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RELATÓRIO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO DAS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO/PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – ES  

As informações dos Percentuais foram atualizadas até a data de 23/11/2022 e disponibilizados pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes – SEDUT, em cumprimento à Meta 
GDAZ05 do 1º Ciclo do PROGRAMA ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE E APOIO AOS 
MUNICÍPIOS – PROESAM – CONTRATO Nº 013/2022. 

 
1. TABELA DEMONSTRATIVA DOS PERCENTUAIS ATENDIDOS DO PMSB/PGIRS POR EIXOS 
(ÁGUA, ESGOTO, RESÍDUOS E DRENAGEM) NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - ES 

2. QUADRO DEMONSTRATIVO DA RELEVÂNCIA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS DO 
PMSB/BES 

HIERARQUIA METAS RELEVÂNCIA 

Imediatas ou Emergenciais 

(IE) 
Até 2021 (3 anos) 

Atendimento institucional-Legal  

Emergencial  

Curto Prazo (CP) 2022 a 2025 (4 anos) Elevada  

Médio Prazo (MP) 2026 a 2031 (6 anos) Significativa  

Longo Prazo (LP) 2032 a 2038 (7 anos) Moderada  

         Fonte: Adaptado de PE/BES, 2018 

GOVERNANÇA/EIXOS DO PMSB PERCENTUAL ATENDIDO 

EIXO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 41,18% 

EIXO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 25,00% 

EIXO DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAS 
URBANAS 8,33% 

EIXO LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 54,55% 
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2.1 QUADRO DEMONSTRATIVO DOS PERCENTUAIS ATENDIDOS POR METAS DO PMSB  

  

AÇÕES METAS RL 

Evolução e 
Execução e 

Metas (%) até 
Nov.2022 

GOVERNANÇA DO SANEAMENTO BÁSICO  

Estruturação do departamento/secretaria de saneamento com 
setores específicos para cada componente do saneamento 
básico 

Até 
2021 

  
0% 

Criar conselho municipal de saneamento básico ou, então, 
atribuir essa competência para um conselho municipal já 
existente afim aos serviços de saneamento básico a partir de 
lei municipal específica 

 
0% 

Definir ente regulador dos serviços de esgotamento sanitário, 
drenagem urbana e manejo dos resíduos sólidos 

90% 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL  

Estruturação do setor específico de abastecimento de água 
potável, dentro do departamento/secretaria de saneamento 

Até 
2021 

 0% 

Aprimoramento da interlocução com a Cesan e ARSP 70% 

Elaboração de instrumentos de gestão do uso do solo e 
normativas para loteamentos aprovados somente com 
infraestrutura de saneamento básico 

 
60% 

Revisão do contrato de concessão com a Cesan definindo 
prioridades para expansão dos sistemas 

 
80% 

Regularização da outorga da nova captação Até 
2021 

  
30% 

Melhoria da infraestrutura no novo manancial 

2022 a 
2025 

 50% 

Estudo para estabelecimento de melhor tecnologia para o 
atendimento na zona rural 

 
85% 

1ª etapa da ampliação da capacidade de reservação de água 
tratada 

 
50% 

Elaboração de programa de educação ambiental, 
especialmente voltado para os núcleos e áreas rurais 

 
0% 

1ª etapa de melhorias nos sistemas de tratamento da zona rural 
– 4 sistemas 

 
0% 

2ª etapa de melhorias nos sistemas de tratamento da zona rural 
– 3 sistemas 

2026 a 
2031 

  
0% 

Extensão da rede de abastecimento de água no núcleo urbano, 
até universalização 

 
0% 

2ª etapa da ampliação da capacidade de reservação de água 
tratada 

 
0% 

Criação e extensão de sistemas de abastecimento de água nas 
sedes dos distritos e nos principais núcleos rurais 

 
0% 

Instalação de novas fontes de abastecimento e distribuição na 
zona rural 

 
0% 

Instalação/expansão de redes para as comunidades rurais 0% 

Criação e extensão de sistemas de abastecimento de água nos 
demais núcleos rurais 

2032 a 
2038 

  
0% 
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

Estruturação do setor específico de esgotamento sanitário 
dentro do departamento/secretaria de saneamento básico Até 

2021 

  
0% 

Definição de ente regulador para os serviços de esgotamento 
sanitário 

 
90% 

Elaboração de projeto para fornecimento/ capacitação para 
construção e financiamento de soluções individuais e coletivas 
na zona rural 2022 a 

2025 

  
5% 

Melhoria da fiscalização para garantir conexão às redes 90% 

Elaboração de programa de educação ambiental, 
especialmente voltado para os núcleos e áreas rurais 

 
0% 

Elaboração de projeto de manutenção dos sistemas de 
tratamento existentes, inclusive fossas sépticas na zona rural 

2026 a 
2031 

  
0% 

1ª etapa de ampliação da rede de esgotamento sanitário no 
núcleo urbano 

 
0% 

Projeto de sistemas de esgotamento sanitário nas sedes dos 
distritos e nos principais núcleos rurais 

 
0% 

Programa de conscientização e incentivo à reutilização das 
águas residuais 

 
0% 

2ª etapa de ampliação da rede de esgotamento sanitário no 
núcleo urbano 

2032 a 
2038 

  
0% 

Implantação de sistemas de esgotamento sanitário nas sedes 
dos distritos e nos principais núcleos rurais 

0% 

Implantação de soluções individuais na zona rural 0% 

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS  

Estruturação do setor específico de drenagem urbana dentro 
do departamento/secretaria de saneamento básico Até 

2021 

  
0% 

Elaboração dos instrumentos de gestão do uso do solo para 
garantir permeabilidade do solo 

90% 

Elaboração do cadastro da rede de drenagem existente 

Até 
2021 

  
0% 

Projeto de fiscalização da ocupação de áreas de risco e APPs  
0% 

Estruturação de programas de prevenção e manutenção da 
rede de drenagem 

2022 a 
2025 

  
0% 

Elaboração de Plano Diretor de drenagem urbana 0% 

Elaboração e implementação de programa de educação 
ambiental, especialmente voltado para os núcleos urbanos, 
para evitar ocupação inadequada e ligações clandestinas de 
esgotos 

 
0% 

Manutenção dos sistemas 
2026 a 
2031 

 0% 

Implementação paulatina de guias e sarjetas, na medida da 
pavimentação das vias 

 
0% 

Estudo para implantação de estruturas para 
captação/infiltração da água de chuva – melhoria da 
macrodrenagem rural 

2032 a 
2038 

  
0% 

Manutenção dos sistemas 0% 

Universalização do sistema de microdrenagem 0% 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

Articulação com Consórcio intermunicipal e MPE para solução 
da disposição final dos rejeitos 

Até 
2021 

  
5% 
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Campanhas de educação ambiental que promovam a 
sensibilização da população em relação a disposição 
inadequada e pontos de acúmulo de resíduos nas vias, além 
de projetos de conscientização acerca da coleta seletiva Até 

2021 

  
 

80% 

Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos 
gerados no município em aterro sanitário 

 
100% 

Articulação com Consórcio intermunicipal e MPE para solução 
da disposição final dos rejeitos 

 
5% 

Universalização do sistema de coleta seletiva implantado no 
município, para que todos os bairros e comunidades sejam 
atendidos 

2022 a 
2025 

  
100% 

Eliminação de pontos de acúmulo de resíduos da construção 
civil / volumosos nas vias e promoção de ações para 
conscientização da população acerca da disposição 
inadequada 

 
0% 

Implantação do sistema de compostagem 0% 

Ampliação de Programas que englobem a atuação dos 
catadores  no município 

 
0% 

Desativação do aterro atual 100% 

Implementação de logística reversa no município 2026 a 
2031 

  
0% 

Remediação da área do aterro atual 2032 a 
2038 

  
0% 

        Fonte: Adaptado de PPE/BES, 2018 

 

Boa Esperança - ES, 23 de Novembro de 2022. 

 
 
 

EDMILSON THEMOTEO DA CUNHA 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 
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