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O presente documento consiste no 2º. Relatório Mensal de Andamento da 

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Limoeiro do Norte, 

elaborado no âmbito do contrato firmado entre a Frota Fortes Engenharia Ltda. (RMS 

Engenharia) e a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte – CE, com base no 

convênio consolidado com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, órgão federal 

ligado ao Ministério da Saúde. A relação completa dos produtos que compõem o PMSB 

de Limoeiro do Norte é apresentada a seguir:  

 

Produto 1 - Relatório de Sistema de Indicadores – RSI; 

Produto 2 - Relatório de Diagnóstico Situacional – RDS; 

Produto 3 - Relatório de Cenários Prospectivos e Concepção de Alternativas – RCPCA; 

Produto 4 - Relatório de Compatibilização de Planos Setoriais – RCPS; 

Produto 5 - Relatório de Objetivos e Metas – ROM; 

Produto 6 - Relatório de Compatibilização de Planejamento – RCP; 

Produto 7 - Relatório de Programas, Projetos e Ações – RPPA; 

Produto 8 - Relatório de Ações Emergenciais e Contingenciais – RAEC; 

Produto 9 - Relatório de Avaliação Sistemática de Programação – RASP; 

 

Relatórios Mensais: 

Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade – RMPS 

Relatório Mensal de Andamento da Elaboração do PMSB – RMA 

   

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
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1. INTRODUÇÃO AO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DE LIMOEIRO 

DO NORTE – CE. 

 

Aprovada em Janeiro de 2007, a Lei Federal nº. 11.445/07 estabelece diretrizes 

nacionais para o setor de saneamento no Brasil. Nesta Lei, o conceito de saneamento 

básico (ou ambiental) foi ampliado para abranger não apenas o abastecimento de água 

potável e o esgotamento sanitário, mas também, a limpeza urbana e o manejo de 

resíduos sólidos e o manejo e a drenagem de águas pluviais urbanas. Com o advento da 

aprovação da Lei nº. 11.445/07, o setor de saneamento passou a ter um marco legal e 

contar com novas perspectivas de investimento por parte do Governo Federal, baseado 

em princípios da eficiência e sustentabilidade econômica, controle social, segurança, 

qualidade e regularidade, buscando fundamentalmente a universalização dos serviços, 

de modo a desenvolver nos municípios o Plano Municipal de Saneamento Básico - 

PMSB.  
 

Segundo dados constantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, a abrangência dos serviços de saneamento básico no país ainda é caracterizada 

por desigualdades regionais, sendo a Região Norte seguida da Região Nordeste as que 

apresentam níveis mais baixos de atendimento. Em conseqüência disso, os municípios 

localizados nestas regiões são marcados por elevados índices de doenças relacionadas à 

inexistência ou ineficiência de serviços de saneamento básico.   
 

Visando minimizar tais problemas sanitários, o Governo Federal, por meio da 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Limoeiro do Norte, estabeleceram Convênio de Cooperação Técnica para a elaboração 

do PMSB, como forma de fortalecer o mecanismo do planejamento das ações de 

saneamento com a participação popular atendendo aos princípios da política nacional de 

saneamento básico (Lei nº. 11.445/07), objetivando melhorar a salubridade ambiental, 

proteger o meio ambiente e promover a saúde pública, com vistas no desenvolvimento 

sustentável do Município.  
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Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, consciente da grave 

problemática que envolve as questões referentes ao processo de desenvolvimento 

urbano das últimas décadas, tendo como conseqüência problemas ambientais e sociais 

decorrentes, dentre outros, da insuficiência de serviços de saneamento básico, vem 

centralizando esforços com o propósito de realizar ações integradas referentes ao setor 

em pauta, focalizando os diversos problemas resultantes das condições de saneamento 

existentes no município.  
 

O gerenciamento integrado revela-se com a atuação de subsistemas específicos, 

através de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, segundo a 

visão de que todas as ações e operações envolvidas encontram-se interligadas, 

comprometidas entre si e necessitam da participação efetiva da comunidade no 

processo, atuando como agente transformador no contexto do saneamento básico. 

Dentro dessa premissa, está sendo elaborado o Plano Municipal de Saneamento Básico 

de Limoeiro do Norte. 
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2. INTRODUÇÃO AOS RELATÓRIOS MENSAIS DE ANDAMENTO DA 

ELABORAÇÃO DO PMSB DE LIMOEIRO DO NORTE – CE. 

 

Os Relatórios Mensais de Andamento – RMA correspondem a uma 

consolidação de cada etapa de construção do Plano Municipal de Saneamento Básico – 

PMSB de Limoeiro do Norte. O presente documento consiste no 2º. Relatório Mensal 

de Andamento da Elaboração do PMSB. Este relatório contém uma síntese das 

atividades desenvolvidas durante o período de elaboração do Plano compreendido entre 

12/08/08 e 16/02/09, as quais são listadas a seguir: 
 

- Realização de Plenárias Comunitárias para nomeação e eleição de conselheiros e 

delegados nas comunidades;  

 

- Realização da capacitação de conselheiros e delegados do PMSB;  
 

- 2°. Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade (RMPS); 
 

- Realização de Seminários Comunitários nas comunidades;  
 

- Elaboração do Relatório de Diagnóstico Situacional (RDS); 
 

- Elaboração do Relatório de Prognósticos e Alternativas para a Universalização dos 

Serviços Públicos de Saneamento Básico (RCPCA, RCPS e ROM); 
 

- Elaboração do Relatório de Programas, Projetos e Ações para o Saneamento Básico 

(RCP, RPPA e RAEC); 
 

- Elaboração do Relatório de Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação 

Sistemática da Eficiência e Eficácia das Ações Programadas (RASP); 
 

- Conferência para Apresentação do Diagnóstico, Prognóstico e o Fechamento do 

PMSB de Limoeiro do Norte;  
 

- Elaboração do 3º. Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade (RMPS); 
 



                                  

_____________________________________________________________________________________ 
RMS Engenharia                                                      - 5 - 
Av. Santos Dumont, 1789 – SL 515 
Aldeota – Fortaleza/CE  
PABX: (85) 3224 2715 

Estas atividades serão descritas detalhadamente nos itens a seguir do presente 

documento. O Quadro 2.1 apresenta o cronograma de desenvolvimento do PMSB de 

Limoeiro do Norte, estando este com algumas alterações, com relação ao cronograma 

proposto inicialmente (ver 1º. Relatório Mensal de Andamento da Elaboração do 

PMSB) em virtude da necessidade de um prazo maior para realização das atividades de 

participação popular, descritas neste relatório.  

 

Quadro 2.1 - Cronograma final de elaboração dos relatórios que compõem o 
PMSB.  

mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09

RMA
RSI
RDS

RCPCA
RCPS
ROM
RCP

RPPA
RAEC
RASP
RMPS

PRODUTOS
MESES

 
RSI – Relatório de Sistema de Indicadores; RDS – Relatório de Diagnóstico Situacional; RCPCA – Relatório de 
Cenários Prospectivos e Concepção de Alternativas; RCPS – Relatório de Compatibilização de Planos Setoriais; 
ROM – Relatório de Objetivos e Metas; RCP – Relatório de Compatibilização de Planejamento; RPPA - Relatório de 
Programas, Projetos e Ações; RAEC – Relatório de Ações Emergenciais e Contingenciais; RASP - Relatório de 
Avaliação Sistemática de Programação; RMPS – Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade e RMA – 
Relatório Mensal de Andamento. 

 

Conforme sugerido pela FUNASA, segue anexo a este documento, a Minuta de 

Lei sobre o PMSB, para ser encaminhada a Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. 

Cabe salientar que, os Grupos Executivo e Consultivo que participaram do processo de 

elaboração do Plano, bem como os representantes do poder público, são responsáveis 

pelas etapas subseqüentes de aprovação, institucionalização, implementação e avaliação 

dos resultados do PMSB. Além disso, o plano deve ser avaliado anualmente e revisado 

a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência 

dos planos plurianuais, de acordo com o disposto na Lei nº. 11.445/07.   
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3. ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE MECANISMOS DE 

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE (RMPS). 

 

O 2º. e o 3º. Relatórios de Mecanismos de Participação da Sociedade – RMPS 

foram elaborados baseando-se nas Plenárias Comunitárias, na Capacitação Massiva, nos 

Seminários Comunitários e na Conferência realizados durante esta etapa de construção 

do PMSB de Limoeiro do Norte. Vale ressaltar que, o 2° Relatório de Mecanismos de 

Participação da Sociedade – RMPS, que trata sobre as plenárias comunitárias e a 

capacitação massiva, já foi entregue em momento anterior, para apreciação do Grupo 

Executivo de Saneamento. No 2° Relatório de Mecanismos de participação da 

Sociedade (RMPS) constam os seminários comunitários e a Conferência. 
  

As plenárias comunitárias do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 

de Limoeiro do Norte foram realizadas entre os dias 12 (doze) de Agosto e 26 (vinte e 

seis) de Agosto de 2008, com o intuito de nomear, membros das comunidades locais, 

para formar o Conselho Popular de Saneamento, e realizar a Eleição dos Delegados, 

referentes à Sede Urbana do município, Distrito de Bixopá e Localidades/Comunidades. 
 

A definição sobre a quantidade das plenárias seguiu a seguinte divisão: (01) uma 

na Sede Urbana do município, (01) uma no Distrito de Bixopá, (01) uma na comunidade 

Setor NH – 4, (01) uma na comunidade Canto Grande de Baixo, (01) uma na 

comunidade Cidade Alta, (01) uma na comunidade Ingarana, (01) uma na comunidade 

Espinho, (01) uma na comunidade Arraial, (01) uma na comunidade Pedra Branca, (01) 

uma na comunidade Córrego de Areia, (01) uma na comunidade Bom Fim, (01) uma na 

comunidade Cabeça Preta, (01) uma na comunidade km sessenta. 
  

A Equipe de Trabalho que conduziu o desenvolvimento das atividades nas 

plenárias foi formada pelo Sr. Paulo José da Silva Barros – Técnico e Representante do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do Município e 03 Representantes da 

Equipe Técnica de Assessoria do Plano (RMS Engenharia) – 01 (uma) Engenheira 

Civil, Dra. Teresa Raquel de Lima Farias; 01 (uma) Tecnóloga, Sra. Mara Jane de Lima 
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Oliveira e 02 (duas) Assistentes Sociais, Dra. Rocklana Frota dos Santos e Dra. Flávia 

Alessandra Bezerra Furtado; além da presença, em grande parte dos eventos, da Dra. 

Maria Dolores Fernandes – Representante da FUNASA. A seguir, são apresentados 

alguns registros fotográficos das plenárias: 
 

Figura 3.1 - Plenárias Comunitárias do PMSB de Limoeiro do Norte. 
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Após a realização das plenárias comunitárias, a Prefeitura Municipal de 

Limoeiro do Norte promoveu a Capacitação Massiva do Conselho Popular de 

Saneamento e dos Delegados do PMSB, nomeados e eleitos, durante o Fórum sobre o 

Plano Municipal de Saneamento Básico e, as Plenárias Comunitárias. Este momento foi 

realizado na Sede Urbana do município, no Auditório do Instituto Centro de Ensino 

Tecnológico – CENTEC, na data de 10 (dez) de Setembro de 2008.   
 

O processo de capacitação massiva aconteceu através da Temática – A 

Importância do Saneamento Básico para a Qualidade de Vida e o Meio, onde foram 

desenvolvidos temas e sub-temas, vinculados à questão do saneamento básico e 

participação popular; como também atividades extras (dinâmicas), para se trabalhar a 

motivação pessoal e social de conselheiros e delegados no processo de participação e 

mobilização social do plano. Cabe ressaltar que, durante estes momentos estiveram 

presentes representantes de órgãos públicos e da sociedade civil do município, como 

também, alguns membros da equipe técnica da RMS Engenharia – Empresa contratada 

para dar assessoria técnica na elaboração do plano. A seguir, são apresentados alguns 

registros fotográficos da capacitação massiva: 
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Figura 3.2 - Capacitação Massiva de Conselheiros e Delegados do PMSB de 
Limoeiro do Norte. 

 

Os seminários comunitários do PMSB foram divididos em 13 (treze) momentos 

– sendo 01 (um) na Sede Urbana; 01 (um) no Distrito de Bixopá; 01 (um) na Localidade 

Setor NH 4, contemplando as Localidades Setor NH 5, Setor NH 6, Setor S e 

adjacências; 01 na Localidade Canto Grande de Baixo, contemplando as Localidades 

Canto Grande de Cima, Setor R e adjacências; 01 (um) na Localidade Cidade Alta, 

contemplando a Localidade Bom Jesus e adjacências; 01 (um) na Localidade Espinho, 

contemplando a Localidade Danças e adjacências; 01 (um) na Localidade Ingarana, 

contemplando as Localidades Congo 1, Congo 2 e adjacências; 01 (um) na Localidade 

Córrego de Areia, contemplando as Localidades Quixaba, Milagres e adjacências; 01 

(um) na Localidade Pedra Branca, contemplando as Localidades Tabuleiro Alto, Várzea 

do Cobra, Lagoa das Carnaúbas, Jurema e adjacências; 01 (um) na Localidade Arraial, 

01 (um) na Localidade km Sessenta, contemplando a Localidade Sucupira e 
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adjacências; 01 (um) na Localidade Cabeça Preta, contemplando as localidades Tomé, 

Santa Maria e adjacências e finalmente, 01 (um) na Localidade Bom Fim de Baixo, 

contemplando as Localidades Bom Fim de Cima, Morros, Pitombeira, Socorro e 

adjacências.  
 

Durante os seminários, o público presente formado por delegados, componentes 

do conselho popular, e demais membros da comunidade, manifestavam em debate livre 

e democrático, os principais problemas encontrados em seus locais de moradia, para que 

logo após, estes fossem expostos através de cartazes, para que todos os presentes 

tivessem a oportunidade de conferir sobre o que foi dito. Em seguida, realizou-se a 

oficina de integração e desenvolvimento da realidade “O Mapa Falante”, onde a 

comunidade pôde criar e confeccionar através de figuras, desenhos, frases e palavras, 

cartazes que pudessem manifestar as suas expectativas, com relação à realidade futura 

das suas comunidades, ou seja, como eles gostariam que fossem os seus locais de 

moradia daqui a alguns anos.  
 

A Equipe de Trabalho que conduziu o desenvolvimento das atividades nos 

seminários foi formada pelos conselheiros do Conselho Popular de Saneamento e os 

Delegados – referentes à sua área de representação e, 03 (três) representantes da Equipe 

Técnica de Assessoria do Plano (RMS Engenharia) – 01 (uma) Engenheira Civil, Dra. 

Teresa Raquel de Lima Farias; 01 (uma) Tecnóloga, Sra. Mara Jane de Lima Oliveira e 

02 (duas) Assistentes Sociais, Dra. Rocklana Frota dos Santos e Dra. Flávia Alessandra 

Bezerra Furtado. Citam-se alguns registros fotográficos dos seminários: 
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Figura 3.3 - Seminários Comunitários do PMSB de Limoeiro do Norte.  
 

E finalmente, o Evento Final de participação popular do PMSB de Limoeiro – a 

Conferência para as apresentações sobre o Diagnóstico das Condições Sanitárias, Sócio-

Econômicas e Ambientais do Município e o Prognóstico: Objetivos, Metas, Programas e 

Ações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Este evento realizou-se na data de 18 

(dezoito) de Fevereiro de 2009, às 8:00 (oito) horas, no Auditório do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e  Tecnologia – Campos do Limoeiro do Norte. Vale ressaltar as 
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presenças, do Prefeito do município de Limoeiro do Norte – Sr. João Dilmar da Silva e 

do Secretário de Cultura e Turismo - Sr. Renato Remigio, além de outros representantes 

de órgãos públicos e da sociedade civil de Limoeiro do Norte. 
 

A Equipe de Trabalho que conduziu o desenvolvimento das atividades foi 

formada por 03 (três) representantes da Equipe Técnica de Assessoria do Plano (RMS 

Engenharia) – 01 (uma) Engenheira Civil, Dra. Karla Donato Lima Araújo; 01 (uma) 

Tecnóloga, Sra. Mara Jane de Lima Oliveira e 01 (uma) Assistente Social, Dra. Flávia 

Alessandra Bezerra Furtado.  
 

Após as apresentações da Conferência, o Prefeito de Limoeiro do Norte – João 

Dilmar da Silva realizou a entrega dos Certificados de participação, referente à 

elaboração do PMSB de Limoeiro do Norte, agradeceu a presença de todos e fez 

algumas considerações finais, como o fato da participação popular ter sido fundamental 

durante o processo de elaboração do plano.  
 

Veja a seguir alguns Registros Fotográficos sobre a Conferência do PMSB:  
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Figura 3.4 - Conferência do PMSB de Limoeiro do Norte. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS RELATÓRIOS DO PMSB. 

 

Durante esta etapa de construção do PMSB, também foram realizadas atividades 

de consolidação de dados e informações para elaboração dos seguintes relatórios: 

Relatório de Diagnóstico Situacional (RDS), Relatório de Prognósticos e Alternativas 

para a Universalização dos Serviços Públicos de Saneamento Básico (RCPCA, RCPS e 

ROM), Relatório de Programas, Projetos e Ações para o Saneamento Básico (RCP, 

RPPA e RAEC) e o Relatório de Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação 

Sistemática da Eficiência e Eficácia das Ações Programadas (RASP). Cabe salientar 

que, o Relatório de Diagnóstico Situacional (RDS) já foi entregue em momento 

anterior, para apreciação do Grupo Executivo de Saneamento. 

 

Para a elaboração do Relatório de Diagnóstico Situacional – RDS foi necessário 

uma análise crítica tanto da realidade sócio-econômica e ambiental do município, como 

dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. Vale ressaltar que 

o RDS considerou não apenas dados e informações técnicas coletados junto aos órgãos 

públicos, mas também o retorno da sociedade, obtido através dos Seminários do PMSB. 

 

Esse relatório compreende os diagnósticos dos serviços públicos de saneamento 

básico, organizados em 05 (cinco) volumes distintos denominados de subprodutos, 

assim discriminados: Diagnóstico Sócio-Econômico e Ambiental - Volume I; 

Diagnóstico dos Serviços de Abastecimento de Água - Volume II; Diagnóstico dos 

Serviços de Esgotamento Sanitário - Volume III; Diagnóstico dos Serviços de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Volume IV e o Diagnóstico dos Serviços de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais - Volume V. 

 

O Relatório de Prognósticos e Alternativas para a Universalização dos Serviços 

Públicos de Saneamento Básico de Limoeiro do Norte define os objetivos e metas 

imediatas, de curto, médio e longo prazos e a participação popular nas atividades de 
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planejamento, além de aspectos técnicos, sócio-econômicos, ambientais e financeiros 

para a universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observado a 

compatibilidade com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU e demais 

planos setoriais, como preconiza a Lei nº. 11.445/07. 
 

Esse Relatório foi dividido em 8 (oito) itens, contemplando o conteúdo previsto 

no Termo de Referência. Os itens 1 e 2 consistem na contextualização da introdução do 

PMSB presente em todos os relatórios, e na introdução referente a esse Relatório em 

questão, respectivamente. No item 3 - Envolvimento da Sociedade no Plano Municipal 

de Saneamento Básico: Um Processo Contínuo de Participação e Construção foi 

apresentada uma síntese das atividades de participação popular com enfoque nas 

plenárias, capacitações e seminários, de envolvimento da sociedade para proposição de 

ações para o Plano. No item 4 - Planos Governamentais para Limoeiro Norte – CE, foi 

contextualizado uma discussão sobre os planos governamentais existentes na área de 

saneamento. No item 5 - Diretrizes para os Setores do Saneamento Básico, foram 

configuradas as diretrizes para os setores do saneamento, incluindo uma discussão 

acerca da legislação pertinente a cada setor, análise do contexto atual no município e 

sugestões para cada setor. No item 6 - Prognósticos e Alternativas para os Setores de 

Saneamento Básico, foram apresentados os prognósticos e alternativas, incluindo 

objetivos e metas para a universalização, estudos de crescimento populacional e de 

demandas, hierarquização de prioridades de investimentos por área e planejamento das 

ações. No item 7 - Viabilidade Técnica e Econômico–financeira, onde foi apresentado 

estudo de viabilidade técnica e econômico-financeiro da prestação dos serviços para o 

horizonte de planejamento (20 anos) e, no item 8 - Referências Bibliográficas. 
 

O Relatório de Programas, Projetos e Ações para o Saneamento Básico abrange 

os programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo 

compatível com os Planos Plurianuais e demais planos governamentais, identificando 

possíveis fontes de financiamento para a universalização dos serviços de saneamento 

básico. Esse Relatório enfoca também ações de emergência e contingência, em 

ocorrência de situações críticas na prestação dos serviços de saneamento básico. 
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Para formulação dos programas e projetos para o Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Limoeiro do Norte referentes a cada setor, consideraram-se as 

metas previstas no Plano Plurianual, PDDU e demais planos setoriais, de modo 

compatível com as diferentes dimensões envolvidas em cada área do saneamento 

básico.  
 

Esse Relatório foi dividido em 7 (sete) itens, contemplando o conteúdo previsto 

no Termo de Referência. No item 1 constou a introdução do PMSB presente em todos 

os relatórios. No item 2 - Planejamento: Programas, Projetos e Ações foram 

apresentadas as definições referentes aos programas e projetos do PMSB, 

especificamente de cada setor e os programas de educação ambiental, controle e 

inclusão social. Os programas e projetos propostos são complementares as ações 

previstas nos demais planos governamentais, de modo a fornecer diretrizes no sentido 

de definir os serviços de maneira integrada, enfatizando a necessidade de programas 

especiais de inclusão social, programas de educação sanitária e ambiental e de controle 

social, programa de ações complementares e intersetoriais. No item 3 - Hierarquização: 

Programas, Projetos e Ações foi definido a hierarquização dos programas e projetos 

considerando o prazo de execução das metas, sempre se reportando ao início do 

desenvolvimento das ações referente a cada projeto e/ou programa apresentado. No item 

4 - Índice Municipal de Salubridade Ambiental foi concebido um indicador de 

salubridade ambiental abrangendo os aspectos econômicos, sociais e de saúde pública 

para o desenvolvimento sustentável. No item 5 - Plano de Investimentos foi apresentado 

o relato da metodologia utilizada para definição dos critérios de investimento detalhado 

no Relatório de Prognósticos e Alternativas para a Universalização dos Serviços 

Públicos de Saneamento Básico de Limoeiro do Norte e as fontes de financiamento 

disponíveis para obtenção de recursos pelo município para investimento em saneamento 

básico. No item 6 - Ações de Emergência e Contingência foram apresentadas ações de 

prevenção e em casos de emergência nas áreas específicas no sistema de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e, no item 7 - Referências Bibliográficas. 
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O Relatório de Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação Sistemática da 

Eficiência e Eficácia das Ações Programadas - RASP foi elaborado a partir da 

necessidade de acompanhar os serviços prestados à população, por parte das prestadoras 

no setor de saneamento, cujo objetivo deve ser elevá-los e/ou mantê-los dentro dos 

padrões, de acordo com as normas. Atendendo ainda a necessidade de monitorar e 

diagnosticar os sistemas e, consequentemente, definindo a necessidade de investimento 

em melhorias nos mesmos. 
 

Esse Relatório foi dividido em 7 (sete) itens, contemplando o conteúdo previsto 

no Termo de Referência. Os itens 1 e 2 consistem na contextualização da introdução do 

PMSB presente em todos os relatórios, uma visualização do contexto da regulação e 

importantes premissas a serem seguidas pelas agências reguladoras para exercer 

eficazmente suas funções, respectivamente. No item 3 - Modalidades das Agências 

Reguladoras, apresentando alguns exemplos com suas respectivas estruturas 

organizacionais. No item 4 - Definição do Instrumento Regulatório, descrevendo a 

implementação do modelo de regulação Ente de Regulação Intermunicipal (ERIMUN) 

juntamente com sua estrutura organizacional. No item 5 - Definição das Ferramentas de 

Regulação a serem seguidas pelo ente de regulação intermunicipal, citando as ações 

preventiva e os tipos de indicadores para o gerenciamento dos serviços. No item 6 - 

Sistema Municipal de Saneamento Básico, retratando o Conselho Municipal de 

Saneamento e sua composição, e a elaboração do Fundo Municipal de Saneamento. No 

item 7 – Plano Estadual de Recursos Hídricos – PLANERH, e finalmente no item 8 – 

Referências Bibliográficas.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MINUTA 
PROJETO DE LEI DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE LIMOEIRO DO NORTE 
CEARÁ 
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MINUTA DO PROJETO DE LEI 
 
 

Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico 
destinado ao planejamento dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas na 
sede e distrito do Município de Limoeiro do 
Norte. 
 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LIMOEIRO NORTE, 
Estado do Ceará: 

 
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO 

DO NORTE, decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

 
Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, Anexo, com a 
definição das ações, metas, programas e projetos dos serviços públicos municipais de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, para o horizonte de 20 anos. 

 

Art. 2º - O planejamento dos serviços públicos de saneamento básico orientar-se-á nos 
princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Federal 11.445 / 2007, obedecendo ao 
disposto no Capítulo IV - Planejamento, da referida legislação. 

 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

Limoeiro do Norte,          de Fevereiro de 2009. 

 

 

 
JOÃO DILMAR DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE 

 

 


