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Gabinete do Prefeito
LEI Nº 4.932, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017

Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Cianorte e 
dá outras providências.
  A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
  L E I
Art. 1º. Fica instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município 
de Cianorte, nos termos do Anexo Único desta Lei, destinado a articular, inte-
grar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros para 
execução dos serviços públicos municipais urbanos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 11.445, de 5 
de janeiro de 2007.
Art. 2º. O Plano Municipal de Saneamento Básico, instituído por esta Lei, será 
periodicamente revisto, observando prazos previstos no § 2º do art. 52 da Lei 
Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.
§ 1º. Na revisão de que trata o caput deste artigo será assegurada ampla divul-
gação da proposta do plano de saneamento básico e dos estudos que a fundamen-
te, sendo garantida a realização de audiência pública.
§ 2º. A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico poderá ser elaborada 
em articulação com a concessionária do serviço público de saneamento básico.
Art. 3º. Deverá ser realizada avaliação sistemática dos programas, projetos e 
ações propostos no Plano Municipal de Saneamento Básico, que meçam a sua 
eficiência, eficácia e execução, consubstanciada na elaboração de relatórios anu-
al a serem publicados no órgão oficial do Município.
Art. 4º. O Plano Municipal de Saneamento Básico ficará disponível no endereço 
eletrônico oficial do Município na rede mundial de computadores.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Fica revogada a Lei Municipal nº 4.673, de 11 de dezembro de 2015.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 6 de dezembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho foi elaborado a partir de levantamentos de campo realizados 

pela Prefeitura Municipal de CIANORTE, com o apoio da equipe técnica da 

Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, em decorrência de ser esta a 

concessionária prestadora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário neste município desde o ano de 1.972.  

 

Vislumbra-se com este trabalho, a definição de critérios para a implementação de 

políticas públicas municipais na área de saneamento, de forma a promover a 

universalização do atendimento, que compreende o conjunto de todas as 

atividades que propiciem à população local o acesso aos serviços básicos de que 

necessita, maximizando a eficácia das ações e resultados. 

 

Almeja-se, também, com este trabalho a implantação de instrumentos norteadores 

de planejamento, relativos a ações que envolvam a ampliação dos serviços e a 

racionalização dos sistemas existentes, obtendo-se o maior benefício ao menor 

custo, aliado ao desafio de oferecimento de serviço público de saneamento 

compatível. 
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OBJETIVOS E PRIORIDADES 
 

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, tem por objetivo apresentar o 

diagnóstico do saneamento básico no território do município e definir o 

planejamento para o setor1. 

 

Destina-se a formular as linhas de ações estruturantes e operacionais referentes 

ao Saneamento Ambiental, especificamente no que se refere ao abastecimento de 

água em quantidade e qualidade, bem como a coleta, tratamento e disposição 

final adequada dos resíduos líquidos. 

O trabalho abrange a sede municipal, os distritos administrativos São Lourenço e 

Vidigal, e as pequenas localidades do município selecionadas pela Prefeitura 

Municipal para serem objeto de estudo neste plano, sendo as Associações: 

APROBICA, APROLINA, APROSOCORRO, APROMARCOS, APROJOÃO XXIII, 

CODECOL, APROSOLO, APROPARÁ, APROESQUILO, APROEM, APROCUCAR 

ESTRADA PÃO DE AÇÚCAR, APROLURDES, APROVENDA MGÁ, APROPALA, 

APRODUSA, APRORETIRO, APRODIAS, VILA RURAL (NOSSA TERRA), VILA RURAL 

(AMANHECER) E POÇO DO IGARITÉ. 

 

O PMSB contém a definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazos 

para a universalização do acesso da população aos serviços de saneamento, bem 

como os programas, projetos e ações necessárias para seu atingimento, nos 

termos da Lei Federal nº 11.445/2007 – Lei do Saneamento. 

 

METODOLOGIA 

 

                                                 
1

  Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) 
anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. (Lei N° 11.445/2007, era. 19, § 4°). 
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O Plano Municipal de Saneamento Básico foi elaborado a partir de uma instância 

deliberativa de caráter popular, no qual a opinião da população somou-se ao 

conhecimento e planejamento técnico da concessionária de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, no sentido de retratar interesses 

de forma precisa e responder demandas relevantes da comunidade envolvida. 

 

A metodologia utilizada partiu do levantamento de dados cadastrais da 

concessionária, da realização de reuniões técnicas com a equipe da Prefeitura 

Municipal2, da realização de pesquisas de campo para a atualização de 

informações e dados, associadas a reuniões com moradores e representantes de 

entidades da sociedade civil local, visando a apresentação e discussão das 

propostas e dos resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do trabalho. 

 

O processo de elaboração do Plano, ao envolver a mobilização e participação de 

técnicos locais, principalmente os do Poder Público Municipal e de instituições 

estaduais, representa a oportunidade inicial para a integração intra e 

interinstitucional, bem como para o diálogo e engajamento da sociedade civil 

organizada. 

 

O Plano contempla, numa perspectiva integrada, a avaliação qualiquantitativa dos 

recursos hídricos e o licenciamento ambiental das atividades específicas – água, 

esgoto, para a sede municipal, os distritos e pequenas localidades do município 

selecionadas pela Prefeitura Municipal para serem objeto de estudo neste plano, 

ações locais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, considerando, 

além da sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade administrativa, financeira e 

operacional dos serviços e a utilização de tecnologias apropriadas. 

                                                 
2  Formação de um Grupo Executivo composto por técnicos dos órgãos do município responsáveis 
pelo saneamento ambiental, de técnicos da concessionária dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário e de representantes da sociedade civil. 
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Assim, a partir do conjunto de elementos de informação, diagnóstico, definição de 

objetivos, metas e instrumentos, programas, execução, avaliação e controle social, 

foi possível construir o planejamento e a execução das ações de Saneamento no 

âmbito territorial do município de CIANORTE – PR e submetê-la à apreciação da 

sociedade civil. 

 

Desse Modo, o produto materializado pelo relatório do PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE é de grande utilidade 

para o planejamento e gestão dos serviços locais de saneamento ambiental, se 

constituindo em um norteador das ações a serem implementadas. 

 

Importante destacar que se prevê a continuidade, avaliação e complementação 

permanente do presente Plano, na medida em que este é concebido como 

processo de planejamento e não como um documento que se finaliza nos limites 

de um relatório conclusivo. 

 

Desdobramentos a serem propostos, ações pontuais, emergenciais, bem como 

outros estudos complementares deverão ser executados e submetidos à análise 

conjunta de todos os envolvidos, para que observados os princípios norteadores 

da elaboração original do Plano não interrompa ou altere em demasia o processo 

de planejamento pactuado. 
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CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE CIANORTE 

 

Dados Gerais:3 
 

Cianorte foi fundada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná – da qual 

herdou o nome: Cia (Companhia) e norte (de Norte do Paraná) – em 26 de Julho 

de 1953. Era o início da colonização das regiões Norte e Nordeste do Paraná, que 

atraiu desbravadores de outros estados, principalmente do interior de São Paulo e 

de Minas Gerais. Vinham em grandes levas, motivados pelas perspectivas de 

prosperidade e de um futuro melhor divulgadas pelas notícias de que a região era 

um verdadeiro eldorado de solo roxo e fértil. E foi a partir da terra, especialmente 

da cultura do café, que Cianorte prosperou e se firmou como uma das mais 

promissoras cidades do Norte paranaense. 

 

Até os anos 1970, o café sustentou a economia do município, mas, no final da 

década, as fortes geadas e mudanças na política econômica nacional, que 

afetaram drasticamente o setor cafeeiro, alteraram o curso da história. Como os 

demais municípios da região, Cianorte enfrentou o desemprego e o êxodo rural, 

mas não se deixou abater. O espírito desbravador e forte de sua gente viu na crise 

um desafio para novas oportunidades. Na busca de alternativas para manter seu 

ritmo de desenvolvimento, Cianorte descobriu uma vocação para o setor de 

confecções e apostou na industrialização. Empresários, comerciantes e antigos 

produtores rurais passaram a investir em maquinário, a construir fábricas e buscar 

mão de obra para o novo ofício. Preocupado com a qualidade das peças 

produzidas, o Governo Municipal, em parceria com entidades representativas de 

classe, buscou apoio técnico e instrutores especializados, o que resultou na 

                                                 
3  Dados disponíveis em www.cianorte.pr.gov.br, acesso em 02/10/2017. 
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instalação de vários cursos de aperfeiçoamento e qualificação de mão de obra na 

cidade. 

 

Expansão contínua: 

Com o esforço na busca de melhorias para produzir com qualidade a evolução foi 

rápida. Em pouco tempo, Cianorte se destacou no cenário nacional como o maior 

pólo atacadista do Sul do País e passou a ser conhecida como a “Capital do 

Vestuário”. Hoje, a indústria de confecções de Cianorte soma mais de 450 

empresas e 600 grifes, emprega mais de 15 mil pessoas (a cada cinco 

cianortenses, dois trabalham no setor de confecções) e movimenta uma série de 

setores paralelos, como corte e costura, bordados, lavagem de tecidos e cursos de 

moda, gerando cerca de 30 mil empregos indiretos. Responde, ainda, pela 

realização da maior feira do vestuário do Sul do País: a Expovest. No PIB do 

município, a indústria é responsável por 44,30%, enquanto os setores de comércio 

e serviço representam 38,30%. Os 17,40% restantes vêm das atividades rurais. 

 

Com a consolidação da indústria de confecções, a cidade ganhou grandes centros 

atacadistas, como os shoppings e a Rua da Moda, que recebem, diariamente, 

centenas de compradores de todas as partes do Brasil. Hoje, Além das 

confecções, o parque industrial de Cianorte, que começou com uma fábrica de 

refrigerantes ainda na década de 50, inclui empresas dos mais variados ramos, 

como metalúrgicas, fábricas de barbantes, reciclagens, embalagens plásticas, 

móveis e estopas. Há, ainda, o setor alimentício com produção de enlatados, 

doces, bebidas (refrigerantes) e frios; e uma forte atuação dos setores avícola, 

frigorífico e de laticínios, com produtos que vêm, gradativamente, conquistando o 

mercado brasileiro. 
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A diversificada oferta de oportunidades profissionais geradas pela expansão 

econômica do município nos últimos anos vem atraindo famílias inteiras de 

pequenas cidades da região e de outros Estados, o que movimenta também o 

setor de habitação. Somente de 2007 a 2008 foram registrados três novos 

loteamentos residenciais no município. 

Também é crescente o número de profissionais liberais como advogados, 

dentistas, médicos de variadas especialidades, professores, designers, arquitetos, 

contadores, entre tantos outros, que escolheram a cidade para atuar. 

 

Reforçando sua posição de pólo regional, Cianorte passou a abrigar um campus da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) e outro da Unipar (Universidade 

Paranaense) e a oferecer uma série de opções de entretenimento e lazer – outro 

setor em franca ascensão na economia local. 

 

Evolução Populacional4 

CIANORTE 1991 2000 *2010 2045** 
População Urbana (hab)  37.850 49.644 62.282 133.246 

Taxa de Crescimento Geométrica Pop. Urb. % 2,52 3,09 2,29 1,91 
 
 
 

População Rural (hab) 11.996 7.757 7.680 7.680 

Taxa de Crescimento Geométrica Pop. Rural % -4,54 -4,77 -0,10 0 

População Total (hab) 49.846 57.401 69.962 140.926 

Taxa de Crescimento Geométrica % 0,19 1,60 2,00 1,77 
 

IDH-M 0,726 0,818 n.d. n.d. 
Fonte - IPARDES - BASE DE DADOS - PR      

*Censo IBGE - Censo 2010      

**Projeção Populacional Sanepar      
 

Distâncias dos Principais Pontos5 

 

                                                 
4  Dados disponíveis em www.ipardes.gov.br, acesso em 02/10/2017. 
5  Dados disponíveis em www.ipardes.pr.gov.br, acesso em 02/10/2017. 
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da Capital: 501 km 

do Porto de Paranaguá: 592 km 

do Aeroporto mais próximo: 0 km (Cianorte) 

 

Dados Geográficos6 

 

Área: 809,232 km² 

Altitude: 543 metros 

Latitude: 23º 39' 48'' S 

Longitude: 52º 36' 18'' W 

 

Clima7
 

 

 

O clima do município de CIANORTE é subtropical úmido mesotérmico, o verão é 

quente com tendência de concentração de chuvas (temperatura média superior a 

22º C), no inverno ocorrem geadas com pouca freqüência (temperatura média 

inferior a 18º C), sem estação seca definida. 

 

Aspectos Econômicos8 

 

Participação no PIB Municipal:  

 Produto Interno Bruto: R$ 2.235.990,00 

 PIB per capita: R$ 29.245,00 

 População Economicamente Ativa: 42.033 habitantes 
                                                 
6  Dados disponíveis em www.ipardes.pr.gov.br, acesso em 02/10/2017 
7  Dados disponíveis em www.ipardes.pr.gov.br, acesso em 02/10/2017 
8  Dados disponíveis em www.ipardes.pr.gov.br, acesso em 02/10/2017 
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Principais Repasses Tributários: 

 ICMS, IPVA 

 

Principais Produtos Agrosilvopastoris: 

 Bovinos 

 Aves 

 

Indústria Dominante: 

 Têxtil, do vestuário e artefatos de tecido 

 Produtos alimentícios 

 Comércio varejista 
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Mapa do Município de CIANORTE 

 

    

Fonte: SANEPAR/USHI 
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DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE 

CIANORTE 

 

 

Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 

 

Informações Gerais 

 

O município de CIANORTE atua no setor por meio de delegação da prestação dos 

serviços de água e esgoto, sendo que desde 1.972 os serviços de abastecimento 

de água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários são prestados pela 

Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, por meio de Contrato de 

Concessão de Serviços Públicos. 

 

O abastecimento público de água tem sido prestado de maneira satisfatória à 

população em todas as regiões urbanas do município, dentro dos padrões de 

qualidade e potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

 

No que se refere ao abastecimento das comunidades isoladas, tais localidades são 

abastecidas por sistemas próprios, sendo operadas diretamente pelas próprias 

comunidades, sem a intervenção da concessionária que opera o sistema urbano. 
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Descrição do Sistema de Abastecimento de Água Existente 

 

O Sistema de Abastecimento de Água do Município de CIANORTE é composto por: 

 

 

SEDE MUNICIPAL 

 

CAPTAÇÃO 

 

O manancial para o abastecimento de água é o Córrego Bolívar (bacia hidrográfica 

do Rio Ivaí) através da Captação Superficial, e o aquífero Caiuá, explorado através 

de oito poços tubulares profundos. 

 

A vazão total de captação é de 695 m³/h, o suficiente para o abastecimento até o 

ano de 2.017. 

 

ADUÇÃO 

 

A água bruta captada na captação superficial e em cada poço tubular profundo é 

recalcada através das estações elevatórias e transportada por adutoras, até a 

Estação de Tratamento de Água e o reservatório apoiado, com uma extensão total 

de 10.031 metros. 

 

TRATAMENTO 

 

O sistema de tratamento é composto por Estação de Tratamento de Água 

Convencional com decantação acelerada, utilizada no tratamento da água captada 

através da captação superficial, enquanto que na água captada através dos poços 
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profundos, é utilizado sistema de simples desinfecção, e aplicação de flúor na 

água, sendo realizado diretamente no reservatório apoiado. 

 

A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende aos 

parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 2.914/11 do Ministério da Saúde. 

 

RESERVAÇÃO 

 

O sistema de reservação é composto por oito reservatórios, sendo, dois 

reservatórios apoiados cuja capacidade total é de 1.400 m³, dois reservatórios 

enterrados cuja capacidade total é de 4.000 m³ e quatro reservatórios elevados 

cuja capacidade total é de 510 m³, suficientes para o abastecimento da demanda 

até o ano de 2017. 

 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 

A rede de distribuição de água é composta por 520.043 metros de extensão, 

suficientes para atendimento da demanda até o ano de 2047. 

 

LIGAÇÕES 

 

O sistema de abastecimento de água conta com 23.814 ligações, todas com 

hidrômetro. 

 

DISTRITOS ADMINISTRATIVOS 
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SÃO LOURENÇO 

 

O sistema de abastecimento de água é composto por.  

 

CAPTAÇÃO 

 

O manancial para o abastecimento de água é o aquífero Caiuá, explorado através 

de um poço tubular profundo. 

 

A vazão total de captação é de 27 m³/h, o suficiente para o abastecimento da 

população do distrito até o ano de 2.018. 

 

ADUÇÃO 

 

A água bruta captada do poço tubular profundo é transportada por tubulações 

denominada adutora, com uma extensão de 742 metros, até o reservatório 

elevado. 

 

TRATAMENTO 

 

O sistema de tratamento é composto por simples desinfecção e fluoretação, sendo 

realizado diretamente nos poços. 

 

A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende aos 

parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 2.914/11 do Ministério da Saúde. 

 

RESERVAÇÃO 
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O sistema de reservação é composto por um reservatório elevado, com 

capacidade total de 75 m³, suficientes para o atendimento da demanda até o ano 

de 2047. 

 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 

A rede de distribuição de água é composta por 13.506 metros de extensão, 

suficientes para atendimento da demanda até o ano de 2047. 

 

LIGAÇÕES 

 

O sistema de abastecimento de água conta com o total de 720 ligações, todas 

com hidrômetro. 

 

VIDIGAL 

 

A operação do sistema de água de Vidigal é realizada pela Prefeitura Municipal, 

sem a intervenção da concessionária que opera o sistema urbano. 

 

A comunidade é abastecida por meio de dois poços tubulares profundos com 

vazão total de 31,0 m³/h, com sistema de tratamento através de simples 

desinfecção, possuindo duas adutoras, que ligam o poço ao reservatório com 

capacidade de 30 m³, o qual abastece 462 ligações com medição de consumo, 

vindo a atender 1.386 habitantes, através da rede de distribuição. 

 

 

COMUNIDADES ISOLADAS 
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A operação dos sistemas de água das comunidades isoladas é realizada pelas 

mesmas, sem a intervenção da concessionária que opera o sistema urbano. 

 

1 – Associação APROBICA 

Localização: Rodovia PR 82 

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

6,0 m³/h, com sistema de tratamento através de simples desinfecção, possuindo 

uma adutora, que liga o poço ao reservatório com capacidade de 10 m³, o qual 

abastece 17 ligações com medição de consumo, vindo a atender 56 habitantes, 

através de 3.000 metros de rede de distribuição. 

 

 

2 – Associação APROLINA 

Localização: Rodovia PR 323 

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

6,0 m³/h, com sistema de tratamento através de simples desinfecção, possuindo 

uma adutora, que liga o poço ao reservatório com capacidade de 10 m³, o qual 

abastece 18 ligações com medição de consumo, vindo a atender 54 habitantes, 

através de 1.500 metros de rede de distribuição. 

 

3 – Associação APROSOCORRO 

Localização: Rodovia – São Lourenço  

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

6,0 m³/h, com sistema de tratamento através de simples desinfecção, possuindo 

uma adutora, que liga o poço ao reservatório com capacidade de 10 m³, o qual 
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abastece 17 ligações com medição de consumo, vindo a atender 85 habitantes, 

através de 1.600 metros de rede de distribuição. 

 

4 – Associação APROMARCOS 

Localização: Rodovia – Terra Boa 

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

10,0 m³/h, com sistema de tratamento através de simples desinfecção, possuindo 

uma adutora, que liga o poço ao reservatório com capacidade de 10 m³, o qual 

abastece 22 ligações com medição de consumo, vindo a atender 70 habitantes, 

através de 10.000 metros de rede de distribuição. 

 

5 – Associação APROJOÃO XXIII 

Localização: Estrada Amares 

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

6,0 m³/h, com sistema de tratamento através de simples desinfecção, possuindo 

uma adutora, que liga o poço ao reservatório com capacidade de 5 m³, o qual 

abastece 8 ligações com medição de consumo, vindo a atender 32 habitantes, 

através de 5.000 metros de rede de distribuição. 

 

6 – CODECOL 

Localização: Distrito São Lourenço 

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

10,0 m³/h, com sistema de tratamento através de simples desinfecção, possuindo 

uma adutora, que liga o poço ao reservatório com capacidade de 10 m³, o qual 
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abastece 15 ligações com medição de consumo, vindo a atender 62 habitantes, 

através de 10.000 metros de rede de distribuição. 

 

7 – Associação APROSOLO 

Localização: Estrada para Vidigal 

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

8,0 m³/h, com sistema de tratamento através de simples desinfecção, possuindo 

uma adutora, que liga o poço ao reservatório com capacidade de 10 m³, o qual 

abastece 10 ligações com medição de consumo, vindo a atender 38 habitantes, 

através de 10.000 metros de rede de distribuição. 

 

8 – Associação APROPARÁ 

Localização: Estrada Quilombo 

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

10,0 m³/h, sem sistema de tratamento, possuindo uma adutora, que liga o poço 

ao reservatório com capacidade de 10 m³, o qual abastece 25 ligações com 

medição de consumo, vindo a atender 100 habitantes, através de 2.300 metros de 

rede de distribuição. 

 

9 – Associação APROESQUILO 

Localização: Estrada Esquilo 

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

10,0 m³/h, com sistema de tratamento através de simples desinfecção, possuindo 

uma adutora, que liga o poço ao reservatório com capacidade de 10 m³, o qual 
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abastece 8 ligações com medição de consumo, vindo a atender 25 habitantes, 

através de 3.000 metros de rede de distribuição. 

 

10 – Associação APROEM 

Localização: Estrada Mirindiba 

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

10,0 m³/h, com sistema de tratamento através de simples desinfecção, possuindo 

uma adutora, que liga o poço ao reservatório com capacidade de 10 m³, o qual 

abastece 15 ligações com medição de consumo, vindo a atender 55 habitantes, 

através de 2.800 metros de rede de distribuição. 

 

11 – Associação APROÇÚCAR 

Localização: Estrada Pão de Açúcar 

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

8,0 m³/h, com sistema de tratamento através de simples desinfecção, possuindo 

uma adutora, que liga o poço ao reservatório com capacidade de 12 m³, o qual 

abastece 7 ligações com medição de consumo, vindo a atender 30 habitantes, 

através de 2.500 metros de rede de distribuição. 

 

12 – Associação APROLURDES 

Localização: Estrada Rodeio 

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

6,0 m³/h, sem sistema de tratamento, possuindo uma adutora, que liga o poço ao 

reservatório com capacidade de 10 m³, o qual abastece 42 ligações com medição 
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de consumo, vindo a atender 180 habitantes, através de 10.300 metros de rede 

de distribuição. 

 

13 – Associação APROVENDA MGÁ 

Localização: Estrada Vidigal 

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

10,0 m³/h, com sistema de tratamento através de simples desinfecção, possuindo 

uma adutora, que liga o poço ao reservatório com capacidade de 10 m³, o qual 

abastece 21 ligações com medição de consumo, vindo a atender 47 habitantes, 

através de 2.300 metros de rede de distribuição. 

 

14 – Associação APROPALA 

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

10,0 m³/h, sem sistema de tratamento, possuindo uma adutora, que liga o poço 

ao reservatório com capacidade de 10 m³, o qual abastece 17 ligações com 

medição de consumo, vindo a atender 60 habitantes, através de 2.300 metros de 

rede de distribuição. 

 

15 – Associação APRODUSA 

Localização: Estrada Bolivar 

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

10,0 m³/h, com sistema de tratamento através de simples desinfecção, possuindo 

uma adutora, que liga o poço ao reservatório com capacidade de 10 m³, o qual 

abastece 30 ligações com medição de consumo, vindo a atender 120 habitantes. 
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16 – Associação APRORETIRO 

Localização: Estrada para Lorez 

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

10,0 m³/h, com sistema de tratamento através de simples desinfecção, possuindo 

uma adutora, que liga o poço ao reservatório com capacidade de 10 m³, o qual 

abastece 26 ligações com medição de consumo, vindo a atender 106 habitantes, 

através de 3.000 metros de rede de distribuição. 

 

17 – Associação APRODIAS 

Localização: Estrada para Vidigal 

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

5,0 m³/h, com sistema de tratamento através de simples desinfecção, possuindo 

uma adutora, que liga o poço ao reservatório com capacidade de 15 m³, o qual 

abastece 30 ligações com medição de consumo, vindo a atender 130 habitantes, 

através de 8.500 metros de rede de distribuição. 

 

18 – VILA RURAL NOSSA TERRA 

Localização: Estrada para Vidigal 

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

10,0 m³/h, com sistema de tratamento através de simples desinfecção, possuindo 

uma adutora, que liga o poço ao reservatório com capacidade de 10 m³, o qual 

abastece 28 ligações com medição de consumo, vindo a atender 112 habitantes, 

através de 2.200 metros de rede de distribuição. 

 

19 – VILA RURAL NOSSA AMANHECER 
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A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

10,0 m³/h, com sistema de tratamento através de simples desinfecção, possuindo 

uma adutora, que liga o poço ao reservatório com capacidade de 10 m³, o qual 

abastece 35 ligações com medição de consumo, vindo a atender 147 habitantes, 

através de 3.200 metros de rede de distribuição. 

 

20 – POÇO DO IGARITÉ 

Localização: Estrada para São Lourenço 

 

A comunidade é abastecida por meio de um poço tubular profundo com vazão de 

10,0 m³/h, sem sistema de tratamento, possuindo uma adutora, que liga o poço 

ao reservatório com capacidade de 10 m³, o qual abastece 35 ligações com 

medição de consumo, vindo a atender 152 habitantes, através de 3.500 metros de 

rede de distribuição. 

 

 

 

 

Índice de Atendimento do Sistema de Abastecimento de Água 

 

O sistema de abastecimento de água de CIANORTE atende a 100% da população 

urbana do município9 com disponibilidade de rede de distribuição de água. 

 

Investimentos Realizados no Sistema de Abastecimento de Água 

 

                                                 
9  Percentual calculado e partir do Índice de Atendimento para Rede de Distribuição de Água-IARDA. 
Fonte: Sanepar referência 10/2015. 
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Durante o período compreendido entre dezembro de 1972 e outubro de 2015, 

foram realizados investimentos na ordem de R$ 22.197.402,52 (vinte e dois 

milhões, cento e noventa e sete mil, quatrocentos e dois reais e cinqüenta e dois 

centavos).10 

 

Diagnóstico e Necessidades de Investimentos no Sistema de 

Abastecimento de água para Atendimento de Demanda Populacional 

Futura 

 

SEDE MUNICIPAL 

 

CAPTAÇÃO 

 

Será necessária a operacionalização de quatro poços até 2018 e a ampliação da 

captação de água bruta em 2020 e 2033, assegurando o atendimento da 

demanda populacional até o ano de 2047. 

 

ADUÇÃO 

 

Será necessária a interligação de quatro poços tubulares profundos, através de 

adutoras, até o ano de 2018 para atendimento da demanda futura até 2047. 

 

RESERVAÇÃO 

 

Será necessária a implantação de dois reservatórios com capacidade de 2500 m³ e 

3500 m³, sendo em 2018 e em 2033, respectivamente, visando o atendimento do 

aumento da demanda até o ano de 2047. 

                                                 
10  Fonte: Relatório do Sistema Contábil da Sanepar, referência 10/2015. 
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DISTRITO DE SÃO LOURENÇO 

 

CAPTAÇÃO 
 

Será necessária a perfuração e interligação de um poço tubular profundo até o 

ano de 2017 de forma que se obtenha a vazão necessária a satisfazer a demanda 

da população até o ano 2047. 

 

ADUÇÃO 

 

Será necessária a implantação de uma adutora interligando o novo poço ao 

sistema de abastecimento de água do município até o ano de 2018, visando 

atender a demanda da população até o ano de 2047. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Investimentos Previstos no Sistema de Abastecimento de Água 

 

SEDE MUNICIPAL 

 

CAPTAÇÃO 

 

2017 – Obra de perfuração do poço tubular profundo CSB-23 de 25m3/h com valor 

estimado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
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Nota: Fonte de recursos próprios. 

 

2017 – Obra de perfuração do poço tubular profundo CSB-24 de 25m3/h com valor 

estimado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Nota: Fonte de recursos próprios. 

 

2017 – Obra de perfuração do poço tubular profundo CSB-25 de 25m3/h com valor 

estimado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Nota: Fonte de recursos próprios. 

 

2017 – Obra de perfuração do poço tubular profundo CSB-26 de 25m3/h com valor 

estimado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Nota: Fonte de recursos próprios. 

 

2017 – Projeto de interligação do poço tubular profundo CSB-25 de 25m3/h com 

valor estimado em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 

Nota: Fonte de recursos próprios. 

 

2017 – Projeto de interligação do poço tubular profundo CSB-26 de 25m3/h com 

valor estimado em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 

Nota: Fonte de recursos próprios. 

 

2017 – Obra de interligação e operacionalização com adutora e equipamentos, do 

poço tubular profundo CSB-23, com valor estimado em R$ 300.000,00 (Trezentos 

mil reais). 

Nota: Fonte de recursos próprios. 
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2017 – Obra de interligação e operacionalização com adutora e equipamentos, do 

poço tubular profundo CSB-24, com valor estimado em R$ 300.000,00 (Trezentos 

mil reais). 

Nota: Fonte de recursos próprios. 

 

2018 – Obra de interligação e operacionalização com adutora e equipamentos, do 

poço tubular profundo CSB-25, com valor estimado em R$ 300.000,00 (Trezentos 

mil reais). 

Nota: Fonte de recursos próprios. 

 

2018 – Obra de interligação e operacionalização com adutora e equipamentos, do 

poço tubular profundo CSB-26, com valor estimado em R$ 300.000,00 (Trezentos 

mil reais). 

Nota: Fonte de recursos próprios. 

 

2018 – Projeto de interligação do poço tubular profundo CSB-23 de 25m3/h com 

valor estimado em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 

Nota: Fonte de recursos próprios. 

 

2019 – Projeto de interligação do poço tubular profundo CSB-24 de 25m3/h com 

valor estimado em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 

Nota: Fonte de recursos próprios. 

 

2020 – Obra de implantação de captação de água bruta, com valor estimado em 

R$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais).  

Nota: Sem fonte de recursos definida. 
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2027 – Obra de ampliação da captação de água bruta, com valor estimado em R$ 

5.000.000,00 (Cinco milhões de reais).  

Nota: Sem fonte de recursos definida.  

 

2033 – Obra de ampliação da captação de água bruta, com valor estimado em R$ 

5.000.000,00 (Cinco milhões de reais).  

Nota: Sem fonte de recursos definida.  

 

TRATAMENTO 

2027 – Obra de ampliação da Estação de Tratamento de Água, no valor estimado 

de R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais). 

Nota: Sem fonte de recursos definida. 

 

2033 – Obra de ampliação da Estação de Tratamento de Água, no valor estimado 

de R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais). 

Nota: Sem fonte de recursos definida. 

 

RESERVAÇÃO 

 

2018 – Obra de implantação de um reservatório com capacidade para 2500 m3, 

com valor estimado em R$ 2.000.000,00 (Dois milhões mil reais). 

Nota: Sem fonte de recursos definida. 

 

2033 – Obra de implantação de um reservatório com capacidade para 3500 m3, 

com valor estimado em R$ 3.000.000,00 (Três milhões reais). 

Nota: Sem fonte de recursos definida. 

DISTRITO – SÃO LOURENÇO 
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2.017 – Perfuração de um poço tubular profundo, com capacidade estimada de 

produção de 25,0 m³/h, cujo valor total estimado é de R$ 150.000,00 (Cento e 

cinqüenta mil reais). 

Nota: Fonte de recurso próprio da Sanepar 

 

2.017 – Elaboração de projeto de interligação do poço tubular profundo com 

capacidade de 25,0 m3/h, cujo valor total estimado é de R$ 50.000,00 (Cinqüenta 

mil reais). 

Nota: Fonte de recurso próprio da Sanepar 

 

2.018 – Interligação do poço tubular profundo com capacidade de 25,0 m3/h, com 

equipamentos, adutora e interligação ao reservatório, cujo valor total estimado é 

de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais). 

Nota: Fonte de recurso próprio da Sanepar 

 

 

DISTRITO – VIDIGAL 

 

2.018 – Projeto de assunção do sistema existente, com padronização das 

unidades, tais com poços, reservatórios, rede de distribuição e ligações 

domiciliares, cujo valor total estimado é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Nota: Fonte de recurso próprio da Sanepar 

 

2.019 – Obra de assunção do sistema existente, com padronização das unidades, 

tais com poços, reservatórios, rede de distribuição e ligações domiciliares, cujo 

valor total estimado é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

Nota: Fonte de recurso próprio da Sanepar 
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Descrição do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente 

 

O sistema de tratamento de esgoto do município de CIANORTE é composto por: 

 

SEDE MUNICIPAL 

 

LIGAÇÕES PREDIAIS 

 

O sistema de esgotamento sanitário conta com 14.194 ligações. 

 

REDE COLETORA DE ESGOTO 

 

A rede coletora de esgoto é composta por 239.179 metros de extensão. 

 

EMISSÁRIO E INTERCEPTORES 

 

O esgoto bruto captado é transportado por tubulações, denominadas de 

emissários e interceptores, até as Estações de Tratamento de Esgoto, com uma 

extensão total de 5.294 metros. 

 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

 

Existem quatro Estações Elevatórias de Esgoto, que transportam o esgoto através 

de tubulações denominadas Linhas de Recalque até as bacias de esgotamento a 

gravidade. 

 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
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Existem duas estações de tratamento de esgoto no município de Cianorte.  

A Estação de Tratamento de Esgoto – Rio São Tomé - O sistema de tratamento é 

composto por gradeamento, desarenador, reator anaeróbio de lodo fluidizado e 

lagoa facultativa, com capacidade total de tratamento de 45,0 l/s. 

 

A Estação de Tratamento de Esgoto – Rio Catingueiro - O sistema de tratamento é 

composto por gradeamento, desarenador, reator anaeróbio de lodo fluidizado e 

lagoa facultativa, com capacidade total de tratamento de 40,0 l/s. 

 

A qualidade do esgoto tratado lançado no rio atende aos parâmetros estabelecidos 

pelo CONAMA 430/2.011. 

 

Índice de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

O Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede atende 65,44% da população 

urbana do município11 com rede coletora de esgotos. 

 

DISTRITOS ADMINISTRATIVOS 

 

O município não possui sistema público de coleta e tratamento de esgotos 

sanitários para os distritos administrativos, e pequenas localidades, tendo sido 

adotada, até o momento a solução individual de esgotamento sanitário, em 

conformidade com as Normas Técnicas brasileiras. 

 

 

                                                 
11 Percentual calculado e partir do Índice de Atendimento para Rede Coletora de Esgoto - IARCE. 
Fonte: Sanepar referência 10/2015. 
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Investimentos Realizados no Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Durante o período compreendido entre dezembro de 1.972 e outubro de 2.015, 

foram realizados investimentos na ordem de R$ 24.567.139,07 (Vinte e quatro 

milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e nove reais e sete 

centavos).12 

Diagnóstico e Necessidades de Investimentos para Atendimento de 

Demanda Populacional Futura 

 

SEDE MUNICIPAL 

 

LIGAÇÕES: 

 

Até o ano de 2047 será necessária a implantação de 19.899 ligações, visando 

atingir e manter o índice de atendimento em 80% da população. 

 

REDE COLETORA DE ESGOTO 

 

Até o ano de 2047 será necessária a implantação de 335.000 metros de rede 

coletora de esgoto, visando atingir e manter o índice de atendimento com rede 

coletora de esgoto em 80% da população. 

 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

 

                                                 
12  Fonte: Relatório do Sistema Contábil da Sanepar, referência 10/2015. 
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Até o ano de 2.047 será necessária a construção de uma estação elevatória de 

esgoto, com vazão aproximada de 10 l/s, visando atingir e manter o índice de 

atendimento em 80% da população urbana. 

 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

Até o ano de 2047 será necessária a implantação de uma estação de tratamento 

de esgoto – Ribeirão Cristalina com capacidade de 40 l/s e  ampliação das 

estações de tratamento de esgoto - Rio Catingueiro, São Tomé e Cristalina de 155 

l/s, com a finalidade de tratar 100% do esgoto doméstico coletado. 
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Investimentos Previstos no Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

SEDE MUNICIPAL 

 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

2020 – Obra de implantação da ETE Cristalina com investimento estimado de R$ 

9.000.000,00 (Nove milhões reais). 

Nota: Sem fonte de recursos definida. 

 

2029 – Obra de ampliação da ETE com investimento estimado de R$ 5.700.000,00 

(Cinco milhões, setecentos mil reais). 

Nota: Sem fonte de recursos definida.  

 

2036 – Obra de ampliação da ETE com investimento estimado de R$ 5.700.000,00 

(Cinco milhões, setecentos mil reais). 

Nota: Sem fonte de recursos definida. 

 

REDE COLETORA DE ESGOTO 

 

2020 – Ampliação de 104.000 m de rede coletora, conjuntamente com 6.160 

ligações prediais, investimento estimado de R$ 15.600.000,00 (Quinze milhões e 

seiscentos mil reais). 

Nota: Sem fonte de recursos definida.  

 

2025 – Ampliação de 98.000 m de rede coletora, conjuntamente com 5.800 

ligações prediais, investimento estimado de R$ 14.700.000,00 (Quatorze milhões e 

setecentos mil reais). 
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Nota: Sem fonte de recursos definida. 

 

2031 – Ampliação de 40.000 m de rede coletora, conjuntamente com 2.364 

ligações prediais, investimento estimado de R$ 6.000.000,00 (Seis milhões de 

reais). 

Nota: Sem fonte de recursos definida. 

 

2037 – Ampliação de 44.000 m de rede coletora, conjuntamente com 2.640 

ligações prediais, investimento estimado de R$ 6.600.000,00 (Seis milhões e 

seiscentos mil reais). 

Nota: Sem fonte de recursos definida. 

 

2043 – Ampliação de 49.000 m de rede coletora, conjuntamente com 2.935 

ligações prediais, investimento estimado de R$ 7.350.000,00 (Sete milhões, 

trezentos e cinqüenta mil reais). 

Nota: Sem fonte de recursos definida. 
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OBJETIVOS E METAS PARA O SANEAMENTO BÁSICO NO 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 
 

 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 

Objetivo 

 

Universalização13 do acesso da população ao sistema público de abastecimento de 

água, de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente. 

 

Metas 

 

Meta Geral 

 

Manter o atendimento de 100% da população urbana da sede do município e dos 

distritos de São Lourenço e Vidigal com água tratada até o ano de 2047. 

 

Metas Específicas 

 

Qualidade 

 

Manter o padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria n° 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde, até o ano de 2047. 

 

Continuidade 

 

                                                 
13  Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento 
básico. (Lei 11.445/2007, Art. 3°, inciso III). 
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Manter o fornecimento de água de maneira contínua à população, restringindo os 

casos de intermitência no abastecimento apenas às situações necessárias a 

manutenção corretiva ou preventiva do sistema, até o ano de 2.047. 

 

Uso racional da água 

 

Implantar, em conjunto com a sociedade civil, Programa de Educação Sócio-

ambiental visando incentivar o uso racional da água, de 2017 a 2047. 

 

Conservação dos Mananciais 

 

Implantar e manter de forma permanente e integrada com os Comitês de Bacias 

Hidrográficas, órgãos governamentais municipais e estaduais e sociedade civil, 

Programa de Conservação dos Mananciais de Abastecimento atuais e futuros. 

 

Programas, Projetos e Ações 

 

Universalização do Acesso da População Urbana: Período 2017 – 2047 

 

A manutenção da meta de atendimento de 100% da população urbana com 

disponibilidade de água tratada será garantida por meio de investimentos no 

Sistema de Abastecimento de Água pela prestadora de serviços. 

 

Qualidade do Produto: Período 2017 – 2047 

 

A qualidade da água distribuída será garantida através de controle contínuo por 

análises de amostras de água coletada em pontos da rede de distribuição, nas 

estações de tratamento e nos reservatórios, conforme determinam a Portaria N° 
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2.914/2.011 e a Resolução CONAMA 430/2.011, sendo que os resultados 

continuarão sendo impressos nas faturas das contas de água entregues à 

população. 

 

Continuidade do Abastecimento: Período 2017 – 2047: 

 

A garantia da continuidade de abastecimento se dará por meio de programa de 

manutenção permanente preventiva e corretiva, das unidades operacionais. 

 

Publicidade: Período 2017 – 2047: 

 

Todas as intermitências no abastecimento serão informadas à população pela 

mídia local. 

  

Uso Racional da Água: Período 2017 – 2047 

 

Visando incentivar o uso racional da água, serão implementadas ações de 

Programa de Educação Socioambiental com base na metodologia adotada pela 

prestadora de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto, em parceria 

com a Prefeitura local e a sociedade civil. 

 

Conservação de Mananciais: Período 2017 – 2047 

 

A partir da realização do estudo dos aspectos e necessidades qualitativas e 

quantitativas das bacias de mananciais atuais e de potencial futuro, será 

implementado Programa de Conservação de Mananciais, visando a garantia da 

qualidade e disponibilidade de água para a população atual e futura de 

CIANORTE. O referido programa será concebido, implementado e gerenciado de 
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forma integrada com os Comitês de Bacias Hidrográficas, organismos municipais, 

estaduais e sociedade civil. 
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Objetivo 

 

Universalização14 do acesso da população ao sistema de Esgotamento Sanitário, 

de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente, mediante 

consulta prévia à população a ser beneficiada. 

A consulta prévia à população somente será dispensada nas áreas localizadas nas 

bacias hidrográficas de manancial de abastecimento público, nas quais a 

implantação do sistema público de coleta e tratamento de esgoto destinar-se-á a 

conservação ambiental do manancial. 

 

Metas 

 

SEDE MUNICIPAL 

 

 Atingir em 2020 o índice de atendimento com rede coletora de esgoto – 

IARCE de 80% e mantê-lo até o ano 2047; 

 

DISTRITOS ADMINISTRATIVOS 

 

No caso de adoção e/ou permanência da utilização da solução individual de 

tratamento de esgotos, a população receberá orientação técnica acerca dos 

métodos construtivos, dimensionamento, operação e manutenção do sistema de 

tratamento individual de esgotos sanitários, por meio de material informativo a ser 

distribuído pela prestadora de serviços de água e esgotos sanitários em conjunto 

com a Prefeitura Municipal e Sociedade Civil. 
                                                 
14  Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento 
básico. (Lei 11.445/2007, Art. 3°, inciso III). 
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Programas, Projetos e Ações 

 

SEDE MUNICIPAL 

 
Sistema Individual de Tratamento de Esgotos Sanitários 

 

Universalização do Acesso à Solução Individual de Tratamento: Período 

2017 – 2047 

Manter programa permanente de orientação técnica acerca dos métodos 

construtivos, dimensionamento, operação e manutenção do sistema, em parceria 

com a Prefeitura Municipal e Sociedade Civil. 

 

Sistema Público de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Esgotos 

Sanitários 

 

Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2017 

Revisar o projeto de engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitário, com vistas 

a atualizá-lo em termos de passagem de coletores e interceptores, bem como 

aferir no campo as áreas que necessitem ser desapropriadas para a implantação 

de passagem de redes e demais unidades, bem como proceder a atualização do 

orçamento de investimentos para a implantação das obras. 

 

Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2018 – 2019 

Inserir a programação de obras de ampliação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário e buscar fonte de recursos para a execução das obras. 

 
Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2019 – 2020 

Executar as obras previstas na programação de investimentos para atingir 80% do 

IARCE em 2.020, de acordo com a meta estabelecida. 
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Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2021 – 2022 

Elaborar os projetos executivos e orçar em caráter definitivo os investimentos 

necessários para o atingimento da meta para o ano de 2025. 

 
Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2023 – 2024 

Inserir a programação de obras de ampliação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário e buscar fonte de recursos para a execução das obras. 

 
Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2025 – 2026 

Executar as obras previstas na programação de investimentos para atingir 80% do 

IARCE em 2025, de acordo com a meta estabelecida. 

 
Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2027 – 2028 

Elaborar os projetos executivos e orçar em caráter definitivo os investimentos 

necessários para manter a meta para o ano de 2031. 

 
Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2027 – 2028 

Inserir a programação de obras de ampliação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário e buscar fonte de recursos para a execução das obras. 

 
Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2029 – 2030 

Executar as obras previstas na programação de investimentos mantendo o índice 

de 80% do IARCE em 2.031, de acordo com a meta estabelecida. 

 

Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2031 – 2032 

Elaborar os projetos executivos e orçar em caráter definitivo os investimentos 

necessários para o atingimento da meta para o ano de 2037. 

Executar as obras previstas na programação de investimentos mantendo o índice 

de 80% do IARCE em 2031, de acordo com a meta estabelecida. 
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Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2033 – 2034 

Inserir a programação de obras de ampliação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário e buscar fonte de recursos para a execução das obras. 

 
Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2035 – 2036 

Executar as obras previstas na programação de investimentos mantendo o índice 

de 80% do IARCE em 2037, de acordo com a meta estabelecida. 

Inserir a programação de obras de ampliação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário e buscar fonte de recursos para a execução das obras. 

 

Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2037 – 2038 

Elaborar os projetos executivos e orçar em caráter definitivo os investimentos 

necessários para o mantenimento da meta para o ano de 2.043. 

Executar as obras previstas na programação de investimentos mantendo o índice 

de 80% do IARCE em 2.037, de acordo com a meta estabelecida. 

 
Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2039 – 2040 

Elaborar os projetos executivos e orçar em caráter definitivo os investimentos 

necessários para o mantenimento da meta para o ano de 2043. 

 
Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2041 – 2042 

Inserir a programação de obras de ampliação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário e buscar fonte de recursos para a execução das obras. 

 

Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2043 – 2047 

Executar as obras previstas na programação de investimentos mantendo o índice 

de 80% do IARCE em 2047, de acordo com a meta estabelecida. 
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Programa de Educação Sócio-ambiental: Período 2017 – 2047 

 

Implantar concomitante com a execução das obras e, posteriormente, manter 

como programa permanente o Programa de Vistoria Técnica e Ambiental, com o 

objetivo de orientar a população quanto à necessidade do uso correto da rede 

coletora de esgotos. 
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DISTRITOS ADMINISTRATIVOS 

 

Sistema Individual de Tratamento de Esgotos Sanitários 

 

Universalização do Acesso à Solução Individual de Tratamento: Período 

2017 – 2047 

 

Manter programa permanente de orientação técnica acerca dos métodos 

construtivos, dimensionamento, operação e manutenção do sistema individuais de 

tratamento de esgoto. 



Órgão Oficial Nº 1154               Sexta-feira, 08 de dezembro de 2017                                       Pág. 

Prefeitura do Município de Cianorte      www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial       Assessoria de Comunicação Social                                       

51

___________________________________________________________________ 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

MUNICÍPIO DE CIANORTE – PARANÁ 
 

______________________________________________________________________ 
GESTÃO MUNICIPAL 

2017 - 2020 
 

50 

PLANO DE CONTINGÊNCIAS PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 
 
 

1. Neste capítulo a Prefeitura Municipal estabelece o planejamento para fazer 

frente às contingências, que possam comprometer a prestação dos serviços 

de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário e que, 

conseqüentemente venham a colocar em risco a integridade dos munícipes 

e do meio ambiente. 

 

2. As contingências podem ter origem no âmbito dos próprios sistemas de 

abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, ou de eventos 

externos, assim como, as providências para minimizar os efeitos negativos 

e restabelecer a normalidade, podem ser tomadas exclusivamente pela 

prestadora de serviços, ou por outras entidades públicas e da sociedade 

civil, de acordo com as atribuições institucionais de cada parte. 

 

3. Este plano visa descrever as estruturas disponíveis e estabelecer os 

procedimentos a serem adotados pelas prestadoras dos serviços 

procurando elevar o grau de segurança na continuidade operacional das 

instalações afetas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. 

 

4. Na operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário pela prestadora dos serviços, serão utilizados 

mecanismos locais e corporativos de gestão, no sentido de se minimizar as 

situações de contingências, que concluam pela interrupção da prestação 
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dos serviços, através de controles e monitoramentos das condições 

operacionais e físicas das instalações, equipamentos e tubulações.   

 

5. Em caso de ocorrências, em que a estrutura local da prestadora dos 

serviços, não apresente capacidade para o atendimento de suas atribuições 

específicas, a direção da prestadora dos serviços deverá disponibilizar todas 

as estruturas necessárias de apoio, tais como: mão de obra, materiais, 

equipamentos, projetos especiais, controle de qualidade, desenvolvimento 

operacional, comunicação, marketing, tecnologia da informação, dentre 

outras, visando a correção dessas ocorrências em tempo hábil. 

 

6. No caso dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitários das localidades operadas pela prestadora dos serviços, nos 

Quadros 1 e 2 foram vislumbrados os tipos de contingências de maior 

probabilidade de ocorrência e identificadas as possíveis origens e ações a 

serem desencadeadas, no que, institucionalmente lhe cabe. 

 

7. Para novos tipos de ocorrências que porventura venham a surgir, a 

Prefeitura Municipal, a Defesa Civil, demais entidades da sociedade civil e 

governamental, assim como, a prestadora dos serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário promoverão a elaboração de novos planos 

de ação. 
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Quadro 1 - Sistema de Abastecimento de Água 

RISCOS POTENCIAIS ORIGEM PLANO DE CONTINGÊNCIAS 

1. Falta de água 
generalizada 
 

 Interrupção na operação de captação de água “in 
natura”  em função de inundações, colapso de poços 
tubulares profundos,  interrupção prolongada no 
fornecimento de energia elétrica, etc., que concluam 
pela inoperância dos equipamentos eletromecânicos 
e/ou das estruturas. 
 

 Rompimento de adutoras de água bruta e de água 
tratada, quando esta é a única ligação entre o sistema 
de produção e de distribuição, em função de: 
movimentação do solo (deslizamento, solapamento, 
recalque diferencial sob as estruturas de apoio ou 
ancoragem, etc.); transientes hidráulicos (sobrepressão 
interna); choque mecânico externo (obras), etc.  

 
 Alteração da qualidade da água in natura em função da 

ocorrência de componentes orgânicos ou minerais acima 
do padrão estabelecido (areia, metais, sais minerais, 
agrotóxicos, coliformes, etc.) provenientes de 
lançamento de esgotos industriais, atividades agrícolas, 
pocilgas, e outros. 

 
 Alteração da qualidade da água in natura em função do 

derramamento de cargas perigosas (tóxicos, óleos 
minerais e vegetais, combustíveis, etc.) decorrente de 
acidentes durante o transporte nos modais rodoviários e 
ferroviários. 

 
 Interrupção na operação de tratamento de água em 

função de vazamento de cloro no estado gasoso, 

 Verificação e adequação de plano de ação às 
características da ocorrência. 
 

 Comunicação à população / instituições / autoridades / 
Defesa Civil. 

 
 Comunicação à Polícia e quando necessário abertura de 

boletim de ocorrência. 
 
 Interrupção da captação de água in natura em tempo 

hábil,  quando do derramamento de produtos perigosos 
no manancial. 

 
 Comunicação à concessionária de energia elétrica. 
 
 Controle da água disponível em reservatórios de 

distribuição. 
 
 Adequação do processo de tratamento. 
 
 Reparo das unidades danificadas.  

 
 Implementação de rodízio de abastecimento 

(racionamento). 
 
 Aplicação do procedimento de comunicação entre os 

órgãos que compõem o sistema de defesa civil. 
 
 Utilização de sistemas de geração autônoma de energia. 
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interrupção prolongada no fornecimento de energia 
elétrica, acidentes elétricos que venham a inutilizar os 
equipamentos eletromecânicos, comprometimento das 
edificações em decorrência da deterioração 
imperceptível das estruturas. 

 
 Interrupção no abastecimento motivada por agentes 

externos (vandalismo). 

 Mapeamento de fontes alternativas ou possíveis sistemas 
de abastecimento de água das localidades vizinhas, 
dimensionamento e transporte de água potável através 
de frota de caminhões pipa (+ usual para transporte de 
água). 
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Quadro 1 - Sistema de Abastecimento de Água 

RISCOS 
POTENCIAIS 

ORIGEM PLANO DE CONTINGÊNCIAS 

2. Falta de água 
parcial ou localizada 

• Deficiência de água nos mananciais em períodos de 
estiagem 
 
• Interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica 
nas instalações de produção de água 
 
• Interrupção no fornecimento de energia elétrica em setores 
de distribuição 
 
• Danos em equipamentos de estações elevatórias de água 
tratada 
 
• Danos em estruturas de reservatórios e elevatórias de água 
tratada 
 
• Rompimento de redes e linhas adutoras de água tratada 
 
• Ações por agentes externos (vandalismo) 
 
• Qualidade inadequada da água dos mananciais (atividades 
agropecuárias, lançamento de efluentes industriais e outros) 

• Verificação e adequação de plano de ação às características 
da ocorrência 
 
• Comunicação à população / instituições / autoridades 
 
• Comunicação à Polícia 
 
• Comunicação à concessionária de energia elétrica 
 
• Deslocamento de frota de caminhões tanque 
 
• Reparo das instalações danificadas 
 
• Transferência de água entre setores de abastecimento 
 
• Utilização de carvão ativado 
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Quadro 2 – Sistema de Esgotamento Sanitário  

RISCOS POTENCIAIS ORIGEM PLANO DE CONTINGÊNCIAS 

1. Paralisação da estação 
de tratamento de esgotos 

• Interrupção no fornecimento de energia 
elétrica nas instalações de tratamento 
 
• Danos em equipamentos eletromecânicos 
e/ou estruturas 
 
• Ações por agentes externos (vandalismo) 

• Comunicação à concessionária de energia elétrica 
• Comunicação aos órgãos de controle ambiental 
 
• Comunicação à Polícia 
 
• Instalação de equipamentos reserva 
• Reparo das instalações danificadas 
 
• Utilização de caminhões limpa fossa 

2. Vazamento de esgotos 
em estações elevatórias 

• Interrupção no fornecimento de energia 
elétrica nas instalações de bombeamento 
 
• Danos em equipamentos eletromecânicos 
e/ou estruturas 
 
• Ações por agentes externos (vandalismo) 
 
• Ligações irregulares 

• Comunicação à concessionária de energia elétrica 
• Comunicação aos órgãos de controle ambiental 
 
• Comunicação à Polícia 
 
• Instalação de equipamentos reserva 
 
• Reparo das instalações danificadas 
 
• Acionamento imediato das equipes de atendimento emergencial 
 
• Acionamento de sistema autônomo de geração de energia 

3. Rompimento de linhas 
de recalque, coletores 
tronco, interceptores e 
emissários 

• Desmoronamentos de taludes/paredes de 
canais 
 
• Erosões de fundos de vale 
 
• Rompimento de travessias 

• Comunicação aos órgãos de controle ambiental  
 
• Acionamento imediato das equipes de atendimento emergencial 
 
• Reparo das instalações danificadas 
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4. Ocorrência de retorno de 
esgotos em imóveis 
 

• Lançamento indevido de águas pluviais em redes 
coletoras de esgotos 
 
• Obstruções em coletores de esgoto 

• Comunicação à vigilância sanitária 
 
• Acionamento das equipes de atendimento emergência 
 
• Execução dos trabalhos de limpeza 
 
• Reparo das instalações danificadas 
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DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA O SANEAMENTO 
BÁSICO NO MUNICÍPIO DE CIANORTE 
 

 

Diretrizes 

 

1. Garantir como medida profilática à saúde pública o acesso da população 

urbana ao saneamento básico, composto pelos serviços de abastecimento 

de água, coleta e tratamento de esgotos sanitários, com qualidade, 

regularidade, atendimento às normas legais e modicidade das tarifas; 

 

2. Desenvolver educação socioambiental tendo como premissa a participação 

da comunidade no processo de promoção de mudanças, objetivando a 

melhoria da qualidade de vida de todos e a conformação de um ambiente 

sustentável para as presentes e futuras gerações; 

 

3. Manter a universalização do acesso ao sistema de abastecimento de água 

pela população urbana e definir soluções para o abastecimento das 

comunidades isoladas, requisitando apoio financeiro dos demais entes 

federados (Governo do Estado e União); 

 

4. Garantir a universalização do acesso ao sistema de esgotamento sanitário, 

mediante a implantação de solução individual de esgotamento ou por meio 

de metas graduais e progressivas de implantação do sistema público de 

coleta e tratamento de esgoto. 
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Estratégias de Ação para a Implantação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico 

 

O presente Plano Municipal de Saneamento Básico, que deverá ser executado no 

período de 2017 – 2047, se constituirá por linhas de ação que devem se articular 

com as demais instituições públicas estaduais e privadas visando a superação dos 

problemas diagnosticados. 

 

Tais linhas de ação se desdobrarão em programas específicos a serem 

desenvolvidos pelas secretarias municipais e seus respectivos departamentos, 

conforme diretrizes propostas e metas estabelecidas. 

 

Os programas, por sua vez, serão constituídos por um conjunto de ações 

(projetos, atividades, entre outros) que deverão resultar em obras, bens e 

serviços oferecidos à sociedade. 

 

Nesse sentido, as linhas de ação para a operacionalização do Plano Municipal de 

Saneamento Básico, serão subdivididas em quatro eixos, cuja exposição breve 

está a seguir apresentada: 

 

1. Gestão municipal do saneamento básico 

 

A administração pública municipal deverá ser reestruturada, visando à busca da 

eficiência e eficácia dos serviços de saneamento prestados. Assim, esta linha de 

ação compreende a tomada de decisão do gestor publico em destinar a gestão do 

Plano Municipal de Saneamento à determinada estrutura administrativa. 

 

2. Inclusão Social 
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A atual dinâmica econômica e social das comunidades locais indica que a geração 

de renda e o emprego são estratégias determinantes de inclusão social dos menos 

favorecidos. Assim, por exemplo, a coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos 

pode propiciar a geração de novos postos de trabalho e favorecer a criação de 

cooperativas de carrinheiros, contribuindo para a melhoria de qualidade de vida 

dessa população. 

 

3. Infraestrutura, meio ambiente e saúde pública 

 

Esta linha de ação tem por objetivo garantir a prestação dos serviços de água e 

esgotos à população mediante a observância das disposições legais pertinentes e 

a capacidade de pagamento da população sobre a prestação desses serviços. 

Políticas públicas e acesso às linhas de financiamento são fatores essenciais para a 

persecução da melhoria dos indicadores de saúde pública, de desenvolvimento 

econômico e social e de preservação ambiental. 

 

4. Educação Socioambiental 

 

Um ambiente não saneado implica na proliferação de vetores e doenças de 

veiculação hídrica, consumindo recursos públicos em ações curativas. Assim, para 

a reversão desse quadro é preciso desenvolver na sociedade a preocupação com o 

equilíbrio ecológico e ambiental em função das atividades humanas, por meio de 

um programa de educação socioambiental a fim de minimizar os impactos 

ambientais. A sociedade deve ser orientada a garantir a sustentabilidade 

ambiental, econômica e social, primeiramente no meio ambiente no qual está 

inserida. 
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ENCERRAMENTO 
 

 

O presente relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico do 

Município de CIANORTE é constituído de 58 páginas e foi aprovado mediante 

participação popular em Audiência Pública realizada na data de 17/10/2017. 
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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1384/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMEN-
TOS – EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Go-
vernador Jorge Lacerda, 241, Bairro Guabirotuba, CEP 81.510-040, na cidade 
de Curitiba, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.527.195/0001-98.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 279/2017.
OBJETO: Aquisição de caixa d´agua e bomba d´agua multi-estágio para o Con-
vênio nº 11/2016.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.315,00 (Três mil trezentos e quinze reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1394/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  CARLA DESING E IMPRESSOS EM GE-
RAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Saquarema, 
4134, loja 12, Porta da Roça, CEP 28.990-000, na cidade de Saquarema, estado 
do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.009.818/0001-82. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 257/2017.
OBJETO: Aquisição de cartilhas e adesivos para utilização nas Ações Estraté-
gicas PETI.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.700,00 (três mil e setecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de novembro de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1405/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa COPROLEI - COMÉRCIO DE PRODUTOS 
PARA LEITE DE SOJA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Rua Projetada B, 29, Jardim Imperial, na cidade de Mandaguari, estado 
do Paraná, CEP 86.975-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 74.150.665/0001-18. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 227/2017.
OBJETO: Aquisição de material para manutenção da vaca mecânica e embala-
deira, material para embalagem, soja e aditivos para fabricação de leite de soja 
para distribuição gratuita.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 600,00 
(Seiscentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de novembro de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1435/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa PLATAFORMA COMPUTADORES E 
ENERGIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 
Domingos Caetano do Amaral, 128, Batel, CEP 85015-354, na cidade de Gu-

arapuava, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.722.492/0001-01.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 280/2017.
OBJETO: Aquisição de computadores, notebooks, Telas de Projeção e outros 
equipamentos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 6.833,88 
(Seis mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de dezembro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1439/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa LACTONORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE LATICÍNIOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
à Rodovia PR 323, Km 227, s/n lote B46, B47 e B48, na cidade de Cianorte, 
Estado do Paraná, CEP 87.200-000, telefone (44) 3629-1277, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 80.555.931/0001-95.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 268/2017.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, materiais de copa, cozinha e hi-
giene para os Centros de Atenção Psicossocial, Samu e Secretaria de Assistência 
Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 77,00 (Se-
tenta e sete reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de dezembro de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1443/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa TAKASSE, TAKASE & CIA LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernambuco, 1127, Zona 
03, CEP 87.209-162, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 01.431.135/0001-74.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 256/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e prestação de 
serviços com finalidade da manutenção dos equipamentos rodoviários da Secre-
taria de Serviços Municipais.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 53.994,60 
(Cinquenta e três mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de dezembro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1444/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa J A DE FREITAS & CIA LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Ibicui, 201, Zona 3, CEP 87.209-
156, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
01.993.275/0001-36.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 256/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e prestação de 
serviços com finalidade da manutenção dos equipamentos rodoviários da Secre-
taria de Serviços Municipais.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 9.999,00 
(Nove mil novecentos e noventa e nove reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de dezembro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 1445/2017 - LCT-PMC
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA MENE-
SES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Ama-
zonas, 1663, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 10.333.487/0001-88.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 256/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e prestação de 
serviços com finalidade da manutenção dos equipamentos rodoviários da Secre-
taria de Serviços Municipais.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 9.999,00 
(Nove mil novecentos e noventa e nove reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de dezembro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1448/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  A CAMPANERUTTI & CIA LTDA - EPP, 
com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Rodovia PR 323, Km 223, 
lote982 B, CEP 87.211-400, telefone (44) 3631-5115, inscrita no CNPJ sob nº 
81.229.346/0001-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 90/2017.
OBJETO: Aquisição de peças e Contratação de empresa para dos caminhões da 
secretaria de serviços municipais.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
34.996,50 (Trinta e quatro mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta 
centavos).    
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de Dezembro de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1449/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa AUERBACH & AUERBACH LTDA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná, à Rua Primavera, 111, Residencial Veneza, CEP 87203-020inscrita no 
CNPJ sob nº 17.257.093/0001-37. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 68/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de roçada em áreas 
de práticas esportivas e praças.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
36.400,00 (Trinta e seis mil e quatrocentos reais).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de dezembro de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1450/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  MAÇANEIRO & GONZAGA LTDA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná, à Estrada da Bica, Lote A-26 – Zona Rural, CEP 87200-970, inscrita no 
CNPJ sob nº 17.155.411/0001-59.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 168/2017.
OBJETO: Aquisição de tubos de 40, 60, 80 cm de diâmetro e tubo de 1,00 metro 
armado com ferragem, pedras de meio fio ambos para a manutenção e con-
strução de galerias pluviais e demais obras do município.

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
10.150,00 (Dez mil cento e cinquenta  reais). 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de Dezembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
257/2017, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 361/2017, concernente a 
Aquisição de cartilhas e adesivos para utilização nas Ações Estratégicas PETI.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: CARLA DESING E 
IMPRESSOS EM GERAL LTDA - ME como vencedora dos itens 01 e 02 no 
valor total de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
279/2017, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 390/2017, concernente a 
Aquisição de caixa d´agua e bomba d´agua multi-estágio para o Convênio nº 
11/2016.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: DOMINIO COMER-
CIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI - EPP como vencedora do item 02 no 
valor total de R$ 3.315,00 (Três mil trezentos e quinze reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
280/2017, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 391/2017, concernente a 
Aquisição de computadores, notebooks, Telas de Projeção e outros equipamen-
tos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: PLATAFORMA COM-
PUTADORES E ENERGIA LTDA - EPP como vencedora dos itens 07 e 18 no 
valor total de R$ 6.833,88 (Seis mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta e oito 
centavos); e M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA - ME como vencedora do 
item 08 no valor total de R$ 4.185,00 (Quatro mil cento e oitenta e cinco reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de dezembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 444/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 273/2017, homologado em 
24/11/2017.
Valor Homologado: R$ 21.120,00 (Vinte e um mil cento e vinte reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de medicamentos para distri-
buição gratuita aos pacientes atendidos pelas unidades de farmácias da rede de 
Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde. 
Empresa: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

26 8.000 tb óxido de zinco + vitamina a e d pomada. tubo com no mínimo 
45g.  CIMED 2,64 21.120,00 

 
 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito
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MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA 

PORTARIA Nº 828/2017-SEC/ADM
 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e
 À vista do contido no processo protocolado sob nº 13.417, de 06 de 
setembro de 2017,
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER ao servidor público municipal JOEL SANTA-
NA, ocupante do cargo de provimento efetivo de PEDREIRO, APOSENTADO-
RIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, totalizando 
o valor mensal de R$ 2.510,64 (dois mil, quinhentos e dez reais e sessenta e 
quatro centavos), e o valor anual de R$ 30.127,68 (trinta mil, cento e vinte e sete 
reais e sessenta e oito centavos), a partir de 01 de Novembro de 2017.
  Art. 2º - Aposentadoria concedida de acordo com o artigo 3º da 
Emenda Constitucional Nº. 47 de 05/07/2005, e com o reajuste de seus proven-
tos de acordo com Art. 7º da EC Nº. 41/03, ou seja, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em ativida-
de.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 31 de Outubro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA 

PORTARIA Nº 885/2017-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 
A vista no contido no memorando interno nº 267, de 06/12/2017, da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
  RESOLVE:
Art.1º- CONCEDER, férias no período de 06/12/2017 à 15/12/2017, ao servidor 
público municipal MOISES ALVES DA SILVA BERTO, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de dezembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 888/2017-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, o servidor público municipal MARCUS VINICIUS FA-
BRICIO, do cargo em comissão de ASSESSOR ESPECIAL DE HABITAÇÃO, 
a partir de 11 de dezembro de 2017. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 07 de Dezembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 889/2017-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a servidora pública municipal LIVIA LORENA SANDA-
NIEL BERTONCELLO, do cargo em comissão de ASSESSORA ESPECIAL 
DE DESENVOLVIMENTO, a partir de 11 de dezembro de 2017. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 07 de Dezembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Div. de Recursos Humanos
 

MUNICIPIO DE CIANORTE 
ESTADO DO PARANA  

PORTARIA Nº 882/2017-SEC/ADM. 
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e 
Tendo em vista o disposto no artigo 29 da Lei nº 1.344/91, de 28.08.91 do 
Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do 
Município de Cianorte, 
RESOLVE: 
Art. 1º - PROMOVER, por merecimento, os servidores municipais abaixo 
relacionados, para o grau de vencimento imediatamente superior aquele a que 
pertence na sua carreira, a partir de 01 de dezembro de 2017. 

NOME GRAU DE 
VENCIMENTO 

MATRÍCULA 

Agnaldo da Silva Pinto G - 39 3423-1 
Ailton Lopes de Oliveira G - 39 3424-0 
Anderson Ferreira de Brito G - 36 3723-0 
Angela Carvalho de Andrade G - 41 2433-3 
David Marcelino Lucas G - 71 823-0 
Eduardo Fernandes G - 71 826-5 
Elias Otilio da Silva G - 39 3425-8 
Gabriel Vilso da Silva G - 39 3429-0 
Gisele Leonardi Pinto de Souza G - 55 4549-7 
Jailson de Lima Uler G - 54 4589-6 
José Daniel da Rocha  G - 53 1303-0 
Liz Ewelyn Oswald Santos G - 81 3977-2 
Maurila Pereira dos Santos Xavier G - 51 1290-4 
Rosana Moreira de Oliveira G - 56 1777-9 
Rosimeiri Aparecida Sartori G - 78 1191-6 
Sandra Soares Versiani G – 36 4183-1 
Sergio Bernardino dos Santos G - 35 3269-7 
Silvia Regina P. Micarelli Mangabeira G – 36 4184-0 
Wagner Augusto Pereira Ruivo G -115 4595-0 

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de Dezembro de 2017. 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO 
PREFEITO  

 
  

MUNICIPIO DE CIANORTE 
ESTADO DO PARANA  

PORTARIA Nº 883/2017-SEC/ADM. 
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e 
Tendo em vista o disposto no artigo 29 da Lei nº 1.344/91, de 28.08.91 do 
Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do 
Município de Cianorte, 

RESOLVE: 
Art. 1º - PROMOVER, por merecimento, o servidor municipal abaixo 
relacionado, para o grau de vencimento imediatamente superior aquele a que 
pertence na sua carreira, a partir de 01 de dezembro de 2017. 

NOME GRAU DE 
VENCIMENTO 

MATRÍCULA 

 
Wanderley Augusto Domingos  
 

 
G - 63 

 
964-4 

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de Dezembro de 2017. 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO 
PREFEITO  

 

 Secretaria de Finanças
Div. de Fiscalização
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