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índice de comunidades 
atendidas em relação às 

com previsão de 
atendimento

Água fornecida.

Fornecer água por  meio de 
caminhão pipa  2 vezes por 
semana, até implantação do 

sistema II  de abastecimento de 
água, nas comunidades sem 

acesso a rede.  (Novo Mundo, Jd. 
Paula III, Jd Guanabara, 

Paiaguás, Petrópolis, Botafogo, 
Andaraí, Niterói).

1260
Ampliação do Sistema de 
Abastecimento Urbano de 
Água de Várzea Grande.

Saneamento 
Básico Urbano

512 R$ 500.000,00 

índice de comunidades 
rurais contenpladas com 
proposta de técnica para 
fornecimento de água em 

relação ao total de 
comunidades rurais 

Estudos e propostas 
elaborados.

Elaborar estudos e proposta de 
solução visando fornecimento de 

água e coleta de esgoto nas 
comunidades rurais de Várzea 

Grande.

índice de comunidades rurais 
com projeto de fornecimento 
de água implementado em 

relação ao total de 
comunidades rurais 

Soluções implementadas.
Implementar as soluções 

propostas para água em  100% 
das comunidades rurais.

Idem, esgoto Soluções  implementadas.
Implementar as soluções da 

proposta para esgoto em 100%  
das comunidades rurais.

1265
Ampliação do Sistema  

Esgotamento SanitárioRural.
Saneamento 

básico Urbano
512 R$ 200.000,00 

R$ 400.000,00 511
Saneamento 
Básico Rural

Saneamento 
Básico

40 17Saneamento

1261
Ampliação do Sistema de 
Abastecimento Rural de 
Água de Várzea Grande.
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Sistema ampliado.
Ampliar o sistema de 
esgotamento urbano.

1266
Ampliação do Sistema  
Esgotamento Sanitário 

Urbano.
R$ 480.000,00

Regimento e manual 
elaborado e implementado

Regimento e manual 
elaborados.

Elaborar regimento interno e 
manual de procedimentos.

legislação elaborada e 
proposta

Legislação proposta.

Propor legislação tornando 
obrigatório o reuso de água 

servida, coleta e aproveitamento 
da água de chuva em 

condominios verticais e 
horizontais.

proposta elaborada e 
apresentada

Estudos e propostas 
elaborados.

Elaborar estudo e proposta 
referente drenagem domiciliar de 

água pluvial.

índice de água produzida e 
tratada em relação ao previsto

60.000m³ de água/dia  
tratada e  mantido.

Manter tratamento de 60.000 m³ 
de água produzida por dia.

índice de água produzida e 
tratada em relação ao previsto

15.000m³ de água / dia 
tratada.

Tratar 15.000 m³ de água 
produzida por dia, apartir do início 
da operação do sistema II (PAC).

índice de dias com sistema 
atual operando normal em 

relação ao total de dias/ano

Esgotamento sanitário  
mantido.

Manter o sistema de esgotamento 
sanitário existente.

2071
Manutenção do Sistema  
Saneamento em Geral.

R$ 4.010.000,00

índice de encargos recolhiodos 
em relação ao total de 

encargos devidos
Encargos recolhidos. Recolher os encargos do PASEP 2072 Contribuição do PASEP.

Administração 
Geral

122 R$ 160.000,00

índice de contratos de dívida 
controlados e pagos no prazo 

em relação ao total
Dívida controlada e paga.

Controlar 100% dos contratos da 
dívida municipal e pagar no prazo 

de vencimento.
2073

Amortização e Encargos da 
Dívida Contratada do 

DAE/VG.

Adiministração 
financeira

123 R$ 50.000,00

R$ 24.543.609,92

2070

Saneamento 
Básico Urbano

512

R$ 13.228.452,92

R$ 5.515.157,00

2069

Saneamento 
Básico

40 Saneamento

TOTAL GERAL 

Manutenção do Sistema de 
Abastecimento de Água de 

Várzea Grande.

Manutenção e Encargos das 
Atividade do DAE/VG.
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