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O quadro a seguir exibe os questionamentos, comentários e sugestões da população referente ao Resumo Executivo do PMSB 

de Paranaguá, que foram recebidos por meio do questionário disponibilizado durante a consulta pública dos documentos do dia 02 

de setembro até o dia 10 de setembro de 2021, e após a Audiência Pública.  

Destaca-se que ao lado dos questionamentos apresentam-se também os esclarecimentos de cada colocação, os quais também 

foram considerados nas correções do documento em sua versão final. 

Questionamentos Esclarecimentos 

Engenheiro Civil - empresa privada: Descrever a finalidade do PMSB 

A finalidade do PMSB está descrita na Introdução do Resumo 

Executivo. “Destaca-se que o PMSB configura uma ferramenta 

essencial para o gerenciamento das atividades operacionais dos 

serviços de saneamento básico no município, para o planejamento 

das ações de melhoria dos sistemas e para o acompanhamento da 

implementação e da eficácia das ações.” 

Engenheiro Civil - empresa privada: Descrever em forma de 

cronograma sequência das atividades e prazos correspondentes 

Os programas propostos para o PMSB contam com projetos e ações 

específicas, destaca-se que cada uma das ações possui prazos 

distribuídos da seguinte maneira: imediato: até 3 anos (2021-2023); 

curto prazo: entre o 4º e o 8º ano (2024-2028); médio prazo: 

entre o 9º e o 12º ano (2029-2032); e longo prazo: entre o 13º e 

20º ano (2033-2040). 

Engenheiro Civil - empresa privada: Descrever número de equipes de 

trabalho e equipamentos envolvidos nos serviços 

O escopo do PMSB/Paranaguá não contempla o detalhamento 

operacional de cada uma das ações propostas. Entretanto, o 

diagnóstico do Plano (Capítulo 5 do Produto G) abordou os 

quantitativos de equipes e equipamentos envolvidos nos serviços dos 

quatro eixos do saneamento básico.  
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Engenheiro Civil - empresa privada: Plano de esgotamento sanitário na 

ilha do mel (encantadas e Brasilia) 

O atendimento quanto a coleta e tratamento de esgoto sanitário nas 

Ilhas e Colônias está contemplado no item 5.2.2. Programa de 

Aprimoramento da Coleta e do Tratamento de Esgoto Sanitário nas 

Ilhas e Colônias. 

Engenheiro Civil - empresa privada: Número de imóveis atendidos pela 

coleta do esgoto e água tratada, buscando atingir 100% da população 

da ilha do mel 

As metas da universalização do atendimento quanto a abastecimento 

de água potável e coleta e tratamento de esgoto sanitário para área 

urbana e comunidades isoladas (Ilhas e Colônias) está disposto no 

quadro de metas tanto no Produto D – Prognóstico quanto no Produto 

E – Programas, Projetos e Ações, sendo que neste último estão 

detalhados os programas, projetos e ações para atingir as respectivas 

metas. 

 


