
Número Observações (uso opcional)

162

163 98,0%

164 98,0%

165 85,0%

166 78,0

167 0,0%

168 98,0%

Item Observações (uso opcional)

169 PMSB em execução
171 Elaboração do PMSB 

Item Cite as etapas e mecanismos Observações (uso opcional)

172
Existe integração-articulação dos princípios/diretrizes e ações do PMSB com outras políticas municipais 

(saúde, meio ambiente, e desenvolvimento urbano) e o plano de recursos hídricos (plano de bacia)?
NÃO

Item Cite a fonte de dados e metodologia Observações (uso opcional)

173
Metas de curto, médio e longo prazo, para universalizar a coleta de esgoto em relação à situação atual 

para todo o município
SIM

Plano Municipal de Saneamento regulado pela 

ARES PCJ

Item Cite as fontes de dados e metodologia Observações (uso opcional)

174
Metas de curto, médio e longo prazo, para universalizar o tratamento do esgoto coletado, em relação à 

situação atual, para todo o município
SIM Regulado pela ARES PCJ

Item

175 Obras e programas de urbanização e saneamento emergenciais e/ou em áreas críticas do município SIM
Em andamento a coleta de esgoto em bairros 

perifericos 

Item Observações (uso opcional)

176 Base de dados georreferenciada sobre a implantação do PMSB SIM Iniciando as operaçoes 

Programa e fase
Programas PMSB (ou 

em outros 

documentos 

municipais), 

implantados ou em 
Mecanismos e procedimentos de monitoramento e avaliação: ações e metas do PMSB e manutenção operação do SES 

Descrição Etapa
Base de dado 

geoerreferenciada, 

Etapa

  enviado para Câmara Municipal

  enviado para Câmara Municipal

Integração-articulação do PMSB com outras políticas municipais

Descrição

Existe algum 

mecanismo de 

integração-

DESCRIÇÃO GERAL DA SITUAÇÃO ATUAL SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

Tipo de sistema                                                  selecione uma opção

População urbana atendida exclusivamente pelo SES do município                                                                                      (em %)

Estágio da elaboração do PMSB 

PMSB em qualquer 

Descrição

Metas da coleta de esgotos

Metas definidas no 

PMSB ou no PDES em 

Programas prioritários

Descrição

Metas definidas no 

PMSB em relação ao 

ano base do 

diagnóstico (citar as 

fontes de dados e a 
Metas de tratamento de esgotos

Descrição

Vazão tratada                                                                                                                                                    (média mensal em L/s) 

População urbana atendida por sistema integrado em conjunto com outro município ou por sistema regional           (em %)

Coleta - população total                                                                                                                                                                (em %) 

Coleta - população urbana                                                                                                                                                            (em %)  

Descrição

Plano Municipal de 

Esgoto Tratado

Tratamento - população urbana atendida por rede de coleta de esgoto                                                                                (em 



177 Procedimentos de avaliação de ações e metas do PMSB SIM
Relatorios anuais em concordancia com o ente 

regulador (ARES PCJ)

178 Bases de dados sobre a operação-manutenção do SES SIM implantado e auditado pelo ente regulador

Item Observações (uso opcional)

179 Instância de acompanhamento público para a implantação do PMSB SIM conselho de saneamento em implantaçao

180 Indicadores para o controle social dos usuários quanto à qualidade dos serviços SIM implantado e auditado pelo ente regulador

181 Disponibilidade das informações para acesso público NÃO

182 Regulação SIM ARES PCJ

Site na rede mundial 

Existência de ente 

Descrição Etapa

Instância 

Indicadores 

Algum mecanismo de 

monitoramento e 

avaliação das ações e 

metas tais como, 

relatórios anuais 

discutidos e/ou 
Sistemas 

implantados ou em 

implantação, para o 
Mecanismos e procedimentos de controle social 


