
PLANO DE INVESTIMENTOS EMBASA:

Descrição dos serviços AGUA - 2020/2021 Custo Estimado Observações
Obras de melhorias operacionais no abastecimento dos bairro Jequiezinho, Algarobas, 
Pompílio Sampaio, Curral Novo e Jardim Tropical 868.490,62R$           Obra em andamento, previsão de conclusão 

março/2020

Reforma da Estação de Tratamento de Água do Criciúma. 573.121,09R$           Previsão de inicio 2° semestre. Conclui em 2021

Reforma da Estação de Tratamento de Água da Pedra 636.931,71R$           Previsão de inicio 2° semestre. Conclui em 2021

Obras complementares de recuperação de pavimentação em diversas ruas 400.000,00R$           Previsão de inicio 2° semestre. Conclui em 2021

Extensão de rede de distribuição no Povoado de Queimadas para Poço Dantas 550.000,00R$           
Obra que será realizada em parceria com a 
Prefeitura com previsão de inicio em março/2020, 
conclui em setembro/2020

Ampliação de rede e das elevatórias de água para melhorias no abastecimento dos bairros 
KM4, Fazenda Velha, São Lucas (Alto do Inferninho), Cohim, Vila Vitória e Jardim Alvorada 1.100.000,00R$        Previsão de inicio 2° semestre. Conclui em 2021

Ampliação da rede de distribuição e construção de nova estação elevatória de água para o 
Loteamento Chacará Provisão 100.000,00R$           Previsão de inicio março/2020, conlcui em 

julho/2020
Implantação de rede de distribuição e construção de nova estação elevatória de água para 
o atender ao povoado dos Macacos 100.000,00R$           Previsão de inicio maio/2020, conlcui em 

setembro/2020
4.328.543,42R$        

Em médio e longo prazo está previsto ampliação de todo o sistema, automatizar,
implementar novas tecnologias, ao longo dos 30 anos serão aplicados em água mais de R$
60 milhões a preço de hoje. - GARANTIDOS EM CONTRATO



Descrição dos serviços ESGOTO - 2020/2021 Custo Estimado Observações

Complementar obra de implantação do SES Loteamento Jardim Amaralina 224.000,00R$           Previsão de inicio 1° semetre/2020. Conclui em 
2020

Implantar esgotamento sanitário no Loteamento Vila Vitória. 1.839.000,00R$        Previsão de inicio 2° semestre. Conclui em 2021

 Implantar esgotamento sanitário no Loteamento Vila Aeroporto. 887.000,00R$           Previsão de inicio 2° semestre. Conclui em 2021

Serviços de melhoria operacional da ETE (1ª etapa). 3.613.178,49R$        Obra em andamento com previsão de conlusão em 
junho/2020

Implantar esgotamento sanitário nos Loteamentos Itaigara e Zibrunes.
4.600.000,00R$        

Obra será licitada no 2° semestre 2020, porém 
deve ser iniciada em 2021, dificulade desenvolver 
os projetos.

11.163.178,49R$      
Ao longo do Contrato serão aplicados mais de R$ 107 milhões em ampliação e melhorias
dos serviços de esgotamento sanitário. Está previsto também um estudo para implantar
Estação de Tratamento no povoado do Baixão, e verificar a viabilidade técnica e econômica
para relocar a ETE ou modificar o tipo de tratamento de forma a eliminar ou reduzir os
odores na vizinhaça,

Valor Total investimentos em água e esgoto: R$ 
167 milhões


