

População
Urbana

Domicílios
Urbanos

Área de Atendimento (hab)
Ano

População
Urbana

Domicílios
Urbanos

2021

14.520

2.549

2036

15.010

3.259

2022

14.589

2.593

2037

14.994

3.310

2023

14.655

2.637

2038

14.972

3.346

2024

14.715

2.682

2039

14.943

3.383

2025

14.771

2.727

2040

14.908

3.419

2026

14.821

2.773

2041

14.867

3.456

2027

14.866

2.819

2042

14.819

3.492

2028

14.906

2.866

2043

14.765

3.529

2029

14.941

2.913

2044

14.705

3.566

2030

14.969

2.961

2045

14.639

3.603

2031

14.992

3.009

2046

14.567

3.640

2032

15.009

3.058

2047

14.489

3.676

2033

15.019

3.108

2048

14.405

3.713

2034

15.022

3.157

2049

14.315

3.750

2035

15.019

3.208

2050

14.220

3.787

Fonte: EMBASA, 2021

OBJETIVOS E METAS PARA EXPANSÃO DOS SERVIÇOS
A fim de buscar o atendimento das áreas de ocupação regular com sistema de
abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário, priorizando as regiões
mais adensadas, ficam estabelecidas nos itens a seguir os objetivos e metas para
estes dois serviços públicos.
3.1 Área de Atendimento
O serviço de saneamento convencional deverá beneficiar a população das áreas
caracterizadas urbanas do Município, visando a expansão gradual e progressiva dos
serviços, por meio de sistema público e de condomínios particulares. Desta maneira,
ficam estabelecidas as seguintes premissas para definição das metas:
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A.

O planejamento se concentrará na sede Municipal e localidades atualmente

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

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

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

Não incluirá áreas de ocupação irregular. Entre muitas disfunções possíveis

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

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

ou loteamento irregular ou invasão).
E.

Não abrangerá, com sistemas públicos e concepções convencionais, a

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

3.2 Metas de Expansão do Abastecimento de Água
Cobertura Mínima do Serviço Urbano na Sede Municipal

Ano

Atual

Cobertura* 99

5°

10°

15°

20°

25°

30°

99

99

99

99

99

99

(%)

*Com margem de erro de até 2 pontos percentuais.
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Objetivo: Medir o percentual de domicílios urbanos com disponibilidade de acesso
ao sistema público de abastecimento de água.
Unidade de medida: %
Fórmula de Cálculo: ICA= (EcoCadResAtÁgua+ DomDispÁgua) x100
DomÁreaAtendimento
Onde:
- ICA: Índice de Cobertura dos Domicílios com Rede de Abastecimento de Água (%);
-

EcoCadResAtÁgua:

economias

cadastradas

residenciais

ativas

de

água

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

3.3 Metas de Eficiência (Controle de Perda)
Programa de Controle de Perdas na Sede Municipal

Ano

Atual

5°

l/ramal/dia* 120,00 <110

10°

15°

20°

25°

30°

<105

<100

<95

<90

<85

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

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

365

Onde:
- IPL: Índice de Perdas Totais na Distribuição (litros/ramal x dia).
- VD: volume disponibilizado à distribuição = Volume produzido + volume importado volume exportado (m³/ano).
- VCM: volume de consumo medido ou estimado (m³/ano).
- VO: volume relativo aos usos operacionais, emergências e sociais (m³/ano).
- NR: quantidade de ramais - média aritmética de 12 meses do número de ligações
ativas de água (unidades).
3.4 Metas de Expansão do Esgotamento Sanitário
A sede do município de Boninal não possui sistema de esgotamento sanitário e as
áreas rurais também não dispõem de atendimento regular no que se refere a esse
serviço. Desta forma, este plano municipal de saneamento tem como planejamento
a implantação do sistema, atendendo até 2033, 90% da população urbana do
município, conforme Art. 11-B da 11.445/2007 alterada pela Lei 14.026/2020.
A elaboração do projeto básico para implantação do Sistema de Esgotos Sanitários SES de Boninal deverá ser obrigação da concessionária e deverá atender as
diretrizes definidas pela empresa, obedecendo às normas vigentes da ABNT e
bibliografias de autores consagrados e especialistas da área.
Os recursos para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário deverão ser
captados pela concessionária, junto ao Governo do Estado e/ou Governo Federal,
com o apoio da Prefeitura Municipal. A concessionária deverá viabilizar o projeto e
se responsabilizar pela fiscalização das obras, as quais deverão ocorrer em paralelo
com o trabalho de mobilização social a fim de informar a população e tratar as
reclamações que surgirem nesse período. É atribuição da concessionária, também,
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a implantação da cobrança pelos serviços conforme legislação vigente, assim como
a operação e manutenção contínua do sistema.
As obras de expansão deverão ser executadas conforme demanda, no âmbito da
área urbana do município.
Cobertura Mínima do Serviço Urbano

Ano

Atual

Cobertura* 0

5°

10°

15°

20°

25°

30°

0

55

90

90

90

90

(%)

*Com margem de erro de até 2 pontos percentuais.

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

DomÁreaAtendimentoEsgoto

Onde:
- ICE: Índice de cobertura dos Domicílios com Rede de Coleta de Esgotos (%).
- IcoCardResAtEsg: economias cadastradas residenciais ativas de esgoto
(unidades).
- DomDispEsgoto: domicílios urbanos com disponibilidade de atendimento por rede
pública de coleta de esgotos (unidades).
- DomÁreaAtendimentoEsgoto: Domicílios urbanos totais da área de atendimento
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PROPOSTAS
Para a área urbana, estão previstos diversos programas e ações, em 30 anos
projetados,

visando

à

melhoria

operacional

e

expansão

do

sistema

de

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

4.1 Abastecimento de água
A seguir estão relacionados os principais empreendimentos previstos para expansão
do Sistema de Abastecimento de Água do município de Boninal para o período de
30 anos e seus quantitativos estimados.
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PROGRAMA DE INVESTIMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descrição

Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Seabra (ETAPA
Boninal e Povoado de Guaribas)
Ampliação da ETA e rede de distribuição
Implantação de casa de química e filtro russo na área do poço de
Queimadas
Substituição e relocação da adutora de água bruta do poço Tiririca
Recuperação estrutural e urbanização da área dos reservatórios de
distribuição
Perfuração e implantação de novo poço tubular
Extensão de rede proveniente de crescimento vegetativo
Melhorias operacionais e combate a perdas
Atendimento à zona rural dispersa
TOTAL

Período de investimento

Valor Total
2021 a 2030

2031 a 2040

2041 a 2050

R$ 8.076.000,00

R$ 8.076.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 450.000,00

R$ 450.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 250.000,00

R$ 250.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 250.000,00
R$ 410.000,00
R$ 600.000,00
R$ 600.000,00

R$ 250.000,00
R$ 230.000,00
R$ 150.000,00
R$ 200.000,00

R$ 0,00
R$ 60.000,00
R$ 150.000,00
R$ 200.000,00

R$ 0,00
R$ 120.000,00
R$ 300.000,00
R$ 200.000,00

R$ 11.036.000,00

R$ 10.006.000,00

R$ 410.000,00

R$ 620.000,00

4.2 Esgotamento Sanitário
Para que o município chegue à meta de 90% de cobertura dos serviços de
esgotamento sanitário até 2033, conforme estabelece o Art. 11- B da Lei
11.4445/2007, alterada pela Lei 14.026/2020, por não existir o serviço de
esgotamento atualmente, será necessário a realização das seguintes etapas:
9 Estudos de Concepção – conjunto de estudos e conclusões referentes ao
estabelecimento de todas as diretrizes, parâmetros e definições necessárias e
suficientes para a caracterização completa do sistema a projetar, tendo como
objetivos:
x Identificação e qualificação de todos os fatores intervenientes com o
sistema de esgotos;
x Diagnóstico do sistema existente, considerando a situação atual e
futura (caso já exista);
x Estabelecimento de todos os parâmetros básicos de projeto;
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x Pré-dimensionamento das unidades dos sistemas, para as alternativas
selecionadas;
comparação

- escolha da alternativa mais adequada mediante a
técnica,

econômica

e

ambiental,

entre

as

alternativas,

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

técnicos

preliminares,

que

assegurem

a

viabilidade

do

empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição
dos métodos e do prazo de execução;
9 Projeto Executivo – conjunto dos elementos necessários e suficientes à
execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Fig. 50 - Investimentos Esgotamento Sanitário

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Nº
1
2
4

Período de investimento

Valor Total
Descrição

2021 a 2030

2031 a 2040

2041 a 2050

R$ 250.000,00
R$ 4.880.640,00

R$ 0,00
R$ 500.000,00

R$ 0,00
R$ 0,00

Projeto de implantação do SES
Obra de implantação do SES

R$ 250.000,00
R$ 5.380.640,00

Soluções alternativas em distritos e localidades rurais
TOTAL

R$ 840.000,00

R$ 280.000,00

R$ 280.000,00

R$ 280.000,00

R$ 6.470.640,00

R$ 5.410.640,00

R$ 780.000,00

R$ 280.000,00

INVESTIMENTOS
O plano de investimento em obras para adequação, expansão e implantação dos
sistemas de água e esgotamento sanitário está baseado em informações
disponíveis, não possuindo as características e detalhamento típico dos projetos de
engenharia e meio ambiente. As reais intervenções que serão realizadas nos
sistemas de água e esgoto dependem de estudos detalhados e projetos específicos
e das respectivas aprovações ambientais e dos demais órgãos de controle, que
poderão resultar em ações, soluções e dispêndios diferentes dos previstos.
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Para o atendimento dos programas, projetos e ações dos próximos 30 anos, de
forma qualitativa e quantitativa, para atendimento às demandas dos sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário do município, são necessários
investimentos totais da ordem de R$ 17,5 milhões, em valores nominais que estão
condicionados a geração de recursos tarifários suficientes e às fontes de
financiamentos citados nos itens posteriores.
Fig. 51 - Total de Investimentos Água e Esgotamento Sanitário

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Nº

1
2

Descrição

Período de investimento

Valor Total

TOTAL DE INVESTIMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA
TOTAL DE INVESTIMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
TOTAL

2021 a 2030

2031 a 2040

2041 a 2050

R$ 11.036.000,00

R$ 10.006.000,00

R$ 410.000,00

R$ 620.000,00

R$ 6.470.640,00

R$ 5.410.640,00

R$ 780.000,00

R$ 280.000,00

R$ 17.506.640,00

R$ 15.416.640,00

R$ 1.190.000,00

R$ 900.000,00

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

Tarifárias;

x

Repasse a fundo perdido ou financiamentos (em nível Estadual ou Federal),

em especial FUNASA e FUNCEP, no Estado da Bahia;
x

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

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

x

Empreendimentos Imobiliários;

x

Orçamento Fiscal (União, Estado e Município).

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

Operação dos sistemas,

x

Investimentos diretos em melhorias dos sistemas;

x

Contrapartidas de financiamentos;

x

Reposição do parque produtivo;

x

Garantias financeiras de financiamentos.

x

Cobrança pelos serviços;

x

Captação de Recursos privados e públicos;

x

Expansão Urbana (loteamentos, conjuntos habitacionais e loteamentos sociais)

adensada.

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

1-

Plano

de

Emergência

e

Contingência

para

Sistema

de

Abastecimento de Água

Origem

Ocorrência

Plano

de

Emergência

e

Contingência

9

Períodos de chuvas 9

com

ocorrência

Comunicar

de hospitais,

Unidades

1.Falta

inundação, em geral, das Saúde,

d’água

instalações, comprometendo autoridades

generalizada

a

qualidade

funcionamento

o outros,

e

à

população,
Básicas

quartéis,

instituições,

competentes,

através

dos

de

meios

entre
de

dos comunicação disponível.

equipamentos e estruturas.

9

Contratar obras de reparos
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9

Deslizamento

de das instalações atingidas em caráter

encostas /movimentação do emergencial se preciso for.
solo

/

solapamento

de

apoios de estruturas com
arrebentamento da adução

9

Implementar de cronograma

de abastecimento por manobras.

de água bruta.

9

9

nos reservatórios.

Interrupção

Controlar a água disponível

prolongada no fornecimento 9
Adequar o plano de ação às
de energia elétrica nas características da ocorrência.
instalações de produção de
9

água.

Disponibilizar caminhões pipa

para fornecimento emergencial de
9

Vazamentos de cloro água.
nas
instalações
de
9
Comunicar à concessionária
tratamento de água.
energia
elétrica
para
a
de
dos disponibilização de gerador de
mananciais por acidentes emergência na falta continuada de
como derramamento de energia.
9

Contaminação

substâncias tóxicas na bacia
Comunicar à polícia em caso
a 9
qualidade da água que será de vandalismo.

a

montante,

captada,

alterando

tornando-a

inadequada ao consumo.
9

Ações de vandalismo.
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9

Deficiências de água 9

Adequar o plano de ação às

nos mananciais em períodos características da ocorrência.
de estiagem
9

9

Comunicar

hospitais,

Interrupção

energia

instalações

elétrica
de

e/ou distribuição de água

2.

Falta

d’água
parcial
localizada

9

Danificação

Básicas

quartéis,

nas autoridades

produção outros,

população,

Unidades

temporária no fornecimento Saúde,
de

à

instituições,

competentes,

através

de

dos

entre

meios

de

comunicação disponível.
de 9

Comunicar à polícia em caso

equipamentos de estações de vandalismo
elevatórias de água tratada

ou
9

Danificação

9

Disponibilizar caminhões pipa

de para fornecimento emergencial de

estruturas de reservatórios e água.
elevatórias de água tratada
9

9

Contratar obras de reparos

Rompimento de redes das instalações atingidas em caráter

e linhas adutoras de água emergencial se preciso for.
tratada
9

Ações de vandalismo

9

Implementar de cronograma

de abastecimento por manobras.
9

Instalar

equipamentos

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

Ocorrência

Origem

1. Paralisação
da estação de
tratamento de
esgotos

2. Extravasade
mentos
esgotos
em
estações
elevatórias

Comunicar
à
população,
9 Interrupção no fornecimento 9
de energia elétrica nas hospitais, Unidades Básicas de
instalações de tratamento.
quartéis,
instituições,
Saúde,
competentes,
entre
autoridades
9 Danificação
de outros, através dos meios de
equipamentos
comunicação disponível.
eletromecânicos/ estruturas.
9
Comunicar à polícia em caso
9 Ações de vandalismo.
de vandalismo
9 Interrupção no fornecimento
de energia elétrica nas
instalações
de
bombeamento.

9
Comunicar à concessionária
energia
elétrica
para
a
de
disponibilização de gerador de
emergência na falta continuada de
energia.

de 9
9 Danificação
Comunicar os
equipamentos
controle ambiental.
eletromecânicos/ estruturas
9 Ações de vandalismo.

3.
Rompimento
de linhas de
recalque,
coletores
troncos,
interceptores e
emissários.

Plano de Emergência e
Contingência

9

órgãos

de

Instalar equipamentos reserva.

9
Contratar obras de reparos
das instalações atingidas em caráter
9 Desmoronamento
de
emergencial se preciso for.
taludes/ paredes de canais.
9 Erosões de fundos de vale.
9 Rompimento de travessias.

9
Sinalizar e isolar a área como
medida preventiva de acidentes.
9
Implantar sistema de desvio e
isolamento do trecho avariado para
não prejudicar as áreas circunvizinhas
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4. Ocorrência
de retorno de
em
esgotos
imóveis

em caso de acidentes em coletores
9 Lançamento indevido e de esgoto.
águas pluviais em redes
9
Executar trabalhos de limpeza
coletoras de esgoto.
e desobstrução.
9 Obstruções em coletores de
esgoto.

Fonte: Embasa, 2021.

MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL
O prestador dos serviços públicos de saneamento básico deverá elaborar relatórios
gerenciais contendo:
x

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

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

Plantas ou mapas indicando as áreas atendidas pelos serviços;

x

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

com a Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de maio de 2021 do Ministério da Saúde;
x

Informações de evolução das instalações existentes no município, como por

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

Balanço patrimonial dos ativos afetados na prestação dos serviços;

x

Informações operacionais indicando as ações realizadas no município, como

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

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

separando a forma de atendimento (Call Center, Balcão de atendimento,
atendimento por WhatsApp, agência virtual e outros);
x

Informações contendo Receitas, despesas e Investimentos realizados por ano.
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CONCLUSÃO
O presente estudo apresentou a situação atual dos serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário do município de Boninal, apontando as diretrizes para
expansão em um horizonte de 30 anos.
Para garantia dos investimentos e obras que se fizerem necessárias, este Plano
Municipal de Saneamento Básico deverá servir como referência para a contratação
de empresa prestadora destes dois serviços públicos para a operação dos sistemas
atuais e futuros de abastecimento de água e esgotamento sanitário, elaboração dos
necessários estudos de alternativas técnicas e estudos de concepção que
consolidarão a conformação final dos sistemas de abastecimento de água e esgoto
sanitário da cidade, bem como, permitirão a determinação das obras e ações
necessárias para se atingir essa nova conformação.
Diante da dinâmica dos cenários, é necessário que esse plano seja revisado
periodicamente, em prazo não superior a 10 anos, principalmente no que se refere
aos programas e ações a serem implementados tendo em vista a garantir a
continuidade e regularidade da prestação dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário no município de Boninal.
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