SÍNTESE DO PROMABEN II
Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova II
O PROMABEN II, ou Programa de Saneamento Básico da Bacia Estrada Nova II,
como o próprio nome indica, é o programa de saneamento municipal, com o objetivo
de contribuir para melhorar as condições socioambientais que afetam os habitantes da
Bacia Hidrográfica Estrada Nova e da Bacia do UNA, na cidade de Belém. Trata-se de
um programa de obras e ações com recursos públicos da Prefeitura Municipal de
Belém e financiado, parcialmente, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento BID.

01- Área de Intervenção
A área de intervenção do projeto contempla as sub-bacias 1 e 2 da Bacia
Hidrográfica da Estrada Nova e a Bacia Hidrográfica do UNA, no Município de Belém,
Estado do Pará.

02- Investimento
O valor total do Promaben II é de US$250.000.000 (Duzentos e cinquenta
milhões de dólares americanos), sendo US$125.000.000 financiados pelo BID (fonte
externa) e US$125.000.000 aportados pela Prefeitura Municipal de Belém
(contrapartida). O prazo de execução do projeto é para 5 (cinco) anos contados da
assinatura do Contrato. Os objetivos do Programa serão alcançados através de
investimentos alocados em 02 (duas) componentes abaixo indicadas.

03- Componentes do Programa e Detalhes
(i)

Componente I: Obras de Infraestrutura: Este componente
financiará: (i) obras de infraestrutura sanitária: água potável e
esgoto nas sub-bacias 1 e 2 (Bacia da Estrada Nova), incluindo uma
estação de tratamento de esgoto na sub-bacia 1 e conexões
intradomiciliares; (ii) obras de drenagem e melhoria ambiental e
habitacional: macrodrenagem na sub-bacia 2, microdrenagem nas
sub-bacias 1 e 2; aterramento de várzeas na sub-bacia 1 e áreas
adjacentes da Av. Bernardo Sayão; construção de unidades
habitacionais para as sub-bacias 1 e 2, bem como para
necessidades futuras na Bacia do UNA; (iii) obras de infraestrutura
viária nas sub-bacias 1 e 2; e (iv) reabilitação dos canais da Bacia
do UNA.

(ii)

Componente II: Sustentabilidade e Fortalecimento Institucional:
Este componente financiará: (i) reassentamento de famílias e de
atividades econômicas, por meio de compensações, definidas e
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estabelecidas no plano de reassentamento do Projeto; (ii)
regularização de propriedade, educação sanitária e ambiental,
participação comunitária e comunicação social; (iii) escritório de
gestão participativa; e (iv) implementação de ações de
planejamento, gestão e controle de projetos do Município de
Belém, incluindo o apoio: (a) à implementação de um sistema de
gestão por resultados; (b à reestruturação da Secretaria de
Saneamento (SESAN), da Secretaria Municipal de Planejamento
(SEGEP) e da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) ou
outras que vierem a sucedê-las com as mesmas competências
legais; (c) à capacitação e treinamento de servidores públicos; (d)
à adequação do setor de saneamento do Município de Belém aos
requisitos da legislação federal de saneamento básico; (e) à gestão
da agência municipal reguladora de serviços de água e esgoto
(AMAE/Belém); (f) fortalecimento da capacidade operacional da
SESAN; (g) à implantação de um sistema de Gestão Fundiária
(SIGEF) na CODEM; (h) à implantação de um Sistema de Gestão
Ambiental na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA);
(ix) ações de melhoria da saúde da família e controle de doenças
negligenciadas por meio de tratamento e na construção de duas
unidades de saúde para a Secretaria Municipal de Saúde (SESMA).

04- Estágio Atual
 Negociação 02/09/2014
 Assinatura do Contrato de Empréstimo: a ser firmado entre a Prefeitura
Municipal de Belém e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, depende da
aprovação do SENADO FEDERAL.
Cordialmente,

MANOEL MARTINS DIAS
ASSESSOR EXECUTIVO DA UCP/PROMABEN
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