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LEI Nº 507, DE 25 DE JANEIRO DE 2019.

Aprova o Plano Municipal de Saneamento
Básico –Serviços de Abastecimento de
Água e EsgotamentoSanitário, autoriza o
Município
a
celebrar
Contrato
dePrograma com a Empresa Baiana de
Águas eSaneamento S/A – Embasa e
dáoutras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA,no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no art. 25, inciso IV da Lei Orgânica do Município
e na Lei Municipal nº 479 de 07 de junho de 2017, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado na forma do Anexo Único desta Lei o Plano Municipal
de Saneamento Básico de Dom Macedo Costa, disponibilizado para consulta
pública e amplamente discutido em audiência pública realizada em 14 de
janeiro de 2019, convocadapelo Decreto Municipal nº 121, de 03 de janeiro de
2019.

§ 1º - O Plano Municipal de Saneamento Básico aprovado vincula todos os
particulares e entidadespúblicas ou privadas que prestem serviços ou
desenvolvam ações de abastecimento deáguas ou de esgotamento sanitário no
Município de Dom Macedo Costa.

§ 2º - O acesso aos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamentosanitário, mediante ampliação progressiva dos serviços, é
assegurado a todos osocupantes, permanentes ou eventuais, de domicílios e
locais de trabalho e deconvivência social localizados no território do Município,
independentemente de suasituação fundiária, com exceção das áreas cuja
permanência ocasione risco à vida ou àintegridade física dos ocupantes.

§ 3º - O Plano Municipal de Saneamento Básico de Dom Macedo Costa será
revisto,periodicamente, em prazo não superior a 04 (quatro) anos, assegurada
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a ampladivulgação das propostas de revisão e dos estudos que as
fundamentem, inclusivemediante consultas e/ou audiências públicas.

§ 4º -As revisões do Plano aprovado, após consulta e audiência pública, serão
aprovados por ato próprio do Poder Executivo.

Art. 2º - O Poder Executivo poderá editar o Plano Municipal de Saneamento
Básico, através da elaboração de Planos Setoriais de:
I – Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, e
II – Manejo de Resíduos Sólidos e de Limpeza Urbana.
Parágrafo Único – Os Plano Setoriais poderão ser elaborados com base em
estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço e para terem plena
vigência deverão ser aprovados por ato próprio do Poder Executivo, na forma
da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, após a necessária consulta
e audiência pública.

Art. 3º - Fica autorizada a celebração do Contrato de Programa com a
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – Embasa, tendo porobjeto a
prestação

dos

serviços

públicos

de

abastecimento

de

água

e

de

esgotamentosanitário, na forma e prazo especificado no Plano Municipal de
Saneamento Básico.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Dom Macedo Costa, 25 de janeiro de 2019.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
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Considerações Iniciais
O Presente Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB abrange os serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Dom Macedo Costa. Foi
elaborado com base em estudos e informações fornecidas pela Embasa, órgãos municipais e
estaduais. É oferecido para discussão e aprovação pelo Município, conforme previsto na Lei
Federal n° 11.445/07 artigo 19, que estabelece as diretrizes a serem seguidas no planejamento.
O Plano Municipal de Saneamento 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 água e dos serviços de esgotamento
sanitário, contribuindo para a promoção da saúde e o desenvolvimento do município.
Os principais estudos utilizados para a elaboração do PMSB foram:
a) Levantamento de informações fornecidas pela Embasa juntamente com o Município;
b) Plano de contingência elaborado exclusivamente para o PMSB, considerando a
continuidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados no
município.
c) Dados municipais: IBGE, Comitê de Bacias Hidrográficas do Recôncavo Sul, Território
de Identidade do Recôncavo, Embasa, Prefeitura Municipal;
d) Dados da População censo 2010, com estimativas 2017: IBGE;
e) Qualidade da água fornecida para a população: dados da Embasa relativa à portaria
Consolidada nº 05 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde.
f) Projeção de População e Domicílios;

O Plano Municipal será utilizado pelo município para:
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 abastecimento de
água e esgotamento sanitário.
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O PMSB deverá ser atualizado a cada 04 (quatro) anos, ou, quando houver alteração do
Plano Diretor Municipal, na implementação de novos sistemas produtores de água ou na
implementação de novos sistemas de esgotamento sanitário.

1.Diagnóstico do Município
1.1 Dados Gerais
O município de Dom Macedo Costa tem a sua história vinculada desde o século XVII à
grande freguesia de São Bartolomeu de Maragogipe, freguesia esta repartida em quatro no
decorrer do século XVIII, entre elas a de São Felipe, criada em 1718. Nesta freguesia situava-se
a fazenda São Roque, de propriedade da família Souza Pithon, que através de doações e
arrendamentos propiciou as condições para o povoamento da área por centenas de agricultores
dando origem ao Distrito de São Roque, mais conhecido como São Roque do Bate Quente, em
virtude de haver muitas brigas e discussões. Criado em 1883, quando a família Souza Pithon
ergueu a capela de São Roque, e que em 22 de maio do mesmo ano o Padre Francisco Felix de
Souza Pithon rezou a primeira missa inaugurando a capela que hoje é a Igreja Matriz da cidade.
Durante os estudos Sacerdotais, o Padre Pithon conheceu um grande religioso, o Arcebispo de
Salvador em 1890, Dom Antonio de Macedo Costa, nascido em 1830, filho da cidade de
Maragogipe a quem a vila pertencia no seu início, tornou-se amigo da família e de toda Vila. Em
04 de abril de 1962, o Distrito se emancipa politicamente e seus moradores resolvem dá o nome
de Dom Macedo Costa, em homenagem ao Grande amigo da família Souza Pithon e do povo da
vila. Dom Macedo Costa, Município criado em 1962, pela Lei Estadual nº 1652 – de 04 de abril
de 1962, sancionada, pelo governador da Bahia, General Juraci Magalhães, publicada no Diário
Oficial de 06/04/1962, desmembrando da Cidade de São Felipe.
A população do município, de acordo com estimativas do IBGE em 2018 foi de 4050
pessoas, sendo que aproximadamente 58% dessa população concentram-se nas áreas urbanas
do município.
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A principal base da economia do município é a agropecuária extensiva e a agricultura
familiar, que se apresenta como principal fonte de renda sendo elas: o cultivo da mandioca,
banana, laranja etc.

1.2. Localização

Fonte: Site do Município de Dom Macedo Costa

1.3. Aspectos geográficos
O Município de Dom Macedo Costa, esta localizado na Microrregião do Recôncavo Sul,
distando 180 km da capital do estado. Geograficamente, ocupando um espaço territorial de
94.778 km², entre as coordenadas geográficas de 39º11’ de longitude Oeste e 12º54´de latitude
Sul, a uma altitude de 200 metros em relação ao nível do mar. A cidade está localizada as
margens da BR 101, principal via de acesso, e interliga-se a Santo Antonio de Jesus (20 km), ao
município de Conceição do Almeida (28 km), e a capital do Estado (180 km), por esta mesma
via.

5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HRPX62GI1EC+9A03EP0DTG

Esta edição encontra-se no site: www.dommacedocosta.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
29 de Janeiro de 2019
10 - Ano X - Nº 1667

Dom Macedo Costa

Prefeitura Municipal
de Dom Macedo Costa - Minuta

1.4. Indicadores de Saúde
O aspecto analisado foi a verificação do número de internações por doenças do aparelho
digestivo e podem estar relacionados por deficiências dos serviços de saneamento (água e
esgoto).
O gráfico abaixo apresenta a quantidade de registro que deram entrada nas unidades de
saúde do município com CID relacionado a doenças do aparelho digestivo podendo ser
ocasionadas por veiculação hídrica nos últimos cinco anos.

Fonte: Secretaria de Saúde de Dom Macedo Costa.

1.5. 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
distribuída à população, citadas a seguir:
x Portaria Consolidada nº 05 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde.
x Decreto Federal 5440, de 04 de Maio de 2005.
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Em atendimento à Legislação Federal, decreto 5440/2005, 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), assim como disponibilização ao município, quando solicitado,
proporcionando às autoridades municipais o acompanhamento da qualidade do produto
disponibilizado.
A Embasa monitora a qualidade da água em todo sistema de abastecimento, desde os
mananciais até o registro instalado na entrada do imóvel dos clientes, coletando amostras e
realizando análises diariamente, conforme preconizado na legislação vigente.
O gráfico abaixo apresenta um resumo das análises realizadas em 2017 nas redes de
distribuição no município de Dom Macedo Costa, 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.
ANÁLISES REALIZADAS EM 2017

Fonte: Embasa
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Cabe ressaltar que essas análises acontecem apenas nas redes de distribuição, sendo
que outras análises são realizadas também na estação de tratamento e, por se tratar de um
sistema integrado, não foram aqui relacionadas.
O presente Plano Municipal propõe a manutenção do controle da qualidade da água
distribuída atualmente, que deve ser atualizado ao longo do tempo com eventuais alterações nas
legislações.

1.6. Características do Sistema de abastecimento atual
Atualmente o município de Dom Macedo Costa possui aproximadamente 100% de
cobertura de água, em sua área urbana, cujos serviços são prestados pela Embasa, onde há um
convênio Entre Entes Federados (Estado e Município), assinado em 2016.
O sistema que abastece o município é o Sistema Integrado de Abastecimento de Água –
SIAA de Santo Antonio de Jesus, através de uma adutora implantada com tubos nos diâmetros
de DN 150 e 100, em PVC DEFOFO e PVC PBA, respectivamente, abastecendo também, além
do município de Santo Antonio de Jesus, o município de Varzedo. A estrutura do SIAA é
composta de:
a) uma barragem de acumulação dando origem à formação de um lago, envolvendo os
Rio Preto, Rio da Dona e Rio de Areia, com 440 hectares de espelho d’água e volume
de aproximadamente 12 milhões de m³;
b) captação flutuante feita através de tomada d’água direta em 03 conjuntos motor bomba
- CMB de 30 cavalos - CV cada um, que transfere a água bruta para uma torre de
equilíbrio que abastece dois CMBs de 550 CV cada e daí a água é bombeada até a
ETA;
c) uma adutora de água bruta de ferro fundido de 600mm de diâmetro, com extensão de
7,7 km até a chegada na ETA;
d) Estação de Tratamento de Água – ETA do tipo convencional, com capacidade nominal
para tratar 400 l/s;
e) reservatório apoiado de distribuição, com capacidade de armazenamento de 4.000 m³;
8
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além de uma malha de rede de distribuição nos materiais e diâmetros diversos.

A Estação de Tratamento de Água, em Santo Antonio de Jesus, tem capacidade para
tratar 400 litros de água por segundo. No momento, trata aproximadamente 290 litros de água
por segundo.

1.7. Projeção Demográfica

O serviço de saneamento deverá beneficiar a população das áreas caracterizadas urbanas
do Município, visando à expansão gradual e progressiva dos serviços, por meio de sistema
público e de condomínios particulares.
A seguir são apresentadas as projeções da população urbana e dos domicílios elaborados
para os próximos 30 (trinta) anos.
Ano

População

Domicílios

Ano

População

Domicílios

2017

2.317

1.444

2033

2.812

1.886

2018

2.347

1.469

2034

2.843

1.916

2019

2.377

1.495

2035

2.876

1.947

2020

2.407

1.521

2036

2.908

1.978

2021

2.437

1.547

2037

2.940

2.009

2022

2.468

1.574

2038

2.972

2.031

2023

2.498

1.601

2039

3.005

2.053

2024

2.529

1.628

2040

3.037

2.075

2025

2.560

1.655

2041

3.069

2.098

2026

2.591

1.683

2042

3.102

2.120

2027

2.622

1.711

2043

3.135

2.142

2028

2.653

1.740

2044

3.167

2.164

2029

2.685

1.768

2045

3.200

2.187

2030

2.716

1.797

2046

3.233

2.209

2031

2.748

1.827

2047

3.266

2.232

2032

2.780

1.856

Fonte: Embasa/2017.
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2. Objetivos e Metas para Expansão dos Serviços
Objetivando 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 as metas abaixo discriminadas:

2.1. Área de Atendimento
x Sede Municipal e localidades atualmente atendidas pela prestadora;
x 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.
x Não incluirá áreas de obrigação de fazer de terceiros (loteamento particular, clandestino,
irregular ou invasão).

2.2. Abastecimento de Água
Cobertura Mínima do Serviço Urbano.
Ano 2017
Cobertura
(%)

Atual

5°

10°

15°

20°

25°

30°

100

100

100

100

100

100

100

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
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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);

Programa de Controle de Perdas
Ano

Atual

5°

10°

15°

20°

25°

30°

18,2

<15

<12

<10

<10

<10

<10

2017
ANC

Objetivo: Medir as perdas totais na rede de distribuição de água
Unidade de medida: percentual (%)
Fórmula de Cálculo: ANC = (VD – Vconsumido) x 100
VD
Onde:
- ANC: Água não consumida (%).
- VD: Volume disponibilizado à distribuição = Volume produzido + volume importado – volume
exportado (m³/ano).
- Vconsumido: = volume micromedido + volume estimado + volume recuperado + volume operacional
+ volume especial (m³/ano).
Vmicromedido – Volume total consumido e registrado nos micromedidores instalados (m3/ano).
Vestimado – Volume estimado para eventuais ligações sem hidrômetro (m3/ano)
Vrecuperado – Volumes implantados quando da autuação de usuários infratores.
Voperacional – volume relativo aos usos operacionais, emergências e sociais- (m³/ano).
Vespecial – Volumes de uso especial, como aqueles cedidos ao Corpo de Bombeiros e similares.
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2.3. Sistema de Esgotamento Sanitário
Cobertura Mínima do Serviço Urbano
Ano 2017

Atual

5°

10°

15°

20°

25°

30°

Cobertura

0

>11

>19

>26

30

30

30

(%)
OBS: A cobertura prevista para o serviço urbano de esgotamento sanitário fica condicionada à captação de recursos não onerosos
pelo município.

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).

3. Programas, Projetos e Ações Propostas
Estão previstos diversos programas e ações, em 30 anos projetados, visando à melhoria
dos sistemas de abastecimento de água, sendo intervenções no município apenas na
distribuição, uma vez que o mesmo compõe um sistema integrado. Assim como a implantação
do sistema de esgotamento sanitário.

3.1. Sistema de Abastecimento de água
Os principais empreendimentos previstos para o sistema de abastecimento de água, para
o período de 30 anos e seus quantitativos estimados, são:
12
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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...);
x Ações de segurança patrimonial em Dom Macedo Costa, no valor de R$10.000,00;
x Ampliação da ETA do SIAA Santo Antonio de Jesus, cabendo a Dom Macedo Costa, o
valor de R$130.022,00;
x

Duplicação de trecho da AAT Santo Antonio/ Dom Macedo Costa, no valor de

R$320.000,00.

3.2. Sistema de Esgotamento Sanitário
Para que o município chegue à meta de 30% de cobertura para os próximos 30 anos,
conforme disposto meta estabelecida, por não existir o serviço de esgotamento sanitário
atualmente, será necessária a realização das seguintes etapas, que importará no montante de
R$3.742.899,35:
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;
x Pré-dimensionamento

das

unidades

dos

sistemas,

para

as

alternativas

selecionadas; - escolha da alternativa mais adequada mediante a comparação técnica,

13
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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).
9 A execução do projeto de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES na
sede municipal fica condicionada à captação de recursos não onerosos pelo município.

4. Investimentos
O plano de investimento em obras para adequação e ampliação dos sistemas de
abastecimento de água e implantação do sistema de esgotamento sanitário está baseado nas
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
abastecimento de água e de esgotamento sanitário 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.
Para o atendimento de todos os programas e ações nos próximos 30 anos, de forma
qualitativa e quantitativa, nas demandas dos sistemas de água e esgoto do município de Dom
Macedo Costa, são necessários investimentos da ordem de R$ 3,9 milhões, em valores
presentes.
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5. Fontes de Financiamentos
O PMSB 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.
As principais fontes de recursos identificadas, conforme cenário setorial atual, para que
possam ser executadas as ações previstas no planejamento foram:
Geração de recursos tarifários (receita menos despesa) para:
 Investimentos diretos;
 Contrapartidas de financiamentos;
 Reposição do parque produtivo;
 Garantias financeiras de financiamentos.
 Cobrança pelo Uso da Água;
x FGTS e FAT;
x Recursos privados;
x Expansão Urbana (loteadores, conjuntos habitacionais e loteamentos sociais).
As fontes de recursos identificadas poderão se transformar em investimentos frente ao
previsto no Plano Municipal de Saneamento Básico das seguintes formas:
x Programas com recursos próprios (tarifa);
x Repasse a fundo perdido ou financiamentos (Estadual ou Federal)
x Financiamentos nacionais, BNDES e CEF (FAT e FGTS);
x Financiamentos internacionais (BID, BIRD, JBIC, etc.)
x Empreendimentos Imobiliários;
x Orçamento Fiscal (União, Estado e Município)

15
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6. Conclusão
O presente Plano Municipal de Saneamento Básico tem como objetivo apresentar a
situação atual dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de
Dom Macedo Costa, apontando as diretrizes para expansão em um horizonte de 30 anos.
Para garantia dos investimentos e obras que se fizerem necessárias, este PMSB deverá
servir como referência para a contratação de empresa especializada para a elaboração dos
necessários estudos de alternativas, estudos de concepção que consolidarão a conformação
final dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da cidade, bem como
permitirão a determinação das obras e ações necessárias para se atingir essa nova
conformação.

7. Anexos
7.1. Anexo I - Plano de Contingência
As atividades acima descritas são essenciais para propiciar a operação permanente dos
sistemas de água e esgotos 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, 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, conseqüentemente, 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 a 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- Sistema de Abastecimento de Água
Ocorrência

Origem
9 Períodos
ocorrência

1.Falta d’água
generalizada

Plano de Contingência
de

chuvas

com

de

inundação,

em

9

Comunicar

à

população,

hospitais, Unidades Básicas de

geral, das instalações,

Saúde,

comprometendo a qualidade e o

autoridades competentes, entre

funcionamento dos equipamentos

outros, através dos meios de

e estruturas.

comunicação disponível.

9 Deslizamento

de

movimentação
solapamento

encostas/
do

de

apoios

9

solo/

prolongada

em

for.
9

no

atingidas

caráter emergencial, se preciso

estruturas com arrebentamento
9 Interrupção

instituições,

Contratar obras de reparos das
instalações

de

da adução de água bruta.

quartéis,

Implementar

cronograma

de

abastecimento por manobras.
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fornecimento de energia elétrica

9

reservatórios.

nas instalações de produção de
9

água.
9 Vazamento
instalações

de
de

cloro

nas

tratamento

de

9

dos

mananciais

acidentes

como

derramamento

de

de água.
9

substâncias

energia

9

que será captada, tornando-a

de energia.
9

Deficiência

de

água

nos

mananciais

em

períodos

de

Interrupção

9

9
9

Adequar o plano de ação às
características da ocorrência.

9
temporária

Comunicar à polícia em caso de
vandalismo.

no

Comunicar

à

população,

hospitais, Unidades Básicas de

fornecimento de energia elétrica

Saúde,

nas instalações de produção

autoridades competentes, entre

e/ou distribuição de água

outros, através dos meios de

Danificação de equipamentos de

comunicação disponível.
9

tratada
9

a

emergência na falta continuada

estações elevatórias de água

ou localizada

para

alterando a qualidade da água

estiagem

d’água parcial

elétrica

disponibilização de gerador de

9 Ações de vandalismo.

2. Falta

Comunicar à concessionária de

tóxicas na bacia a montante,

inadequada ao consumo.

9

Disponibilizar caminhões pipa
para fornecimento emergencial

9 Contaminação

9

Adequar o plano de ação às
características da ocorrência.

água.

por

Prefeitura Municipal
de Dom Macedo Costa - Minuta
Controlar a água disponível nos

Danificação de estruturas de

quartéis,

instituições,

Comunicar à polícia em caso de
vandalismo

9

Disponibilizar caminhões pipa

reservatórios e elevatórias de

para fornecimento emergencial

água tratada

de água.

Rompimento de redes e linhas

9

Contratar obras de reparos das

adutoras de água tratada

instalações

Ações de vandalismo

caráter emergencial se preciso

atingidas

em
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for.
9

Implementar de cronograma de
abastecimento por manobras.

9

Instalar equipamentos reserva.

Quadro 2 – Sistema de Esgotamento Sanitário.
Ocorrência

Origem
Interrupção

Plano de Contingência
no

fornecimento

de

9

Comunicar

à

população,

1. Paralisação

energia elétrica nas instalações de

hospitais, Unidades Básicas

da estação de

tratamento.

de

tratamento de

Danificação

esgotos

eletromecânicos/ estruturas.

competentes,

Ações de vandalismo.

através

2. Extravasamentos de
esgotos em
estações

Interrupção

de

no

9

entre

dos

outros,

meios

de

Comunicar à polícia em caso
de vandalismo

bombeamento.
Danificação

autoridades

comunicação disponível.

de

energia elétrica nas instalações de

quartéis,

instituições,

equipamentos

fornecimento

Saúde,

de

equipamentos

9

Comunicar à concessionária

eletromecânicos/ estruturas

de energia elétrica para a

Ações de vandalismo.

disponibilização de gerador de

3.

Desmoronamento de taludes/ paredes

emergência

Rompimento

de canais.

continuada de energia.

de linhas de

Erosões de fundos de vale.

recalque,

Rompimento de travessias.

elevatórias

9

os

órgãos

falta

de

controle ambiental.
9

coletores

Comunicar

na

Instalar

equipamentos

reserva.

tronco,
9

interceptores e

Contratar obras de reparos
das instalações atingidas em

emissários
4. Ocorrência

Lançamento indevido e águas pluviais

caráter emergencial se preciso

de retorno de

em redes coletoras de esgoto.

for.

esgotos em

Obstruções em coletores de esgoto.

9

Sinalizar e isolar a área como
19
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medida
preventiva
de

imóveis

acidentes.
9

Implantar sistema de desvio e
isolamento do trecho avariado
para não prejudicar as áreas
circunvizinhas em caso de
acidentes em coletores de
esgoto.

Executar trabalhos de limpeza e
desobstrução.

7.2. Anexo II - Mecanismos de Acompanhamento do Plano Municipal de
Saneamento.
Este Plano será atualizado a cada 04 (quatro) anos, e para que isto aconteça o operador
dos serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário deverá elaborar relatórios
gerenciais contendo:
x A evolução dos atendimentos em abastecimentos de água, coleta, transporte e tratamento
de esgotos sanitários, comparando o indicador com as metas do Plano;
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 Consolidada nº 05 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde;
x Informações de evolução das instalações existentes no município, como por exemplo,
quantidade de rede de água e de esgotamento sanitário, quantidade de ligações de água e
esgoto, quantidade de poços, estações de tratamento, estações elevatórias de esgoto, etc.
x Balanço patrimonial dos ativos afetados na prestação dos serviços;
x Informações operacionais indicando as ações realizadas no município, como por exemplo,
quantidade de análises de laboratório realizadas, remanejamentos realizados nas redes e
ligações de água e esgoto, substituição de hidrômetros, suspensão no fornecimento de água,
20
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conserto de vazamentos, desobstrução de rede e ramais de esgoto, reposição de pavimento em
paralelo e/ou asfáltica, etc.
x Dados relativos ao atendimento ao cliente, identificando o tipo de solicitação, separando a
forma de atendimento (Call Center, Balcão de atendimento e outros);
x Informações contendo Receitas, despesas e Investimentos realizados por ano.

7.3 Anexo III - comprovação de viabilidade técnica e econômico-financeira
O Plano Municipal possui uma gestão compartilhada entre município e governo do Estado
através da Embasa. A viabilidade econômico-financeira do contrato de programa é oriunda do
subsídio de cruzado. A Embasa por ser responsável pelo abastecimento de água e esgotamento
sanitários em muitos municípios, possui um fluxo de caixa que permite subsidiar as cidades com
saldo de receitas negativos, a exemplo de Dom Macedo Costa, conforme os números
apresentados no anexo do contrato de programa, através dos lucros de locais com saldo de
receitas positivos.
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Avaliação Econômico-financeira simplificada

A comprovação de viabilidade técnica e econômico-financeira do município de Dom Macedo Costa foi
baseada no modelo fluxo de caixa livre descontado, amplamente utilizado pelo mercado para análise de
projetos de investimento. O estudo estabelece o fluxo de caixa do município em um horizonte de 30 anos
considerando as projeções das receitas, dos custos e dos investimentos de acordo com os parâmetros e
dados apresentados em Diagnóstico Simplificado e em informações contábeis e gerenciais cedidas pela
companhia de saneamento que opera os serviços de água e esgoto do município, posição de 31 de
dezembro de 2017.

Premissas

A área de abrangência da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário é,
principalmente, a área urbana do município, na data base do estudo de comprovação de viabilidade. A
expansão deverá atingir o nível desejado de cobertura dos serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário previstas neste diagnóstico.
Os critérios técnicos básicos como população, domicílios, tarifas médias utilizados na comprovação da
viabilidade econômico-financeira, no período de 2018 a 2047, advêm de dados iniciais na data-base de
dezembro de 2017.

Quadro 01 - Projeção da Demandas dos Serviço de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário
Período 2018-2047
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Ano

Economias
Economias
Área de Atendimento
Volume Faturado Total
Residenciais Residenciais
(hab)
(m³)
(econ)
(econ)
População Domicílios

Água

Esgoto

Água

Esgoto

Índice de Cobertura
(%)

Tarifas médias efetivas
(R$/m³)

Água - ICA

Esgoto - ICE

2017

2.317

1.444

1.300

-

106.098

-

90,0%

0,0%

Água
4,57

Esgoto Média
-

4,57

2018

2.347

1.469

1.495

-

108.262

-

90,5%

0,0%

4,75

-

4,75

2019

2.377

1.495

1.529

-

110.459

-

91,0%

0,0%

4,94

-

4,94

2020

2.407

1.521

1.565

-

112.687

-

91,5%

0,0%

5,13

-

5,13

2021

2.437

1.547

1.600

-

114.947

-

92,0%

0,0%

5,33

-

5,33

2022

2.468

1.574

1.637

-

117.239

1.906

92,5%

1,5%

5,33

4,27

9,60

2023

2.498

1.601

1.673

-

119.564

3.866

93,0%

3,0%

5,33

4,27

9,60

2024

2.529

1.628

1.711

-

121.921

5.882

93,5%

4,5%

5,33

4,27

9,60

2025

2.560

1.655

1.749

25

124.311

7.954

94,0%

6,0%

5,33

4,27

9,60

2026

2.591

1.683

1.788

50

126.734

10.083

94,5%

7,5%

5,33

4,27

9,60

2027

2.622

1.711

1.827

77

129.189

12.269

95,0%

9,0%

5,33

4,27

9,60

2028

2.653

1.740

1.867

104

131.677

14.514

95,5%

10,5%

5,33

4,27

9,60

2029

2.685

1.768

1.908

133

134.198

16.817

96,0%

12,0%

5,33

4,27

9,60

2030

2.716

1.797

1.950

162

136.753

19.179

96,5%

13,5%

5,33

4,27

9,60

2031

2.748

1.827

1.992

192

139.340

21.602

97,0%

15,0%

5,33

4,27

9,60

2032

2.780

1.856

2.034

223

141.961

24.085

97,5%

16,5%

5,33

4,27

9,60

2033

2.812

1.886

2.078

255

144.615

26.629

98,0%

18,0%

5,33

4,27

9,60

2034

2.843

1.916

2.122

287

147.303

29.235

98,5%

19,5%

5,33

4,27

9,60

2035

2.876

1.947

2.166

321

150.023

31.904

99,0%

21,0%

5,33

4,27

9,60

2036

2.908

1.978

2.212

356

152.778

34.635

99,5%

22,5%

5,33

4,27

9,60

2037

2.940

2.009

2.258

392

155.565

37.431

100,0%

24,0%

5,33

4,27

9,60

2038

2.972

2.031

2.283

427

157.745

40.105

100,0%

25,5%

5,33

4,27

9,60

2039

3.005

2.053

2.308

462

159.939

43.055

100,0%

27,0%

5,33

4,27

9,60

2040

3.037

2.075

2.333

498

162.150

46.075

100,0%

28,5%

5,33

4,27

9,60

2041

3.069

2.098

2.358

535

164.375

49.166

100,0%

30,0%

5,33

4,27

9,60

2042

3.102

2.120

2.383

541

166.615

49.836

100,0%

30,0%

5,33

4,27

9,60

2043

3.135

2.142

2.408

546

168.871

50.510

100,0%

30,0%

5,33

4,27

9,60

2044

3.167

2.164

2.433

552

171.140

51.189

100,0%

30,0%

5,33

4,27

9,60

2045

3.200

2.187

2.458

558

173.424

51.872

100,0%

30,0%

5,33

4,27

9,60

2046

3.233

2.209

2.483

563

175.722

52.560

100,0%

30,0%

5,33

4,27

9,60

2047

3.266

2.232

2.508

569

178.034

53.251

100,0%

30,0%

5,33

4,27

9,60

O Índice de Cobertura de Água - ICA e o Índice de Cobertura de Esgoto – ICE indicam o percentual de
domicílios urbanos com infraestrutura disponibilizada para o acesso da população ao sistema público de
água e ao sistema público de esgotos no período do contrato.
FORMULAS DE CÁLCULO:
ICA = (EcoCadResAtÁgua + DomDispÁgua) x 100
DomÁreaAtendimentoÁgua
ICA = Índice de Cobertura dos Domicílios Urbanos com Disponibilidade de Rede Pública de Abastecimento
de Água (%)
EcoCadResAtÁgua = economias cadastradas residenciais ativas de água (unidades)
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DomDispÁgua = domicilios não conectados, mas com disponibilidades de acesso a rede pública de
abastecimento, sejam com ligações suprimidas ou com sistemas particulares (unidades)
DomÁreaAtendimentoÁgua = projeção de domicílios, na área de atendimento com água, na data base da
assinatura do contrato (unidades)
ICE = (EcoCadResAtEsgoto + DomDispEsgoto) x 100
DomÁreaAtendimentoEsgoto
ICE= Índice de Cobertura dos Domicílios Urbanos com Disponibilidade de Rede Pública de Coleta de
Esgotos (%)
EcoCadResAtEsgoto = economias cadastradas residenciais ativas de esgoto (unidades)
DomDispEsgoto = domicílios não conectados, mas com disponibilidades de acesso a rede pública de
coleta de esgoto (unidades)
DomÁreaAtendimentoEsgoto = projeção de domicílios com esgotamento sanitário, na área de
atendimento da data base da assinatura do contrato (unidades)

Projeção de Receitas

As receitas são identificadas com base na tarifa média projetada do município e na projeção do volume
faturado, com atualização de valor pelo indicador de inflação IPCA e acréscimo de reajustes tarifários.

A projeção do volume faturado é calculado por meio do volume medido/estimado médio por economia1
de água e esgoto e o número de economias residenciais existentes. O volume medido/estimado é
projetado considerando as variações de: número de habitantes por domicílio, crescimento da renda per
capita e na evolução do consumo de água por habitante. As economias existentes atendidas no período
estudado são estimadas considerando a evolução populacional e as metas de atendimento propostas no
estudo de diagnóstico.

1

Economia é um conceito utilizado setor de saneamento para se referir unidades habitacionais, podendo ser imóveis unidomicilar, ou
pluridomicilar, como apartamentos de um mesmo edifício.
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Projeção de Custos

A projeção dos custos considera seu comportamento histórico e, principalmente, a sua relação frente à
evolução dos volumes, o que, indiretamente determina o crescimento dos sistemas e dos seus gastos. De
acordo com seu perfil, os custos são classificados em Diretos, Indiretos e Outros custos. Os custos diretos
são aqueles gastos na operação e expansão dos sistemas de água e esgoto do município, assim como na
estrutura administrativa de apoio a gestão. Os Custos indiretos são gerados a partir de gastos com
serviços de suporte (custos com sistemas de informática, advogados, licenças ambiental, projetos,
consultorias, contabilidade, tesouraria, captação de recursos, almoxarifado etc.). Os Outros custos
referem-se a perdas de faturamento, impostos sobre faturamento e imposto de renda.

Os principais parâmetros influenciadores dos custos são: produtividade do setor de saneamento,
produtividade da companhia que realiza gestão dos sistemas municipais de água e esgoto, preços dos
insumos e da mão-de-obra, custos com inadimplência e impostos.

Investimentos

Os investimentos referem-se aos ativos direcionados a cada município acrescido do Capital de Giro
necessário para operação dos sistemas. O total de ativos é composto pelo valor dos ativos existentes,
atualizados pelo IPCA, somados aos investimentos necessários para expansão, visando ao atendimento
das metas do estudo de diagnóstico e a reposição dos ativos já existentes.

O nível de cobertura de água tem a perspectiva de atingir 100% no período, enquanto que o indicador de
cobertura de esgotamento sanitário teria seu índice de cobertura elevado de forma gradual, chegando a
30% a partir de 2041. O Fluxo dos Investimentos referem-se aos ativos direcionados ao município
acrescido do Capital de Giro necessário para operação dos sistemas. O total de ativos é composto pelo
valor dos Ativos existentes, atualizados pelo IPCA, (R$ 961.961) somados aos investimentos necessários
para expansão, visando à ampliação e à reposição dos ativos.
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Quadro 02 - Projeção do Fluxo de Investimentos dos Serviços de Abastecimento de Água e de
Esgotamento Sanitário (Período 2018-2047)

Investimentos
Var. Capital
de Giro

Ano

Imobilizado e
Obras

2017
2018

961.962
126.117

6.176
6.176

968.138
132.293

2019

129.735

2.244

131.978

2020

157.795

2.268

160.062

2021

138.390

2.358

140.747

2022

983.337

855

984.192

2023

977.474

824

978.298

2024

1.128.056

872

1.128.928

2025

252.351

1.384

253.735

2026

259.180

1.420

260.600

2027

266.122

1.430

267.552

2028

593.177

1.466

594.643

2029

286.747

1.502

288.249

2030

294.031

1.538

295.569

2031

301.429

1.549

302.978

2032

308.943

1.560

310.503

2033

316.573

1.622

318.195

2034

324.319

1.633

325.951

2035

332.181

1.644

333.825

2036

340.160

1.705

341.866

2037

348.256

1.717

349.973

2038

287.397

1.479

288.876

2039

292.351

1.544

293.896

2040

297.359

1.567

298.926

2041

297.866

1.589

299.455

2042

280.435

965

281.400

2043

283.087

970

284.058

2044

285.729

976

286.704

2045

288.359

981

289.340

2046

290.977
295.489

986
992

291.964
296.480

2047

Total
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8.5 Resumo dos parâmetros utilizados no modelo de comprovação de viabilidade
Taxa de desconto
CMPC

8,66%

Crescimento Populacional
Ajuste da proporção habitantes por domicílio
Anos para ajustes da redução habitantes por domicílio

-8,8%
20 anos

Volume e atendimento
Percentual aumento/diminuição de consumo (m3/ano) de uma
nova economia atendida

20%

Elasticidade da renda

0,3

Anos para Universalização do ICA
ICA para universalização

20 anos
100%

Anos para Universalização do ICE
ICE para universalização

20 anos
30%

Projeções sobre Receita
% Evasão de receitas

6,30%

Percentual de receitas indiretas s/ receitas diretas

3,54%
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R$ 0,00

Reciprocidade

Custos
Percentual dos custos com Mão de Obra - Diretos e Indiretos

28%

Percentual de produtividade esperada para ajuste de fronteira Custos Diretos

0%

Período para o alcance da produtividade de fronteira

15 anos

Percentual de produtividade anual esperado do setor

0,5%

Base de Ativos
Anos para amortização

30 anos

Idade média de reposição de investimentos – Água e esgoto

50 anos

Inv. reposição por economia residencial- Água

R$ 3.129

Inv. reposição por economia residencial- Esgoto

R$ 4.470

Inv. expansão por economia residencial – Água

R$ 3.129

Inv. expansão por economia residencial – Esgoto

R$ 4.470

Tributos
IR e CSLL

34%

Percentual máximo de lucro que pode ser abatido com o IR diferido

30%

Imposto sobre receita

6,79%
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Condicionantes da Viabilidade

As condições de viabilidade são as medidas de balanceamento necessárias para geração dos recursos
suficientes para recuperar os dispêndios com a operação e remunerar os investimentos para adequada
expansão e reposição dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, em sistemas
cujo fluxo de caixa é deficitário. Entre elas configuram: os reajustes tarifários, captação de recursos não
onerosos junto à União e ao Estado, ou outros órgãos internacionais de fomento, ajuste das metas
contratuais, alteração das concepções de projetos, incluindo alternativas tecnológicas, aporte de recursos
municipais e alteração de prazo contratual.

É importante ressaltar que as tarifas e os reajustes tarifários, bem como os futuros ganhos reais
autorizados, destacada no inciso IV do Art. 27, do Decreto estadual 7.217/2010, fiscalizados e autorizados
pela Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA, devem, no mínimo, serem
suficientes para equilibrar o Fluxo de Caixa do município de Dom Macedo Costa durante a vigência do
contrato. E quando as condições tarifárias, implementadas durante o contrato, não forem totalmente
suficientes, será necessário que o Município e/ou o Estado da Bahia captem recursos complementares ou
suplementares de fontes não onerosas, destacada no inciso VI, parágrafo 5º do Art. 39, do Decreto
7.217/2010, para subvenção de projetos e ações contratuais de forma a garantir o equilíbrio do Fluxo de
Caixa Líquido na vigência do contrato. Assim como, quando as condições de subvenção dos recursos para
investimento não forem totalmente suficientes para garantir o equilíbrio do Fluxo de Caixa Líquido,
durante a vigência do contrato, surgirá a necessidade de dilatar o prazo contratual para a garantir a
amortização total dos investimentos realizados nos projetos e ações no período contratual, pois o prazo
de prorrogação do contrato deve ser por período suficiente à plena amortização dos investimentos
realizados pela Concessionária.
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Análise da Viabilidade
O valor presente do fluxo de caixa descontado operacional do município projetado para 30 anos é de R$
3.575.134 (negativo). Conforme demonstra a tabela a seguir:
Tabela 1 - Fluxo de Caixa Descontado do município projetado (30 anos)
Descrição

Valores

Receita Bruta

9.577.083

(-) Impostos e taxas sobre receita

(650.283)

(-) Custos com evasão

(603.356)

Receita Líquida

8.323.442

(-) Custos operacionais dos serviços

(6.668.423)

EBITDA - Resultado Operacional

1.655.019

(-) IR+CSLL operacional

(562.706)

(+) Benefício Fiscal da Amortização

543.492

EBI - Resultado após impostos e depreciação

1.635.805

(-) Fluxo dos Investimentos

(5.210.939)

Fluxo de caixa líquido operacional

(3.575.134)

A Receita Bruta equivale ao somatório da Receita Direta e Receita Indireta. Com base na tarifa média
efetiva do município de R$ 4,57 de água por economia existente e no volume projetado de 106.098 m3 de
água, encontra-se a Receita Direta Total equivalente a R$ 485.278 no primeiro ano. E a Receita Bruta Total
do ano base, equivale a R$ 511.205, enquanto a diferença é composto por receitas indiretas. Projetandose a Receita Total para os próximos 30 anos e descontando a valor presente com base no Custo Médio
Ponderado de Capital de 8,66%, tem-se a Receita Bruta de R$ 9.577.083.
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Os Custos Operacionais de R$ 6.668.423 equivalem aos custos diretos e indiretos que são projetados com
base no custo unitário e no volume projetado por ano com base nas variáveis citadas anteriormente.
Os Impostos, taxas e contribuições foram calculados com base na alíquota efetiva de aproximadamente
6,79%. Esta alíquota é encontrada com base na alíquota de 9,25% (somatório das alíquotas de PIS e
COFINS) deduzida dos créditos percebidos nos insumos da prestação de serviços de água e esgoto. Já o
custo com inadimplência é de 5,34%, projetado com base na diferença entre o faturamento e a
arrecadação do município nos últimos 12 meses. Confrontando este dado com a Receita Bruta Total, é
possível projetar um custo de evasão total no período em valor presente de R$ 603.356.

Tabela 2 – Total do Fluxo Descontado de Investimentos projetado (30 anos)

Descrição

Valores

Base de Ativos Líquidos atualizados
Previsão de Investimentos (30 anos)
Necessidade de Capital de Giro
Fluxo Total de Investimentos

961.961
4.184.270
27.682
5.210.939

A base de Ativos líquidos do Município é de R$ 961.961. Considerando as metas do estudo de diagnóstico
para ampliação do atendimento de água e esgoto, projetam-se investimentos, em valor presente, de R$
4.184.270 a serem usados para expansão e reposição dos sistemas. A necessidade de Capital de Giro
(NCG) total para operar os sistemas do município, no período do estudo, corresponde a R$ 27.682.
Somados os valores em tela, encontra-se o fluxo de investimentos, em valor presente, de R$ 5.210.939.
Considerações finais
A partir dos dados disponíveis e das premissas utilizadas para projeção dos custos, receitas e
investimentos, conclui-se que o valor presente do Fluxo de Caixa Líquido Operacional para prestação de
serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário é deficitário, tornando a viabilidade técnica e
econômico-financeira condicionada a aplicação de medidas de equacionamento a serem previstas
contratualmente e implementadas durante a vigência contratual, de forma conjunta ou individual, caso as
premissas se confirmem.
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Portarias
PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA

CNPJ nº 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

PORTARIA Nº 090, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018*.
“Nomeia

membros

para

compor

o

CACS

-

Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB, biênio 2018/2020 e dá outras
providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA – ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais, respaldado na Constituição Federal, na Lei Orgânica do
Município e da Lei Federal nº 11.494 de 20 de junho de 2007 que Regulamenta o Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB,

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam nomeados como membros do Conselho Municipal do FUNDEB – Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação do Município de Dom Macedo Costa, instituído pela Lei
Municipal nº 340/2007 e pela Lei Federal nº 11.494/2007 que dispõem sobre a criação
do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação, os membros constantes no ANEXO ÚNICO desta Portaria.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Dom Macedo Costa (BA), 08 de novembro de 2018.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal

*Republicada por conter incorreções na publicação anterior.
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PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA

CNPJ nº 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

ANEXO ÚNICO
REPRESENTAÇÃO
Executivo:
Sec. Educ. Educação
Executivo:
Prefeitura Municipal
Professores
Servidor Técnico
Administrativo
Pais de alunos

Estudantes
Conselho Municipal de
Educação
Conselho Tutelar
Diretores

SITUAÇÃO
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente

NOME
João Câncio dos Santos Filho
Maria São Pedro de Jesus do Santos
Sirley Magalhães Moreira Almeida
Natalicio Alves de Oliveira
Jovelina Piton Oliveira (Presidente)
Fernando Moura de Jesus
Carme Borges Froes Barreto (Vice Presidente)
Iracy dos Santos Silva
Ana Claudia de Jesus Santos
Jaqueline Souza Santana
Vera Lúcia Barreto dos Santos
Maiza de Jesus Santos Silva
Tatiane Cruz dos Santos
Carlos Eduardo Silva Costa
Crispiniana Santana de Jesus
Jucélia Ferreira da Silva
Marizete Cardoso Silva dos Santos
Rosilene Ferreira Rodrigues de Souza
Edmare dos Santos Reis
Michele Eleticia Oliveira Souza
Elaine Machado de Souza
Jeovana da Cruz Souza

RG
15294770-18
06584224-30
08528704-00
12777214-67
02257593-65
09645548-95
07448656-03
08168757-58
14763189-05
11777741-27
07978363-57
13918293-44
16404694-32
15236028-05
09362351-09
12988886-97
06624968-68
04454520-72
13111432-89
14808394-34
14033831-02
09369464-40

CPF
038.925.315-44
890.533.205-63
834.739.985-91
045.154.345-94
160.743.275-72
033.284.335-11
820.433.535-00
940.127.765-68
847.484.275-15
818.306.885-53
921.580.565-68
038.353.175-63
039.676.475-44
084.121.395-00
002.722.315-92
028.523.985-67
004.042.355-73
857.693.555-49
014.490.225-70
038.925.375-85
038.849.325-94
845.713.225-34
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