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1 APRESENTAÇÃO 

 

1.1 PRINCÍPIOS 

 

O PMSB é um dos instrumentos da Política de Saneamento Básico do município. 

Essa Política deve definir as funções de gestão dos serviços públicos de saneamento e 

estabelecer a garantia do atendimento essencial à saúde pública, os direitos e deveres 

dos usuários, o controle social, sistemas de informações, entre outros. Dessa forma, os 

titulares dos serviços públicos de saneamento que não dispuserem dessa Política 

instituída, deverão formulá-la, concomitantemente, à elaboração e implementação do 

PMSB.  

 

É importante destacar que o decreto nº 9.254/2017dispõe que a partir do exercício 

financeiro de 2020, a existência de plano de saneamento básico, elaborado pelo titular 

dos serviços, será condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a 

recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da 

administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

São Objetivos do Plano de Saneamento Básico:  
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I. Formular diagnóstico da situação de Riachinho com base em sistemas de 

indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos;  

II. Definir os objetivos e metas para a universalização do acesso aos serviços de 

saneamento básico com qualidade, integralidade, segurança, sustentabilidade 

(ambiental, social e econômica), regularidade e continuidade;  

III. Definir critérios para a priorização dos investimentos, em especial para o 

atendimento à população de baixa renda;  

IV. Fixar metas físicas e financeiras baseadas no perfil do déficit de saneamento 

básico e nas características locais;  

V. Definir os programas, projetos e ações e os investimentos correspondentes e sua 

inserção no PPA e no orçamento municipal; os instrumentos e canais da 

participação e controle social, os mecanismos de monitoramento e avaliação do 

Plano e as ações para emergências e contingências; 

VI. Estabelecer estratégias e ações para promover a saúde ambiental, salubridade 

ambiental, a qualidade de vida e a educação ambiental nos aspectos relacionados 

ao saneamento básico; 

VII. Estabelecer condições técnicas e institucionais para a garantia da qualidade e 

segurança da água para consumo humano e os instrumentos para a informação 

da qualidade da água à população; 

VIII. Definir requisitos e ações para promover a redução na geração de resíduos 

sólidos, estabelecendo práticas de reutilização e soluções de reciclagem. Deve-

se, ainda, definir ações para promover a coleta seletiva e a inclusão social e 

econômica de catadores de materiais recicláveis; e, 

IX. Definir as ações para o manejo sustentável das águas pluviais urbanas conforme 

as normas de ocupação do solo incluindo: a minimização de áreas impermeáveis; 

o controle do desmatamento e dos processos de erosão e assoreamento; a 

criação de alternativas de infiltração das águas no solo; a recomposição da 

vegetação ciliar de rios urbanos; e a captação de águas de chuva para detenção 

e/ou reaproveitamento. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Lei nº 11.445/2007, o saneamento básico é o conjunto de ações 

que envolvem as áreas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza pública e manejo de resíduos, bem como, drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais. 

Esta lei reconheceu que o município é o titular desses serviços e, nessa condição, 

cabe a ele planejar e executar a política de saneamento básico, o que deve ser feito de 

acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Por sua vez, a Lei nº 12.305/2010, que estabeleceu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, criou a obrigação para cada município, até agosto de 2012, que 

elaborasse o seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Foi nesse contexto que surgiu o Programa de Apoio à revisão e elaboração dos 

Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e os Planos Municipais de 

Saneamento Básico dos Municípios da Associação dos Municípios do Noroeste de Minas 

– AMNOR. 

A primeira etapa do projeto aconteceu em 2013 com o PlaNORes – Planos 

Municipais do Noroeste de Resíduos Sólidos, uma iniciativa pioneira no estado de Minas 

Gerais e no País, o que viabilizou a elaboração simultânea dos Planos de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos dos 18 (dezoito) municípios do noroeste mineiro, ficando 

de fora do projeto, o Município de Unaí, uma decisão do prefeito na época. 

Tanto do PlaNORes e como o Projeto atual de revisão e elaboração dos Planos 

Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e os Planos Municipais de 

Saneamento Básico foi concebido a partir de uma estratégia de cooperação e integração 

entre os técnicos municipais, técnicos vinculados à AMNOR e o consultor contratado. 

O Programa foi baseado em duas premissas: 
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I. Apoio técnico: formação de uma rede de apoio, coordenada pela AMNOR, 

entre os técnicos envolvidos e o Consultor, para compartilhar conhecimentos 

e trocar experiências; 

II. Capacitação: programa especialmente desenvolvido para a apropriação dos 

conhecimentos pelos técnicos locais. 

 

 

A metodologia utilizada possibilitou que a revisão e elaboração dos planos de 

gestão integrada de resíduos sólidos e os planos de saneamento básico fossem 

elaborados em conformidade com todas as exigências técnicas e legais, como ilustrado 

no esquema a seguir: 
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Os principais benefícios do Programa de revisão e elaboração dos Planos 

Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e os Planos Municipais de 

Saneamento Básico estão indicados a seguir: 

• Otimização de recursos financeiros: redução dos custos para revisão e 

elaboração dos PMGIRS e PMSB; 

• Qualificação de técnicos municipais para a gestão da política de resíduos sólidos 

e da política de saneamento básico: execução de programa de capacitação com 

real transferência de conhecimento e apropriação de técnicas e instrumentos de 

gestão; 

• Pleno cumprimento da legislação: Planos Municipais de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos e Planos Municipais de Saneamento Básico revisados e 

elaborados de acordo com as exigências técnicas e legais. 

 

Os municípios do noroeste de Minas Gerais exibem ecossistemas semelhantes 

com solos predominantes semiarenosos na superfície e arenoargilosos, com percentual 

de argila entre 12 a 28% no subsolo, plano a ondulado, sendo que Riachinho  apresenta 



 

25 
 

a constituição do solo predominante os latossolos, por sua vez enquadrados nas 

diferentes classes, ordens e subordens, variando em cor, profundidade, fertilidade, etc. 

Sendo eles: latossolo roxo, latossolo vermelho-escuro, latossolo vermelho-amarelo e 

latossolo amarelo. Outros solos também são encontrados: cambissolos (solos de morros 

e serras) litólicos (solos pobres de morros e serras ou campos com cascalhos) podzólicos 

(áreas drenadas de alta fertilidade), aluviais eutróficos (margem dos rios) e hidromórficos 

(veredas).  

A cobertura vegetal do Noroeste, principalmente a do município de Riachinho é 

predominada pelo cerrado, o segundo maior ecossistema do Brasil. A distinção do relevo 

se dá pela tipologia da vegetação, sendo esta constituída de cerrado na parte mais alta 

e plana onde se encontra um solo semiarenoso, ocupado por vegetação tipo cerrado, 

campo cerrado e campo. Esta característica possibilita uma gestão de resíduos sólidos 

por meio de consórcios. Mesmo apresentando uma característica semelhante entre os 

municípios da região, a realidade de um município não é a mesma de outro e é nessa 

perspectiva que o PlaNORes e o Programa atual foi revisado e elaborado. 

A contribuição dos técnicos de cada município foi imprescindível para a 

elaboração dos planos contendo as peculiaridades de cada região. Dessa forma tanto o 

PlaNORes e o Programa atual propôs a aproximação do indivíduo, técnico municipal, 

com a cidade levando em conta sua experiência, o que se sabe sobre a cidade e a leitura 

que ele próprio faz dela, promovendo assim o reconhecimento do indivíduo como parte 

integrante da cidade, posicionando-se sobre o seu funcionamento e socializando 

experiências (Ministério das Cidades, 2011). 

O diagnóstico social visa acima de tudo promover uma reflexão coletiva sobre 

os recursos e a carência do município, permitindo desencadear ações concretas de 

desenvolvimento que possam melhorar a qualidade de vida da população nas suas 

múltiplas vertentes nomeadamente, educação, saúde, ação social e habitação segundo 

o Ministério das Cidades, 2011. Busca-se fazer a caracterização da área de 

planejamento, fornecendo informações acerca dos aspectos históricos, localização, 

caracterização do meio natural, limites territoriais, áreas e altitudes, clima e relevo, 
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hidrografia, forma de acessos, população, região administrativa, crescimento 

demográfico, condições sanitárias, perfil sócio econômico do município que retrata o 

desenvolvimento regional, o desenvolvimento local, a educação, habitação, 

infraestrutura urbana, vulnerabilidade e IDH. 

O diagnóstico técnico-operacional consiste na caracterização e análise da 

situação atual de cada um dos componentes do sistema de gestão de resíduos e de 

saneamento básico (Ministério do Meio Ambiente, 2012 e Ministério das Cidades, 2011). 

Este diagnóstico exibe a situação real da gestão de resíduos sólidos, incluindo os 

resíduos do sistema de logística reversa. 

O diagnóstico institucional apresenta a maneira como o município lida com 

questões de gestão de resíduos e saneamento no que diz respeito a custos, despesas e 

arrecadação. Faz parte também do plano as ações de mobilização social, que 

determinam as diretrizes para o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos seja um 

processo participativo como impõe a legislação. 

A legislação determina ao município planejar e executar a política de resíduos 

sólidos e a política de saneamento básico, para isso deverá construir o Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, ou o Plano Municipal de Saneamento Básico 

com os quatro eixos, que orientará as ações nesse sentido para os próximos anos 

independentemente de gestão. Assim, a elaboração da política garante a continuidade 

das melhorias no eixo resíduos sólidos na qual a população é a maior beneficiada. 
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3 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente documento corresponde ao Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) do Município de Riachinho – MG. 

Para a elaboração deste documento foram consideradas a Lei Federal nº 11.445, 

de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, 

o termo de referência da FUNASA, manuais técnicos do Ministério das Cidades e as 

diretrizes emanadas dos Comitês de Coordenação e Executivo do Plano Municipal De 

Saneamento Básico – PMSB. 

 

3.1 CONCEITO E ABRANGÊNCIA 

O Ministério das Cidades (2009) define saneamento básico como um conceito 

amplo, sendo difícil resumir sua abrangência. Entretanto, algumas associações podem 

ser exploradas como casos exemplares, refletindo a essência desse conceito, tal como 

a relação entre água e saneamento. A água, pela sua intrínseca relação com a vida, não 

poderia estar fora da cidade e podemos ver sinal de vida própria no seu caminhar pelo 

espaço urbano. Não existe cidade se não existir água disponível regularmente capaz de 

atender às necessidades básicas do ser humano para o controle e prevenção de 

doenças, para a garantia do conforto e para o desenvolvimento socioeconômico. Ao se 

modernizar, a cidade não consegue fugir dessa dependência, pelo contrário, a 

necessidade por água aumenta em função da complexidade do aparato produtivo.  

Sobre disponibilidade de água, lembra que a quantidade e a qualidade têm estreita 

relação com a geografia do manancial. Uma bacia hidrográfica, com sua área de 

contribuição bem definida, tem um limite claro para a vazão que se pode tirar dos cursos 

de água que a drenam, o mesmo valendo para um aquífero subterrâneo. Diante disso, 

vale a regra de que as vazões disponíveis podem ser consideradas parte integrante das 
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informações geográficas de uma determinada área. Ressalta que o ciclo urbano da água, 

ela também tem papel como agente de limpeza a serviço dos habitantes da cidade. Isso 

fica evidente na relação direta e significativa entre água consumida e geração de 

esgotos, com cerca de 80% da água de abastecimento sendo transformada em esgoto 

sanitário. Esse esgoto precisa de uma área para que sua carga poluidora seja diminuída, 

facilitando a sua purificação natural, sendo que nesse computo de área deve ser levada 

em conta a parcela necessária para reciclar os resíduos que são removidos desse 

esgoto, os chamados lodos provenientes do tratamento. Além da água de abastecimento 

que chega à cidade, a chuva também joga quantidade significativa de água na área 

urbana.  

E essa água tem seus caprichos, procurando seguir seus caminhos pelos pontos 

mais baixos do relevo. Nesse percurso, ignora boa parte das ações humanas que tentam 

impedir seu movimento, tendo força para superar esses obstáculos. Sobre essa água e 

seu caminhar, as cidades deveriam ter como lema respeitar sempre seus caminhos, sob 

pena de enfrentar sua fúria, que se faz sentir quando da ocorrência de enchentes e 

inundações.  

Além disso, não se pode esquecer que no ambiente natural, a percolação 

(infiltração) pelos vazios do solo é um caminho muito usado pela água. Quando se 

impede a sua infiltração, com a impermeabilização da superfície do solo, parte 

significativa da água não faz seu trajeto subterrâneo, escoando, consequentemente, pela 

superfície. As águas pluviais carregam tudo o que encontram no seu caminho, desde a 

poluição que paira no ar até os resíduos que foram lançados sobre as ruas. Quanto mais 

se descuida da limpeza da cidade, mais trabalho sobra para a chuva, que não se nega 

a prestar esse serviço de limpeza. Portanto, a cidade que não se limpa organizadamente 

acaba contribuindo para a poluição dos corpos de água, onde as águas pluviais 

depositam todo o material carregado durante seu trajeto. Essa poluição pode 

comprometer o uso da água para diversas finalidades, além do próprio abastecimento 

humano da cidade.  
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Outra associação importante que reflete a essência do conceito de saneamento é 

a questão do lixo ou dos resíduos sólidos resultantes das diversas atividades da cidade. 

Para funcionar adequadamente, a cidade necessita de grande aporte de material 

proveniente de áreas externas aos seus limites geográficos. Nesses materiais, podemos 

incluir os alimentos para os habitantes da cidade e a matéria-prima para os processos 

produtivos, os quais são utilizados, processados e geram resíduos. Esses resíduos têm 

pouca mobilidade, com exceção daqueles transportados pela água da chuva. Por isso, 

onde são lançados, lá permanecem em processo lento de degradação, tornando-se 

fontes de poluição e contaminação. Resolver isso envolve processos industriais com 

certa complexidade, concedidos para fechar o ciclo da matéria, a denominada indústria 

da reciclagem. E essa reciclagem é limitada, abrangendo determinados produtos, 

sempre existindo rejeitos que deverão ser dispostos em áreas para serem estabilizados, 

os aterros sanitários. 

A melhoria das condições de saneamento básico está diretamente relacionada à 

melhoria das condições de saúde da população, à diminuição de gastos com a medicina 

curativa, à diminuição de incidência de várias doenças, ao aumento da qualidade na 

pesca, além de proporcionar melhores condições de lazer com a manutenção de rios, 

lagos e praias limpos (Tribunal de Contas de Santa Catarina – TCE/SC, 2007). 

Vale salientar que os recursos hídricos são disciplinados pelo Código de Águas 

(Lei Federal nº 9.433/97) não integrando o saneamento básico. 

As soluções individuais de coleta e tratamento de esgotos de responsabilidade 

privada sem a dependência de terceiros não se constituem em serviço público de 

saneamento básico. 

O lixo de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja responsabilidade 

pelo manejo não seja do gerador, pode por decisão do poder público ser considerados 

resíduos sólidos urbanos. 

Conclui-se assim, que ao consolidar um novo paradigma para o campo do 

saneamento, baseado em princípios não só de universalidade, mas de integralidade e 

equidade, no qual a sociedade civil organizada tem garantias e obrigações de 
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participação. O conceito de saneamento básico evolui, passando a abranger um maior 

número de componentes do saneamento ambiental. O termo saneamento básico, até há 

pouco tempo utilizado no sentido restrito para denominar os serviços de água e esgoto, 

ganhou um significado mais amplo com a Lei Federal nº 11.445/07, envolvendo ações 

de saneamento que têm uma relação mais intensa e cotidiana com a vida das pessoas 

na busca pela salubridade ambiental, passando a denominar os sistemas e serviços que 

integram o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza pública e manejo 

dos resíduos sólidos e a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

 

3.2 EXERCÍCIO DA TITULARIDADE 

Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a 

organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos da 

Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 

O Art. 23 do Decreto Federal nº 7.217/2010 que regulamenta a Política Nacional 

de Saneamento Básico define que o titular dos serviços formulará a respectiva política 

pública de saneamento básico, devendo, para tanto: 

 

i. Elaborar os planos de saneamento básico, observada a cooperação das 

associações representativas e da ampla participação da população e de associações 

representativas de vários segmentos da sociedade, como previsto no art. 2º, inciso II, da 

Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001; 

ii. Prestar diretamente os serviços ou autorizar a sua delegação; 

iii. Definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os 

procedimentos de sua atuação; 

iv. Adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde 

pública; 
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v. Fixar os direitos e os deveres dos usuários; 

vi. Estabelecer mecanismos de participação e controle social; e 

vii. Estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o 

sistema Nacional de Informações em Saneamento – SINISA. 

 

O titular poderá, por indicação da entidade reguladora, intervir e retomar a 

prestação dos serviços delegados nas hipóteses previstas nas normas legais, 

regulamentares ou contratuais. 

Inclui-se entre os parâmetros mencionados no inciso IV o volume mínimo per 

capita de água para abastecimento público, observadas as normas nacionais sobre a 

potabilidade da água. 

Ao Sistema Único de Saúde – SUS, por meio de seus órgãos de direção e de 

controle social, compete participar da formulação da política e da execução das ações 

de saneamento básico, por intermédio dos planos de saneamento básico. 

 

3.3 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

Os artigos 27 a 33 do Decreto Federal nº 7.217/2010 que regulamenta a política 

nacional de Saneamento Básico definem que: 

 

São objetivos da regulação: 

i. Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e 

para a satisfação dos usuários; 

ii. Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

iii. Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência 

dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; e 
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iv. Definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária e de outros preços 

públicos, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 

permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

 

Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços dos serviços de 

saneamento básico a interpretação e a fixação de critérios para execução dos contratos 

e dos serviços e para correta administração de subsídios. 

 

O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios: 

i. Independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária 

e financeira da entidade de regulação; e 

ii. Transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

 

Cada um dos serviços públicos de saneamento básico pode possuir regulação 

específica. 

As normas de regulação dos serviços serão editadas: 

i. Por legislação do titular, no que se refere: 

a) Aos direitos e obrigações dos usuários e prestadores, bem como às 

penalidades a que estarão sujeitos; e 

b) Aos procedimentos e critérios para a atuação das entidades de regulação 

e de fiscalização; e 

 

ii. Por norma da entidade de regulação, no que se refere às dimensões 

técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os 

seguintes aspectos: 

a) Padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 

b) Prazo para os prestadores de serviços comunicarem aos usuários as 

providências adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas aos serviços; 
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c) Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

d) Metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e respectivos 

prazos; 

e) Regime, estrutura e níveis tarifários, bem como procedimentos e prazos de 

sua fixação, reajuste e revisão; 

f) Medição, faturamento e cobrança de serviços; 

g) Monitoramento dos custos; 

h) Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

i) Plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

j) Subsídios tarifários e não tarifários; 

k) Padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e 

informação; e 

l) Medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento. 

 

Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, os 

titulares poderão adotar os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da 

regulação em toda a área de abrangência da associação ou da prestação. 

A entidade de regulação deverá instituir regras e critérios de estruturação de 

sistema contábil e do respectivo plano de contas, de modo a garantir que a apropriação 

e distribuição de custos dos serviços estejam em conformidade com as diretrizes 

estabelecidas na Lei nº 11.445, de 2007. 

As atividades administrativas de regulação, inclusive organização, e de 

fiscalização dos serviços de saneamento básico poderão ser executadas pelo titular: 

 

i. Diretamente, mediante órgão ou entidade de sua administração direta ou 

indireta, inclusive consórcio público do qual participe; ou 

ii. Mediante delegação, por meio de convênio de cooperação, a órgão ou 

entidade de outro ente da Federação ou a consórcio público do qual não participe, 

instituído para gestão associada de serviços públicos. 
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O exercício das atividades administrativas de regulação de serviços públicos de 

saneamento básico poderá se dar por consórcio público constituído para essa finalidade 

ou ser delegado pelos titulares, explicitando, no ato de delegação, o prazo de delegação, 

a forma de atuação e a abrangência das atividades a ser desempenhadas pelas partes 

envolvidas. 

As entidades de fiscalização deverão receber e se manifestar conclusivamente 

sobre as reclamações que, a juízo do interessado, não tenham sido suficientemente 

atendidas pelos prestadores dos serviços. 

Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à 

entidade de regulação todos os dados e informações necessários para desempenho de 

suas atividades. 

Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput aqueles 

produzidos por empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou 

fornecer materiais e equipamentos. 

Deverá ser assegurada publicidade aos relatórios, estudos, decisões e 

instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, 

bem como, aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso 

qualquer do povo, independentemente da existência de interesse direto. 

Excluem-se do disposto os documentos considerados sigilosos em razão de 

interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão. 

A publicidade a que se refere o caput deverá se efetivar, preferencialmente, por 

meio de sítio mantido na internet. 
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3.4 FORMA DE COBRANÇA 

Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-

financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos 

serviços (art. 29, Lei 11.445/2007): 

 

i. De abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na 

forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um 

dos serviços ou para ambos conjuntamente; 

ii. De limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas 

e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de 

suas atividades, por levar em consideração a adequada destinação dos resíduos, nível 

de renda da população atendida, características dos lotes e o peso e volume médio 

coletado por habitante ou por domicílio (TCE/SC, 2007); e 

iii. De manejo de águas pluviais urbanas e drenagem: na forma de tributos, 

inclusive taxas, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas 

atividades, podendo levar em consideração os percentuais de impermeabilização e a 

existência de sistema de amortecimento ou retenção de água de chuva, além do nível 

de renda da população e as características dos lotes (TCE/SC, 2007). 

 

São diretrizes para a definição de tarifa, preço público ou taxa (art. 29, Lei 

11.445/07): 

i. Prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde 

pública; 

ii. Ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos 

serviços; 

iii. Geração dos recursos necessários para realização dos investimentos. 

Objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço; 

iv. Inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

v. Recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de 

eficiência; 
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vi. Remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos 

serviços; 

vii. Estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os 

níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços; 

viii. Incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. 

 

Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e 

localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente 

para cobrir o custo integral dos serviços (art. 29, lei 11.445/07). 

A estrutura de remuneração e de cobrança dos serviços poderá levar em 

consideração os seguintes fatores (art. 47, Decreto 7.217/10): 

 

i. Capacidade de pagamento dos consumidores; 

ii. Quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando a 

garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado 

atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente; 

iii. Custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e 

qualidade adequadas; 

iv. Categorias de usuários, distribuída por faixas ou quantidades crescentes 

de utilização ou de consumo; 

v. Ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos 

distintos; e 

vi. Padrões de uso ou de qualidade definidos pela regulação. 

 

Desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários poderão 

negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido 

previamente o órgão ou entidade de regulação e de fiscalização (art. 48, Decreto 

7.217/10). 
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Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa 

renda serão dependendo das características dos beneficiários e da origem dos recursos: 

i. Diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos, quando 

destinados ao prestador dos serviços; 

ii. Tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando 

decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções; 

iii. Internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão 

associada e de prestação regional. 

 

As tarifas e outros preços públicos serão fixados de forma clara e objetiva, 

devendo os reajustes e as revisões ser tornados públicos com antecedência mínima de 

trinta dias com relação à sua aplicação (art. 49, Decreto 7.217/10). 

Os reajustes de tarifas e de outros preços públicos de serviços públicos de 

saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de doze meses, 

de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais (art. 50, Decreto 

7.217/10). 

As revisões compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos 

serviços e das tarifas e de outros preços públicos praticados poderão ser periódicas, 

objetivando a apuração e distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a 

reavaliação das condições de mercado ou extraordinárias, quando se verificar a 

ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, 

que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro (art. 51, Decreto 7.217/10). 

Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de 

regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às 

redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e 

sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e 

do uso desses serviços (art. 45, Lei 11.445/07). 

Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que 

abrigue à adoção de racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos 
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hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência, com 

objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da 

prestação do serviço e a gestão da demanda (art. 46, Lei 11.445/07). 

 

3.5 CONTROLE SOCIAL 

Os artigos 34 ao 37 do Decreto Federal nº 7.217/2010 que regulamenta a Política 

Nacional de Saneamento Básico definem que: 

O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser 

instituído mediante adoção, entre outros, dos seguintes mecanismos: 

 

i. Debates e audiências públicas; 

ii. Consultas públicas; 

iii. Conferências das cidades; ou 

iv. Participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da 

política de saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação. 

 

As audiências públicas mencionadas no inciso I do caput devem se realizar de 

modo a possibilitar o acesso da população, podendo ser realizadas de forma 

regionalizada. 

As consultas públicas devem ser promovidas de forma a possibilitar que qualquer 

do povo, independentemente de interesse, ofereça críticas e sugestões a propostas do 

Poder Público, devendo tais consultas ser adequadamente respondidas. 

 

Nos órgãos colegiados mencionados no inciso IV do caput, é assegurada a 

participação de representantes: 

i. Dos titulares dos serviços; 

ii. De órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 
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iii. Dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

iv. Dos usuários de serviços de saneamento básico; e 

v. De entidades técnicas, organização da sociedade civil e de defesa do 

consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 

 

As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o inciso IV 

poderão ser exercidas por outro órgão colegiado já existente, com as devidas 

adaptações da legislação. 

É assegurado aos órgãos colegiados de controle social o acesso a quaisquer 

documentos e informações produzidos por órgãos ou entidades de regulação ou de 

fiscalização, bem como a possibilidade de solicitar a elaboração de estudos com o 

objetivo de subsidiar a tomada de decisões, observado o disposto no art. 33. 

Será vedado, a partir do exercício financeiro de 2014, acesso aos recursos 

federais ou aos geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, quando 

destinados a serviços de saneamento básico, àqueles titulares de serviços públicos de 

saneamento básico que não instituírem, por meio de legislação específica, o controle 

social realizado por órgão colegiado, nos termos do inciso IV. 

Os Estados e a União poderão adotar os instrumentos de controle social. 

A delegação do exercício de competências não prejudicará o controle social sobre 

as atividades delegadas ou a elas conexas. 

No caso da União, o controle social a que se refere será exercido nos termos da 

Medida Provisória nº 2.220, de 4 de setembro de 2001, alterada pela Lei nº 10.683, de 

28 de maio de 2003. 

 

São assegurados aos usuários de serviços públicos de saneamento básico, nos 

termos das normas legais, regulamentares e contratuais: 

i. Conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem 

estar sujeitos; e 
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ii. Acesso: 

a) Às informações sobre os serviços prestados; 

b) Ao manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado 

pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação; e 

c) Ao relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

 

O documento de cobrança relativo à remuneração pela prestação de serviços de 

saneamento básico ao usuário final deverá: 

i. Explicitar itens e custos dos serviços definidos pela entidade de regulação, 

de forma a permitir o seu controle direto pelo usuário final; e 

ii. Conter informações mensais sobre a qualidade da água entregue aos 

consumidores, em cumprimento ao inciso I do artigo 5º do Decreto nº 5.440, de 4 de 

maio de 2005. 
 

3.6 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O Artigo 38 do Decreto Federal nº 7.217/2010 que regulamenta a Política 

Nacional de Saneamento Básico define que: 

 

O titular poderá prestar os serviços de saneamento básico: 

i. Diretamente, por meio de órgão de sua administração direta ou por 

autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista que integre a sua 

administração indireta, facultado que contrate terceiros, no regime da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, para determinadas atividades; 

ii. De forma contratada: 

a) Indiretamente, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de 

licitação na modalidade concorrência pública, no regime da Lei nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995; ou 
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b) No âmbito de gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de 

programa autorizado por contrato de consórcio público ou por convênio de cooperação 

entre entes federados, no regime da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005; ou 

iii. Nos termos de lei do titular, mediante autorização a usuários organizados 

em cooperativas ou associações, no regime previsto no art. 10 da Lei nº 11.445 de 2007, 

desde que os serviços se limitem a: 

a) Determinado condomínio; ou 

b) Localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população 

de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e 

manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. 

 

A autorização prevista no inciso III deverá prever a obrigação de transferir ao titular 

os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico, com os respectivos 

cadastros técnicos. 

A imagem abaixo apresenta as possíveis formas de prestação de serviços 

públicos de saneamento. 
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Figura 1 - Possíveis formas de prestação de serviços públicos de saneamento. 

3.7 INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS 

A prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverá obedecer ao 

princípio da continuidade, podendo ser interrompida pelo prestador nas hipóteses de (art. 

17, Decreto nº 7.217/10): 

i. Situações que atinjam a segurança de pessoas e bens, especialmente as 

de emergência e as que coloquem em risco a saúde da população ou de trabalhadores 

dos serviços de saneamento básico: 

ii. Manipulação indevida, por parte do usuário, da ligação predial, inclusive 

medidor, ou qualquer outro componente da rede pública; ou 

iii. Necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nos sistemas 

por meio de interrupções programadas. 
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Os serviços de abastecimento de água, além das hipóteses mencionadas 

poderão ser interrompidos pelo prestador, após aviso ao usuário, com comprovação do 

recebimento e antecedência mínima de trinta dias da data prevista para a suspensão, 

nos seguintes casos: 

i. Negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de 

água consumida; ou 

ii. Inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do 

serviço de abastecimento de água. 

 

As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e aos 

usuários no prazo estabelecido na norma de regulação, que preferencialmente será 

superior a quarenta e oito horas. 

A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a 

estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de 

pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá 

obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da 

saúde das pessoas atingidas. 

 

3.8 PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS 

Os artigos 24 ao 26 do Decreto Federal nº 7.217/2010 que regulamenta a Política 

Nacional de Saneamento Básico definem que: 

 

O processo de planejamento do saneamento básico envolve: 

i. O plano de saneamento básico, elaborado pelo titular; 

ii. O Plano Nacional de Saneamento Básico – PNSB, elaborado pela União; 

e 

iii. Os planos regionais de saneamento básico elaborados pela União nos 

termos do inciso II do art. 52 da Lei nº 11.445 de 2007. 
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O planejamento dos serviços públicos de saneamento básico atenderá ao 

princípio da solidariedade entre os entes da Federação, podendo desenvolver-se 

mediante cooperação federativa. 

O plano regional poderá englobar apenas parte do território do ente da Federação 

que o elaborar. 

A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano editado 

pelo titular, que atenderá ao disposto no art. 19 e que abrangerá, no mínimo (art. 25, 

Decreto nº 7.217/10): 

i. Diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 

utilizando sistema de indicadores de saúde, epidemiológicos, ambientais, inclusive 

hidrológicos e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas: 

ii. Metas de curto, médio e longo prazos, com o objetivo de alcançar o acesso 

universal aos serviços, admitidas soluções graduais e progressivas e observada a 

compatibilidade com os demais planos setoriais: 

iii. Programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as 

metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos 

governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 

iv. Ações para situações de emergências e contingências; e 

v. Mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas. 

 

O plano de saneamento básico deverá abranger os serviços de abastecimento de 

água, de esgotamento sanitário, de manejo de resíduos sólidos, de limpeza urbana e de 

manejo de águas pluviais, podendo o titular, a seu critério, elaborar planos específicos 

para um ou mais desses serviços. 

A consolidação e compatibilização dos planos específicos deverão ser efetuadas 

pelo titular, inclusive por meio de consórcio deverão ser efetuadas pelo titular, inclusive 

por meio de consórcio público do qual participe. 
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O plano de saneamento básico, ou o eventual plano específico, poderá ser 

elaborado mediante apoio técnico ou financeiro prestado por outros entes da Federação, 

pelo prestador dos serviços ou por instituições universitárias ou de pesquisa científica, 

garantida a participação das comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. 

O plano de saneamento básico será revisto periodicamente, em prazo não 

superior a quatro anos, anteriormente à elaboração do plano plurianual. 

O disposto no plano de saneamento básico é vinculante para o Poder Público que 

o elaborou e para os delegatários dos serviços públicos de saneamento básico. 

Para atender ao disposto no artigo 22, o plano deverá identificar as situações em 

que não haja capacidade de pagamento dos usuários e indicar solução para atingir as 

metas de universalização. 

A delegação de serviço de saneamento básico observará o disposto no plano de 

saneamento básico ou no eventual plano específico. 

No caso de serviços prestados mediante contrato, as disposições de plano de 

saneamento básico, de eventual plano específico de serviço ou de suas revisões, quando 

posteriores à contratação, somente serão eficazes em relação ao prestador mediante a 

preservação do equilíbrio econômico-financeiro. 

O plano de saneamento básico deverá englobar integralmente o território do 

titular. 

Os titulares poderão elaborar, em conjunto, plano específico para determinado 

serviço, ou que se refira à apenas parte de seu território. 

Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com o disposto nos 

planos de bacias hidrográficas. 

A elaboração e a revisão dos planos de saneamento básico deverão efetivar-se, 

de forma a garantir a ampla participação das comunidades, dos movimentos e das 

entidades da sociedade civil, por meio de procedimento que, no mínimo, deverá prever 

fases de (artigo 26, Decreto nº 7.217/10): 
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i. Divulgação, em conjunto com os estudos que os fundamentarem; 

ii. Recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência 

pública; e 

iii. Quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão 

colegiado criado nos termos do artigo 47 da Lei nº 11.445, de 2007. 

 

A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que 

as fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu teor a todos os 

interessados, inclusive por meio da rede mundial de computadores, internet e por 

audiência pública. 

A partir do exercício financeiro de 2014, a existência de plano de saneamento 

básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos 

orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por 

órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços de 

saneamento básico. 

  



 

47 
 

4 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

 

4.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

Riachinho foi criado em 1972, no vale do Urucuia, integrando o município de São 

Romão. Dez anos depois, foi elevado a distrito. Sua emancipação política acontece em 

abril de 1992.  

O município é banhado por vasta rede hidrográfica, composta pelo rio Urucuia - 

um dos maiores afluentes do rio São Francisco -, além dos rios Conceição, Confins, 

Santo André, São Miguel e vários ribeirões.  

Gentílico: riachiense 

 

4.2 FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Distrito criado com a denominação de Riachinho (ex-povoado), pela lei estadual 

nº 8285, de 08-10-1982, subordinado ao município de São Romão.  

Elevado à categoria de município com a denominação de Riachinho, pela lei 

estadual nº 10704, de 27-04-1992, desmembrado de São Romão. Sede no antigo distrito 

de Riachinho.  

Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1993.  

Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído do distrito sede.  

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 
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4.3 LOCALIZAÇÃO 

O município possui área total de 1.719,266 km² e população de 8.007 habitantes, 

de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011).  

Possui as seguintes coordenadas geográficas: 

Latitude 16º 13' 48" Sul  

Longitude 45º 59' 30" Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A altitude da sede encontra-se a 550 metros. Riachinho fica situada a 

aproximadamente 620 km de Belo Horizonte e 185 km de Brasília.  

De acordo com as divisões geográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2007), Riachinho pertence à Mesorregião do Norte de Minas, sendo 

uma das doze mesorregiões do estado brasileiro de Minas Gerais. É formada pela união 

de 89 municípios, agrupados em sete microrregiões. 

 

 

Figura 2-Localização do Município de Riachinho em relação ao estado de Minas Gerais 
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A microrregião a qual pertence o município de Riachinho é a de Pirapora e, fazem 

parte dessa microrregião também nove municípios. 

 

  

Figura 3-Mesorregião do Norte de Minas 

Tabela 1-Os municípios da Microrregião de Pirapora, segundo o Censo do IBGE 2010. 
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4.4 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO NATURAL 

4.4.1 Limites territoriais 

Está distante aproximadamente 620 km da capital do estado e tem como 

municípios limítrofes Arinos, Uruana de Minas, Bonfinópolis de Minas, Santa Fé de 

Minas, São Romão e Urucuia. 

 

4.4.2 Áreas e Altitudes 

A área total do município é de 1.719,266 km². A área da Mesorregião do Norte de 

Minas é de 128.454,108 km² e a Microrregião de Pirapora possui área de 23.071,697 

km², segundo dados do IBGE. 

 

Figura 4-Localização da microrregião de Pirapora. 
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4.4.3 Acessos 

A forma de acesso à sede do município é por via terrestre através da rodovia MG-

188. 

 

4.5 POPULAÇÃO 

4.5.1 Região Administrativa 

 

 

4.5.2 Crescimento Demográfico Local 

De acordo com o censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE), o município de Riachinho apresenta as seguintes taxas: 

 

De acordo com o censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE), o município de Riachinho apresenta as seguintes taxas:  

Domicílios ocupados em Riachinho: 2.337  

População residente em Riachinho: 8.007 pessoas com estimativa de 8.257 para o ano de 
2013  

População masculina em Riachinho: 4.182 pessoas  

População feminina em Riachinho: 3.825 pessoas  

Figura 5-População da Mesorregião do Norte de Minas, da Microrregião de Pirapora e do município de Riachinho. 
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População urbana em Riachinho é de: 4.435 pessoas e representa 55,39% da população 
de Riachinho  

População rural em Riachinho é de: 3.572 pessoas e representa 44,61% da população de 
Riachinho  

População masculina urbana em Riachinho é de: 2.200 pessoas  

População masculina rural em Riachinho é de: 1.982 pessoas  

População feminina urbana em Riachinho é de: 2.235 pessoas  

População feminina rural em Riachinho é de: 1.590 pessoas  

Em Riachinho 52,23% são homens  

Em Riachinho 47,77% são mulheres  
 

Ainda de acordo com o censo 2010, Riachinho possui o crescimento demográfico 

conforme gráfico abaixo: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IBGE, 2012 
  

Gráfico 1-Evolução Populacional de Riachinho 



 

53 
 

.Fonte: IBGE, 2012. 

 

4.6 CONDIÇÕES SANITÁRIAS 

Todo o município conta com 4 estabelecimentos de saúde cadastrados, contando 

com 11 leitos.  

O Ministério da Saúde através do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde – CNES fornece os seguintes números e leitos: 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, 2013. 

 

 

 

. 

Gráfico 2-Pirâmide Etária de Riachinho 

Tabela 2-Serviços de saúde de Riachinho. 
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4.7 PERFIL SOCIOECONÔMICO 

4.7.1 Desenvolvimento Regional 

O Produto Interno Bruto é o principal medidor do crescimento econômico de uma 

região, seja ela uma cidade, um estado, um país ou mesmo um grupo de nações. Sua 

medida é feita a partir da soma do valor de todos os serviços e bens produzidos na região 

escolhida em um período determinado. 

Gráfico 3-Estabelecimento de Saúde 

Gráfico 4-Produto Interno Bruto de 2010, do município de Riachinho. 
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Gráfico 5-Despesas e Receitas do município de Riachinho. 

Tabela 3-IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da 
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. 
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4.8 EDUCAÇÃO 

Confira alguns números e informações que ajudam a entender a qualidade da 

educação e o contexto. 

 

 

 

 

Quadro 1-Resultados do Censo Escolar 2011 de Riachinho 
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Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional  

 

 

 

  

Gráfico 6-Informações sobre o ensino em Riachinho. 
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5 LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS LEGAIS 

A proposta de elaboração e revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos e do Plano Municipal de Saneamento Básico de Riachinho nas suas 

definições de conteúdo, desde as diretrizes e os objetivos, até os instrumentos 

metodológicos do processo de participação e elaboração, deve pautar-se pelos 

pressupostos, pelos princípios e pelos instrumentos definidos na legislação aplicável e 

nos programas e políticas públicas do saneamento básico, em particular: 

 

5.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

O serviço público de saneamento básico é tratado expressamente na Constituição 

Federal que determina as competências da União, dos Estados membros, do Distrito 

Federal e dos Municípios, no art. 21, inciso XX: 

Art. 21. São bens da União 

[...] XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 
saneamento básico e transportes urbanos; 

 

E no art. 23, inciso IX: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

[...] IX – promover programas de construção de moradias e a melhorias das 
condições habitacionais e de saneamento básico; 

 

O art. 225 disciplina o direito ambiental ecologicamente equilibrado. 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
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Público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 

 

Além da ligação do meio ambiente com o serviço público de saneamento básico, 

o direito à saúde também possui um vínculo com esta espécie de serviço que está 

previsto no art. 196 e 200 da Constituição Federal. 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei: 

[...] IV – participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico; 

 

Por se tratar de serviço público, o serviço de saneamento básico, deverá observar 

o art. 30 da Constituição Federal que relata os serviços que os Municípios podem prestar, 

caracterizando um dos princípios que asseguram administrativa como segue. 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

[...] V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 
coletivo, que tem caráter essencial;; 

 

O artigo supracitado apontou que compete aos municípios organizar e prestar, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse 

local, incluído o de transporte coletivo. Ressalta ainda que a Constituição Federal prevê 

em seu art. 175 a concessão como forma de prestação indireta dos serviços públicos 

que pode ser delegado ao particular mediante licitação. As leis que regulam esse instituto 

atualmente são as Leis nº 8.987/95 e a Lei nº 9.074/95. 
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5.2 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

5.2.1 Política Nacional de Saneamento Básico – Lei nº 11.445/2007 

No Brasil a regulação do saneamento básico é recente e tem como marco 

importante o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) instituído na década de 1970, 

que visava dotar o país de uma política de desenvolvimento urbano. 

Em conjunto com o PLANASA foi criado o Banco Nacional de Habitação (BNH), 

no mesmo período, para dar suporte financeiro ao desenvolvimento urbano, contribuindo 

com o setor de saneamento. Com a desestruturação do PLANASA, e extinção do BNH 

e a ausência de regulação o setor de saneamento permaneceu por longo período sem 

um marco regulatório. 

Diante deste vazio, inúmeros anteprojetos de lei foram elaborados, até que em 

2007 o país acompanhou a aprovação da Lei nº 11.445 – que regulamenta o serviço de 

saneamento básico no Brasil e define uma política federal para o setor – regulamentada 

pelo Decreto nº 7.217/10. 

A promulgação da Lei nº 11.445/07 constituiu um avanço na área institucional, 

pois explicitou diretrizes gerais de boas práticas de regulação, criou um marco legal e 

reduziu a insegurança jurídica no setor do saneamento básico. Nessa perspectiva a lei 

supracitada elenca a universalização dos serviços dentre os princípios fundamentais 

expressos em seu art. 2º. 

Art. 2º. Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos 
seguintes princípios fundamentais: 

I. Universalização do acesso; 
II. Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, 
propiciando à população o acesso a conformidade de suas necessidades 
e maximizando a eficácia das ações e resultados; 

III. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 
dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à 
proteção do meio ambiente; 
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IV. Disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e 
de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança 
da vida e do patrimônio público e privado; 

V. Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 
peculiaridades locais e regionais; 

VI. Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 
ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social 
voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o 
saneamento básico seja fator determinante; 

VII. Eficiência e sustentabilidade econômica; 
VIII. Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 

pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 
IX. Transparências das ações, baseada em sistemas de informações e 

processos decisórios institucionalizados; 
X. Controle social; 

XI. Segurança, qualidade e regularidade; 
XII. Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos. 
 

A definição do saneamento básico é dada no art. 3º. 

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 
operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas 
e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 
captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 
lançamento final no meio ambiente;  

c) c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição 
e limpeza de logradouros e vias públicas;  

d) d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 
pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 
vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas 
nas áreas urbanas. 
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A possibilidade de delegação dos serviços públicos de Saneamento Básico, nos 

Termos do art. 241 1  da Constituição Federal e da Lei nº 11.107/05, com as 

responsabilidades do titular dos serviços, a exigência de contrato e suas condições de 

validade, a coordenação, o controle e a articulação de distintos prestadores de atividades 

interdependentes, a disciplina da instituição de fundos aos quais poderão ser destinadas 

parcelas das receitas para custear o plano e a universalização do setor, as disposições 

relativas à prestação regionalizada, as normas relativas ao planejamento, à regulação e 

aos direitos dos usuários, à sustentabilidade econômico-financeira, aos requisitos 

mínimos de qualidade técnica e controle social. 

A Lei nº 11.445/07 incluiu como diretrizes nacionais vinculantes para todos os 

entes federativos – particularmente a União e o ente federativo – a competência 

constitucional para a prestação dos serviços de saneamento básico. Contudo, essa lei 

não aborda de forma expressa qual ente federado é o titular dos serviços de saneamento 

básico, pois, por se tratar de matéria de competência, cabe a Constituição Federal dispor 

sobre o assunto. Nessa direção, a Constituição Federal, em seu art. 30, institui 

competências aos municípios para organizar e prestar os serviços públicos de interesse 

local, assegurando assim, sua autonomia administrativa. Interpretar essa disposição 

constitucional significa dizer que o serviço público de saneamento básico é claramente 

atribuído aos municípios, sendo este ente federado competente para prestá-lo e 

organizá-lo, haja vista o interesse local ou predominantemente local. 

 

5.2.2 Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.305/2010 

O Presidente da República sancionou a Lei nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010, 

que cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) a qual foi regulamentada pelo 

Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010. O documento traz 57 artigos e diversas 

                                                            
1 Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos 
e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem 
como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos.   
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determinações, entre elas à logística reversa, que obriga fabricantes, importadores, 

distribuidores e vendedores a fazerem o recolhimento de embalagens usadas.  

Conforme o disposto no art. 1º, parágrafo §1º estão submetidos a esta lei as 

pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou 

indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações 

relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.  

A lei supracitada estabelece que a União, os Estados e os Municípios serão 

obrigados a elaborar planos para tratamento de resíduos sólidos, estabelecendo metas 

e programas de reciclagem. Os Municípios também deverão aprovar Planos Municipais 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) para recebimento de recursos do 

governo federal destinados a projetos de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos 

de acordo com o art. 19 como segue: 

 

Art. 19. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos tem o 
seguinte conteúdo mínimo:  

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, 
contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de 
destinação e disposição final adotadas; 

II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente 
adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 
da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver;  

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou 
compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia 
de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos 
riscos ambientais;  

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de 
gerenciamento específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa 
na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento, 
bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 
11.445, de 2007;  

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos 
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  
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VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos 
sólidos de que trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos 
do SISNAMA e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e 
estadual;  

VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e 
operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público;  

IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação 
e operacionalização;  

X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; 

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial 
das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se 
houver;  

XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, 
mediante a valorização dos resíduos sólidos;  

XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança 
desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007;  

XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, 
com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final 
ambientalmente adequada;  

XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local 
na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de 
outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos;  

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, 
da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos 
sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no art. 
33;  

XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de 
monitoramento;  

XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, 
incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;  

XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de 
vigência do plano plurianual municipal.  

§ 1o  

O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido no 
plano de saneamento básico previsto no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, 
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respeitado o conteúdo mínimo previsto nos incisos do caput e observado o 
disposto no § 2o, todos deste artigo.  

§ 2o  

Para Municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, o plano municipal 
de gestão integrada de resíduos sólidos terá conteúdo simplificado, na forma do 
regulamento.  

§ 3o  

O disposto no § 2º não se aplica a Municípios:  

I - integrantes de áreas de especial interesse turístico;  

II - inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional;  

III - cujo território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação. 

 

Fica claro que a lei supracitada autoriza que o PMGIRS pode estar inserido no 

Plano Municipal de Saneamento Básico previsto na Lei nº. 11.445/2007, respeitando o 

conteúdo mínimo previsto no art. 19 e seus incisos (art. 19, parágrafo § 1º). E ainda, 

prevê conteúdo simplificado nos PMGIRS para os municípios com menos de 20.000 

(vinte mil) habitantes (art.19, parágrafo § 2º). A PNRS prevê a proibição de lançamento 

de resíduos sólidos em praias, mares, rios e lagos, a queima de resíduo a céu aberto ou 

em instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade. 

 

5.2.3 Decreto nº 7.217 – Regulamentação da Lei de Saneamento Básico 

O Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, alterado pelo Decreto nº 8.211, de 

21 de março de 2014, estabelece normas para a execução da Lei nº 11.445/2007 (Lei 

de Saneamento Básico). No Capítulo II, são determinadas as normas relacionadas ao 

processo de planejamento de saneamento básico, o qual envolve o Plano de 

Saneamento Básico, elaborado pelo Titular, o Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PNSB), elaborado pela União e os planos regionais de saneamento básico, também 

elaborados pela União. Ainda nesse capítulo, é definido o conteúdo mínimo dos planos 

de saneamento elaborados pelo Titular, bem como o procedimento exigido para se 
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garantir a participação das comunidades, dos movimentos e das entidades da sociedade 

civil, conforme transcrito:  

 

Art. 25. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano 
editado pelo titular, que atenderá ao disposto no art. 19 e que abrangerá, no 
mínimo:  

I – diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 
sistema de indicadores de saúde, epidemiológicos, ambientais, inclusive 
hidrológicos, e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências 
detectadas;  

II – Metas de curto, médio e longo prazos, com o objetivo de alcançar o acesso 
universal aos serviços, admitidas soluções graduais e progressivas e observada à 
compatibilidade com os demais planos setoriais;  

III – programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as 
metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros 
planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 
financiamento;  

IV – ações para situações de emergências e contingências;  

V – mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e 
eficácia das ações programadas.  

Art. 26. A elaboração e a revisão dos planos de saneamento básico deverão 
efetivar-se, de forma a garantir a ampla participação das comunidades, dos 
movimentos e das entidades da sociedade civil, por meio de procedimento que, 
no mínimo, deverá prever fases de:  

I – divulgação, em conjunto com os estudos que os fundamentarem;  

II – recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência 
pública;  

III – quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão 
colegiado criado nos termos do art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007. 

 

Ao final do Capítulo II, o decreto define que a existência de plano de saneamento 

básico será, após 31 de dezembro de 2015, condição para o acesso a recursos 

orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por 

órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços de 

saneamento básico. 
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5.2.4 Legislação Correlata 

O tratamento legal do saneamento básico está presente em alguns dispositivos 

de leis ordinárias que não tratam especificamente deste serviço público, mas guardam 

estreita relação com seus objetivos, tais como: 

 

• A Lei nº. 6.776/79– Lei do Parcelamento do Solo que preceitua a 

obrigatoriedade de planejar e executar obras referentes à implantação dos 

serviços de saneamento básico;  

• A Lei nº. 8.080/90– Lei Orgânica da Saúde que dispõe sobre diferentes 

aspectos relacionados com a saúde, entre eles o meio ambiente e o 

saneamento básico;  

• A Lei nº. 9.433/1997– Política Nacional de Recursos Hídricos que 

prescreve a importância da regionalização por bacia hidrográfica para 

efeitos de planejamento e gestão dos recursos hídricos;  

• A Lei nº. 10.257/2001– Estatuto da Cidade que introduz diretrizes de 

ordenação e o controle do uso do solo com relação às questões ambientais, 

como a poluição, a degradação ambiental e os limites de sustentabilidade 

ambiental.  

• A Lei nº. 11.107/2005– Lei de Consórcios Públicos que estabeleceu a 

possibilidade de consorciamento para a gestão associada de serviços 

públicos;  

• A Lei nº. 11.124/2005– Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

que cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social.  

• Resolução Recomendada n° 32/2007 do Conselho das Cidades – 

Recomendar a realização de uma Campanha Nacional de sensibilização e 

mobilização, visando à elaboração e implementação dos Planos de 

Saneamento Básico;  

• Resolução Recomendada nº 33/2007 do Conselho das Cidades – 

Recomendar prazos para a elaboração dos Planos de Saneamento Básico 
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e instituição de Grupo de Trabalho para formular proposta de planejamento 

para a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico;  

• Resolução Recomendada nº 75/2009 do Conselho das Cidades – 

Estabelece orientações relativas à Política de Saneamento Básico e ao 

conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico;  

• Resolução CONAMA no 380/2006 que "retifica a Resolução CONAMA no 

375/2006 e define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos 

de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus 

produtos derivados”.  

 

5.2.5 Legislação Estadual 

No Estado de Minas Gerais a Constituição Estadual cita o serviço público de 

saneamento básico nos artigos: 11º, 14º, 158º, 183º, 186º, 190º, 192º, 245º e 248º, como 

segue: 

Art. 158 – A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em 
programas de educação, saúde, habitação, saneamento básico, proteção ao meio 
ambiente, fomento ao ensino, à pesquisa científica e tecnológica, ao esporte e à 
cultura e ao atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas 
regionais. 

Art. 183 – O Estado assegurará, com base em programas especiais, ampla 
assistência técnica e financeira ao Município de escassas condições de 
desenvolvimento socioeconômico, com prioridade para o de população inferior a 
trinta mil habitantes. 

§ 1º – A assistência, preservada a autonomia municipal, inclui, entre outros 
serviços: 

I – abertura e manutenção de estrada municipal ou caminho vicinal; 

II – instalação de equipamentos necessários para o ensino, a saúde e o 
saneamento básico; 

[...] 

Art. 186 – A saúde é direito de todos, e a assistência a ela é dever do Estado, 
assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação do 
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risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Parágrafo único – O direito à saúde implica a garantia de: 

I – condições dignas de trabalho, moradia, alimentação, educação, transporte, 
lazer e saneamento básico; 

[...] 

Art. 190 – Compete ao Estado, no âmbito do sistema único de saúde, além de 
outras atribuições previstas em lei federal: 

[...] 

IV – participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico; 

Art. 192 – O Estado formulará a política e os planos plurianuais estaduais de 
saneamento básico. 

• (Vide Lei nº 11.720, de 28/12/1994.) 

§ 1º – A política e os planos plurianuais serão submetidos a um Conselho 
Estadual de Saneamento Básico. 

§ 2º – O Estado proverá os recursos necessários para a implementação da 
política estadual de saneamento básico. 

§ 3º – A execução de programa de saneamento básico, estadual ou municipal, 
será precedida de planejamento que atenda aos critérios de avaliação do quadro 
sanitário e epidemiológico estabelecidos em lei. 

Art. 245 – O Estado assistirá os Municípios que o solicitarem na elaboração dos 
planos diretores. 

[...] 

IV – garantia do saneamento básico; 

Art. 248 – O Estado formulará, mediante lei, a política rural, conforme a 
regionalização prevista nesta Constituição, observadas as peculiaridades locais, 
para desenvolver e consolidar a diversificação e a especialização regionais, 
asseguradas as seguintes medidas: 

[...] 

IX – oferta, pelo Poder Público, de escolas, postos de saúde, centros de lazer e 
centros de treinamento de mão de obra rural, e de condições para implantação 
de instalações de saneamento básico; 
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No Estado de Minas Gerais, a política estadual de saneamento é definida na lei 

11.720 de 28/12/1994, que não chegou a ser regulamentada e precisa ser atualizada 

para se enquadrar na Lei Federal 11.445/07. 

Em 03/08/2009 foi sancionada pelo Governador do Estado a Lei 18.309/2009 que 

estabelece normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 

Esgotos Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG – e dá outras providências. 

A ARSAE-MG tem por finalidade regular e fiscalizar a prestação e a comercialização dos 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de Minas 

Gerais, sendo a sua autoridade restrita aos sistemas concedidos à COPASA e aos 

municípios que lhe delegarem esta atribuição. 

A seguir, estão apresentadas as principais Deliberações Normativas (DN) 

relacionadas a resíduos sólidos estabelecidas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente 

do Estado de Minas Gerais (COPAM) e as principais leis, decretos e resoluções no 

âmbito da esfera estadual: 

• Lei n.º 7.772/1980 – Dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio 

ambiente;  

• Decreto Lei n.º 21.228/1981 – Regulamenta o licenciamento ambiental de obras 

de saneamento;  

• Lei n.º 9.743/1988 – Declara de interesse comum, de preservação permanente e 

imune de corte o ipê-amarelo e dá outras providências; 

• Lei n.º 10.883/1992 – Declara de preservação permanente, de interesse comum 

e imune de corte, no estado de Minas Gerais, o pequizeiro (caryocar brasiliense) 

e dá outras providências;  

• Lei n.º 11.720/1994 – Dispõe sobre a política de saneamento no Estado de Minas 

Gerais; 

• Decreto Lei n.º 39.424/1998 – Consolida o licenciamento ambiental de obras de 

saneamento;  
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• Decreto Lei n.º 39.429/1998 – Declara de interesse comum, de preservação 

permanente e imune de corte o pinheiro brasileiro;  

• Lei n.º 13.635/2000 – Declara o buriti de interesse comum e imune de corte;  

• Lei n.º 14.129/2001 – Estabelece condições para a implantação de unidades de 

disposição final e de tratamento de resíduos sólidos urbanos;  

• Decreto Lei n.º 43.904/2004 – Declara imune de corte e exploração no Estado de 

Minas Gerais a leguminosa arbórea conhecida como Faveiro de Wilson;  

• Lei n.º 17.682/2008 – Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro 

de 1992, que declara de preservação permanente, de interesse comum e imune 

de corte, no Estado de Minas Gerais, o pequizeiro Caryocar brasiliense;  

• Decreto n.º 45.181/2009 – Regulamenta a Lei nº. 18.031, de 12 de janeiro de 

2009, e dá outras providências;  

• Decreto n.º 47.383/2018 – Estabelece normas para licenciamento ambiental, 

tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos 

recursos hídricos e estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e 

aplicação as penalidades;  

• Lei n.º 18.031/2009 – Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

Urbanos;  

• Lei n.º 20.308/2012 - Altera a Lei n.º 10.883, de 02 de outubro de 1992, que 

declara de preservação permanente, de interesse comum e imune de corte, no 

Estado de Minas Gerais, o pequizeiro (Caryocar brasiliense), e a Lei n.º 9.743, de 

15 de dezembro de 1988, que declara de interesse comum, de preservação 

permanente e imune de corte o ipê-amarelo;  

• Lei n.º 20.922/2013 - Dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à 

biodiversidade no Estado;  

• Decreto n.º 46.336/2013 - Dispõe sobre a autorização para o corte ou a 

supressão de vegetação no período e hipóteses que menciona.  

• DN COPAM n.º 007/1994 – Estabelece critérios e procedimentos para o 

licenciamento ambiental de obras de saneamento;  

• DN COPAM n.º 010/1986 – Estabelece normas e padrões de qualidade de água;  
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• DN COPAM n.º 032/1998 – Altera o limite máximo de lançamento de DQO 

previsto na DN COPAM n.º 010/1986;  

• DN COPAM n.º 046/2001 – Altera os limites de lançamento de DBO e DQO para 

tratamento de esgotos domésticos e percolados de aterros sanitários municipais;  

• DN COPAM n.º 074/2004 (revogada) – Estabelece critérios para classificação, 

segundo o porte e potencial poluidor, de empreendimentos e atividades 

modificadoras do meio ambiente passíveis de autorização ou de licenciamento 

ambiental no nível estadual, determina normas para indenização dos custos de 

análise de pedidos de autorização e de licenciamento ambiental, e dá outras 

providências (substitui a DN COPAM n.º 001/1990), incluindo todas as suas 

atualizações posteriores;  

• DN COPAM n.º 076/2004 – Dispõe sobre a interferência em áreas consideradas 

de Preservação Permanente e dá outras providências;  

• DN COPAM n.º 090/2005 – Dispõe sobre a declaração de informações relativas 

às diversas fases de gerenciamento dos resíduos sólidos industriais no Estado de 

Minas Gerais;  

• DN COPAM n.º 097/2006 – Estabelece diretrizes para a disposição final 

adequada dos resíduos dos estabelecimentos dos serviços de saúde no Estado 

de Minas Gerais e dá outras providências;  

• DN COPAM n.º 114/2008 – Disciplina o procedimento para autorização de 

supressão de exemplares arbóreos nativos isolados, inclusive dentro dos limites 

do Bioma Mata Atlântica, conforme mapa do IBGE e revoga a DN COPAM n.º 

314/2007;  

• DN COPAM n.º 118/2008 – Altera os artigos 2º, 3º e 4º da DN COPAM n.º 

052/2001 estabelece novas diretrizes para adequação da disposição final de 

resíduos sólidos urbanos no Estado e dá outras providências;  

• DN COPAM n.º 119/2008 – Reitera a convocação aos municípios com população 

acima de 30.000 habitantes, que não cumpriram os prazos estabelecidos na DN 

COPAM n.º 105/2006, a formalizarem processo de licenciamento ambiental para 
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sistema de tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos e dá 

outras providências;  

• DN COPAM n.º 123/2008 – Convoca empreendimentos localizados na zona de 

amortecimento ou no entorno das unidades de conservação de proteção integral 

ao licenciamento ambiental;  

• DN COPAM n.º 126/2008 – Convoca os municípios com população entre vinte e 

trinta mil habitantes ao licenciamento ambiental de sistemas adequados de 

tratamento ou destinação final de resíduos sólidos urbanos;  

• DN COPAM n.º 129/2008 – Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico Econômico - 

ZEE como instrumento de apoio ao planejamento e à gestão das ações 

governamentais para a proteção do meio ambiente do Estado de Minas Gerais;  

• DN COPAM n.º 138/2009 – Convoca empreendimentos localizados na zona de 

amortecimento ou no entorno das unidades de conservação de proteção integral 

ao licenciamento ambiental;  

• DN COPAM n.º 143/2009 – Altera dispositivos da Deliberação Normativa COPAM 

n.º 74, de 09 de setembro de 2004 para sistemas de tratamento e/ou disposição 

final de resíduos sólidos urbanos e dá outras providências;  

• DN COPAM n.º 147/2010 – Aprova a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção 

da Fauna do Estado de Minas Gerais;  

• DN COPAM n.º 155/2010 – Altera dispositivos da Deliberação Normativa COPAM 

n.º 74, de 09 de setembro de 2004, incluindo na listagem E códigos de atividade 

para manejo e destinação de resíduos da construção civil e volumosos, e dá 

outras providências;  

• DN COPAM n.º 170/2011 – Estabelece prazos para cadastro dos Planos de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS pelos municípios do Estado de 

Minas Gerais e dá outras providências;  

• DN COPAM n.º 171/2011 – Estabelece diretrizes para sistemas de tratamento e 

disposição final adequada dos resíduos de serviços de saúde no Estado de Minas 

Gerais, altera o anexo da Deliberação Normativa COPAM n.º 74, de 09 de 

setembro de 2004, e dá outras providências;  
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• DN COPAM n.º 172/2011 – Institui o Plano Estadual de Coleta Seletiva de Minas 

Gerais;  

• DN COPAM n.º 180/2012 – Institui o Plano Estadual de Coleta Seletiva de Minas 

Gerais – Dispõe sobre a regularização ambiental de empreendimentos referentes 

ao transbordo, tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos 

instalados ou operados em sistema de gestão compartilhada entre municípios, 

altera a Deliberação Normativa COPAM n.º 74, de 9 de setembro de 2004 e dá 

outras providências;  

• DN COPAM n.º 181/2013 – Estabelece os procedimentos para formalização dos 

processos de regularização ambiental que têm por finalidade a compensação 

social de reserva legal mediante a doação de áreas em Unidades de Conservação 

de Proteção Integral pendentes de regularização fundiária no Estado de Minas 

Gerais;  

• DN COPAM n.º 213/2017 – Regulamenta o disposto no art. 9º, inciso XIV, alínea 

“a” e no art. 18, § 2º da Lei Complementar Federal n.º 140, de 08 de dezembro de 

2011, para estabelecer as tipologias de empreendimentos e atividades cujo 

licenciamento ambiental será atribuição dos Municípios;  

• DN COPAM n.º 217/2017 (que substitui a DN COPAM n.º 074/2004) – Estabelece 

critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, bem como os 

critérios locacionais a serem utilizados para definição das modalidades de 

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais no Estado de Minas Gerais e dá outras providências;  

• DN COPAM n.º 225/2018 – Dispõe sobre a convocação e realização de 

audiências públicas no âmbito dos processos de licenciamento ambiental 

estadual;  

• DN conjunta COPAM/CERH-MG n.º 001/2008 – Dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras 

providências;  
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• DN COPAM n.º 232/2019 – Institui o Sistema Estadual de Manifesto de 

Transporte de Resíduos e estabelece procedimentos para controle de 

movimentação e destinação de resíduos sólidos e rejeitos no estado de Minas 

Gerais e dá outras providências;  

• Resolução SEMAD n.º 1.871/2013 - Determina a suspensão temporária da 

emissão de Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental – DAIA e 

Autorização para Intervenção Ambiental - AIA, do Bioma Mata Atlântica, com as 

respectivas delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, previsto no art. 2º da Lei n.º 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006, para a atividade de silvicultura;  

• Nota Técnica NT DIMOG n.º 003/2005 da Fundação Estadual do Meio Ambiente 

– FEAM - Define a necessidade da realização de análises físico-químicas e 

bacteriológicas das águas de mananciais superficiais, subterrâneos e de efluentes 

de aterros sanitários para fins de monitoramento ambiental dos empreendimentos, 

assim como quais parâmetros devem ser analisados, conforme classificação 

estabelecida pela DN COPAM n.º 074/2004.  

 

5.2.6 Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do 
Estado de Minas Gerais (ARSAE) 

 

De acordo com a Lei Estadual nº 18.309/2009, que estabelece normas relativas 

aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e cria ARSAE-MG39, 

é definido que:  

Art. 5º A ARSAE-MG tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação dos 
serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem 
como editar normas técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação, quando 
o serviço for prestado:  

I - pelo Estado ou por entidade de sua administração indireta, em razão de 
convênio celebrado entre o Estado e o Município;  
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II - por entidade da administração indireta estadual, em razão de permissão, 
contrato de programa, contrato de concessão ou convênio celebrados com o 
Município;  

III - por Município ou consórcio público de Municípios, direta ou indiretamente, 
mediante convênio ou contrato com entidade pública ou privada não integrante 
da administração pública estadual; 

IV - por entidade de qualquer natureza que preste serviços em Município situado 
em região metropolitana, aglomeração urbana ou em região onde a ação comum 
entre o Estado e Municípios se fizer necessária;  

V - por consórcio público integrado pelo Estado e por Municípios. 

 

Verifica-se que a ARSAE é responsável não só pela regulação dos municípios 

mineiros cujos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário sejam 

prestados pela COPASA, mas também quando prestados por órgão da própria 

Municipalidade. 

 

5.3 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

No âmbito da legislação municipal, a Lei Orgânica municipal de Riachinho, traz 

algumas disposições sobre a política de Saneamento básico.  

 
Art. 9º. ..., o Município atuará no exercício das competências que lhe são 

cometidas pela Constituição Federal em comum com a União e os Estados, 

notadamente no que diz respeito a: 

[...] 

IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico; 

Art. 191. ..., o Município promoverá por todos os meios ao seu alcance: 

I – condições dignas de trabalho, moradia, alimentação, educação, transporte, 

lazer e saneamento básico; 
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Art. 192. São atribuições do Município no âmbito da saúde: 

[...] 

V – planejar e executar a política de saneamento básico, em articulação com os 

órgãos estaduais e federais; 

Art. 257. A política urbana do Município terá por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, propiciar a realização da função 

social da propriedade e garantir o bem-estar de seus habitantes, procurando 

assegurar: 

[...] 

II – o acesso de todos os seus cidadãos às condições adequadas de moradia, 

transporte público, saneamento básico, infraestrutura viária, saúde, educação, 

cultura, esporte e lazer e às oportunidades econômicas existentes no Município; 

Art. 271. O Município, em consonância com sua política urbana e segundo o 

disposto em seu plano diretor, deverá promover: 

[...] 

Parágrafo único. A ação do Município, nos programas de saneamento básico, 

deverá orientar-se para: 

I – ampliar, progressivamente, a responsabilidade local pela prestação de serviços 

de saneamento básico; 

II – executar programas de saneamento em áreas carentes, atendendo à 

população de baixa renda, com solução adequadas e de baixo custo para o 

abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário; 

Art. 294. A atuação do Município na zona rural terá como principais objetivos: 

[...] 

VI – oferta de escolas, postos de saúde, incentivos aos centros de lazer e centros 

de treinamentos de mão de obra rural e de condições para implantação de 

instalação de saneamento básico; 
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5.4 O PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Dentro dos programas estabelecidos pelo recém-aprovado Plano Nacional de 

Saneamento Básico (PLANSAB), elaborado pelo Ministério das Cidades (2013), consta 

o Programa 2, voltado ao saneamento rural. 

O programa visa a atender, por ações de saneamento básico, a população rural e 

as comunidades tradicionais, como as indígenas e quilombolas e as reservas 

extrativistas. Os objetivos do programa são o de financiar em áreas rurais e comunidades 

tradicionais medidas estruturais de abastecimento de água potável, de esgotamento 

sanitário, de provimento de banheiros e unidades hidrossanitárias domiciliares e de 

educação ambiental para o saneamento, além de, em função de necessidades ditadas 

pelo saneamento integrado, ações de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e de 

manejo de águas pluviais. Também, nas linhas das ações gerais, os objetivos englobam 

medidas não estruturais, quais sejam suporte político e gerencial para sustentabilidade 

da prestação dos serviços, incluindo ações de educação e mobilização social, 

cooperação técnica aos municípios no apoio à gestão e inclusive na elaboração de 

projetos.  

A coordenação do programa está atribuída ao Ministério da Saúde (FUNASA), 

que deverá compartilhar a sua execução com outros órgãos federais. Os beneficiários 

do programa serão as administrações municipais, os consórcios e os prestadores de 

serviços, incluindo instâncias de gestão para o saneamento rural, como cooperativas e 

associações comunitárias. O programa será operado principalmente com recursos não 

onerosos, não se descartando o aporte de recursos onerosos, tendo em vista 

necessidade de investimentos em universalização para os próximos 20 anos.  

A FUNASA é o órgão do governo federal responsável pela implementação das 

ações de saneamento nas áreas rurais de todos os municípios brasileiros. 
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6 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

A Lei Federal nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007 (Brasil, 2007), que estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, aborda dentre outros, direitos, princípios 

fundamentais e controle social, os quais resumidamente serão transcritos a seguir: 

“...CAPÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
Art. 2º, inciso  
VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, 
de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 
ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social 
voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o 
saneamento básico seja fator determinante;  
IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 
processos decisórios institucionalizados;  
X - controle social;  
Art. 3º, inciso  
IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que 
garantem à sociedade informações, representações técnicas e 
participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e 
de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico; 
 
CAPITULO VII 
DA PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS NO CONTROLE 
SOCIAL 
 

Art. 47.  O controle social dos serviços públicos de saneamento básico 
poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, 
estaduais, do Distrito Federal e municipais, assegurada a representação: 
I - dos titulares dos serviços; 
II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento 
básico; 
III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 
IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; 
V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 
consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 
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§ 1o  As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o 
caput deste artigo poderão ser exercidas por órgãos colegiados já 
existentes, com as devidas adaptações das leis que os criaram. 
§ 2o  No caso da União, a participação a que se refere o caput deste 
artigo será exercida nos termos da Medida Provisória no 2.220, de 4 de 
setembro de 2001, alterada pela Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003. 

 

O Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010 (Brasil, 2010), que regulamenta a Lei 

Federal nº 11.445/2007, igualmente refere o controle social e a participação na 

elaboração do PMSB, como resumidamente transcrito a seguir: 

“...CAPÍTULO II  

DAS DEFINIÇÕES  

...Art. 2o ,  

...VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à 

sociedade informações, representações técnicas e participação nos processos de 

formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos 

serviços públicos de saneamento básico;...  

...CAPÍTULO III  

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO  

Seção I  

Das Disposições Gerais  

...Art. 3o ,  

...IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 

decisórios institucionalizados;  

X - controle social;...  

...TÍTULO II  

DAS DIRETRIZES PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO  

CAPÍTULO I  

DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE...  

...Art. 23. O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 

saneamento básico, devendo, para tanto:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2220.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2220.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.683.htm
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I - elaborar os planos de saneamento básico, observada a cooperação das 

associações representativas e da ampla participação da população e de 

associações representativas de vários segmentos da sociedade, como previsto no 

art. 2o, inciso II, da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001;...  

...VI - estabelecer mecanismos de participação e controle social;  

VII -...  

...§ 3o Ao Sistema Único de Saúde - SUS, por meio de seus órgãos de direção e 

de controle social, compete participar da formulação da política e da execução 

das ações de saneamento básico, por intermédio dos planos de saneamento 

básico. ...  

...CAPÍTULO II  

DO PLANEJAMENTO...  

...Art. 24....  

...V – ...  

...§ 3o O plano de saneamento básico, ou o eventual plano específico, poderá ser 

elaborado mediante apoio técnico ou financeiro prestado por outros entes da 

Federação, pelo prestador dos serviços ou por instituições universitárias ou de 

pesquisa científica, garantida a participação das comunidades, movimentos e 

entidades da sociedade civil. ...  

...CAPÍTULO IV  

DO CONTROLE SOCIAL ...  

...Art. 34. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá 

ser instituído mediante adoção, entre outros, dos seguintes mecanismos:  

I - debates e audiências públicas;  

II - consultas públicas;  

III - conferências das cidades; ou  

IV - participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da 

política de saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação. 

§ 1o As audiências públicas mencionadas no inciso I do caput devem se realizar 

de modo a possibilitar o acesso da população, podendo ser realizadas de forma 

regionalizada.  

§ 2o As consultas públicas devem ser promovidas de forma a possibilitar que 

qualquer do povo, independentemente de interesse, ofereça críticas e sugestões a 
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propostas do Poder Público, devendo tais consultas ser adequadamente 

respondidas.  

§ 3o Nos órgãos colegiados mencionados no inciso IV do caput, é assegurada a 

participação de representantes:  

I - dos titulares dos serviços;  

II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico;  

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;  

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; e  

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 

consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico.  

§ 4o As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o inciso IV 

do caput poderão ser exercidas por outro órgão colegiado já existente, com as 

devidas adaptações da legislação.  

§ 5o É assegurado aos órgãos colegiados de controle social o acesso a quaisquer 

documentos e informações produzidos por órgãos ou entidades de regulação ou 

de fiscalização, bem como a possibilidade de solicitar a elaboração de estudos 

com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões, observado o disposto no § 1o 

do art. 33.  

§ 6o Será vedado, a partir do exercício financeiro de 2014, acesso aos recursos 

federais ou aos geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, 

quando destinados a serviços de saneamento básico, àqueles titulares de serviços 

públicos de saneamento básico que não instituírem, por meio de legislação 

específica, o controle social realizado por órgão colegiado, nos termos do inciso 

IV do caput.  

Art. 35. Os Estados e a União poderão adotar os instrumentos de controle social 

previstos no art. 34.  

§ 1o A delegação do exercício de competências não prejudicará o controle social 

sobre as atividades delegadas ou a elas conexas.  

§ 2o No caso da União, o controle social a que se refere o caput será exercido 

nos termos da Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 2001, alterada 

pela Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003.  

Art. 36. São assegurados aos usuários de serviços públicos de saneamento 

básico, nos termos das normas legais, regulamentares e contratuais:  
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I - conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar 

sujeitos; e  

II - acesso:  

a) a informações sobre os serviços prestados;  

b) ao manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado 

pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação; e  

c) ao relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços.  

Art. 37. O documento de cobrança relativo à remuneração pela prestação de 

serviços de saneamento básico ao usuário final deverá:  

I - explicitar itens e custos dos serviços definidos pela entidade de regulação, de 

forma a permitir o seu controle direto pelo usuário final; e  

II - conter informações mensais sobre a qualidade da água entregue aos 

consumidores, em cumprimento ao inciso I do art. 5o do Anexo do Decreto no 

5.440, de 4 de maio de 2005.  

Parágrafo único. A entidade de regulação dos serviços instituirá modelo de 

documento de cobrança para a efetivação do previsto no caput e seus incisos.”... 

 

Da legislação aplicada, depreende-se que a participação e o controle social são 

instrumentos para a efetivação dos propósitos e princípios da Política Nacional de 

Saneamento Básico. Assim, por exemplo, o controle social a ser realizado por órgão 

colegiado deverá ser instituído por meio de legislação específica, nos termos do inciso 

IV, do caput, do Decreto 7.127, de 21/06/2010, caso o município queira acessar recursos 

financeiros da União. 

Na elaboração do PMSB de Riachinho, tal qual recomendado no Art. 23, inciso I, 

do Decreto nº 7.217/2010, buscou-se a cooperação das entidades representativas e uma 

ampla participação da população e de associações representativas de vários segmentos 

da sociedade. Como não se pode obrigar a um cidadão ou entidade a participar, coube 

ao poder público municipal incentivar a cooperação, a interatividade e uma atitude 

voluntária, abrir canais para oportunizar a participação e aceitar a crítica como parte 

fundamental de um diagnóstico, visando a priorização de ações. 
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“É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos 

sólidos, bem como controle social em sua formulação, implementação e 

operacionalização, observando o disposto na Lei nº 10.650, de 16 de 

abril de 2003 e no art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007”. 

6.1 PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

A participação social no âmbito das obras e/ou serviços de saneamento básico, 

principalmente a gestão de águas, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, é essencial 

para buscar o máximo de sua eficiência, por garantir o equilíbrio saudável do ambiente, 

e assim, fomentar a qualidade de vida das pessoas atendidas. 

A gestão pública tem ocupado um espaço nas discussões e práticas em todo o 

mundo e o diferencial está na gestão participativa. A Lei Federal nº 11.445/07 estabelece 

o controle social como um de seus princípios fundamentais e o define como o “conjunto 

de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 

representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de 

planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico”.  

A mesma define que deve ser assegurada a ampla divulgação das propostas dos 

planos de saneamento básico e dos estudos que as fundamentem, reforçando a 

necessidade de realização de audiências ou consultas públicas. 

A Lei nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos em seu 

parágrafo único do artigo 14º ressalta a importância da participação da sociedade e 

divulgação do plano. 

 

 

 

 

 

O Ministério das Cidades (2009) salienta que a participação social é condição 

indispensável para concretização do Plano. É com a participação que a sociedade vai 

inserir suas necessidades; estabelecer uma leitura concreta da realidade que se quer 

mudar; proporciona a canalização positiva dos conflitos de interesses, com predomínio 
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dos interesses da maioria; reforça as forças favoráveis às mudanças pretendidas e a 

motivação da comunidade em acompanhar, fiscalizar e exigir sua concretização. Ainda 

destaca que o envolvimento da população deve ser voluntário e compromissado para 

reduzir os riscos de descontinuidade das ações, que tanto prejudicam o processo de 

planejamento no Brasil. 

A mobilização consiste em um processo permanente de animação e promoção do 

envolvimento de pessoas através do fornecimento de informações e constituição de 

espaços de participação e diálogo relacionados ao que se pretende promover, neste 

caso específico, a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

A estratégia desenvolvida para a construção e revisão do PMSB e do PMGIRS de 

Riachinho procurou proporcionar a sociedade local a participação por meio de consultas 

públicas e audiências.  

Foi realizada uma Audiência Pública de Apresentação Inicial dos Trabalhos e 

outras reuniões públicas com o objetivo de criar uma situação onde a população 

participasse e se envolvesse na construção do plano e em ambas era desenvolvido um 

questionário de opinião pública; além de uma capacitação aos membros dos dois 

comitês. 

 

6.2 INTRODUÇÃO AO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

Com o advento das Leis nº 12.305/2007 e 11.445/2007 se estabeleceu as 

diretrizes nacionais para a gestão de resíduos sólidos e saneamento básico, e como um 

dos princípios fundamentais está o controle social, sendo este definido no seu artigo 3º, 

inciso IV como: 
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Neste sentido, a adoção deste princípio teve como objetivo gerar ou revisar um 

plano coerente e adequado com a realidade local e capaz de promover a melhoria da 

qualidade de vida das populações locais e da prestação dos serviços públicos de gestão 

de resíduos. 

A participação da sociedade em todo o processo é de suma importância, uma vez 

que, o Plano Municipal de Saneamento Básico deve fundamentar os objetivos do 

município atendendo as necessidades das atuais e futuras gerações, em um período de 

20 anos, no que diz respeito à gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico. 

Visando a participação dos munícipes do município na elaboração e revisão do 

Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, o município foi dividido em área urbana (contemplando a sede 

municipal) e em área rural (contemplando distritos) e, assim, foram realizados os eventos 

de mobilização social na fase de apresentação e de diagnóstico e na validação da versão 

final do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB. 

Após as complementações sugeridas nos eventos de mobilização e participação 

social, realizou-se a “Conferência Final Municipal de Saneamento Básico”, com a 

participação de toda a comunidade, visando dirimir os conflitos e anseios da população 

em relação ao PMSB e PMGIRS e, manter a sociedade consciente do Plano de Ações a 

ser executado por seus governantes, tendo assim a formação de agentes fiscalizadores, 

buscando a efetivação das ações propostas e o cumprimento dos prazos, metas e 

objetivos definidos no plano. 

“conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 

informações, representações técnicas e participações nos processos de 

formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados 

aos serviços públicos de saneamento básico.” 
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De forma resumida o Plano de Mobilização e Participação Social foi realizado com 

foco em responder as questões apresentadas na imagem. 

 

Dentro desta estratégia o processo de elaboração do PMSB foi democrático e 

participativo de forma que permitiu incorporar as visões e necessidades da sociedade e 

atingir função social dos serviços prestados, vinculado com o atendimento dos conceitos 

técnicos nos diferentes pilares do saneamento. 

Ao finalizar as etapas de elaboração do Plano verificou-se que a participação 

popular permeou todo o processo. A comunidade envolveu-se em todo o processo e 

esteve presente nas reuniões e conferências. 

 

6.3 OBJETIVO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O Plano de Mobilização Social teve como objetivo a elaboração e da revisão do 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e do Plano Municipal de 

Figura 6-Metodologia de Plano de Mobilização 
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Saneamento Básico do município alcançando o caráter participativo. Para tanto, adotou-

se os objetivos específicos traçados na capacitação. 

TODAS AS FASES 
 Apresentar caráter democrático e participativo considerando sua função social; 
 Envolver a população na discussão das potencialidades e dos problemas de coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos sólidos, e suas implicações na saúde pública; 
 Sensibilizar os munícipes para a importância da gestão de resíduos sólidos e do 

saneamento básico participativo, os benefícios e vantagens; 
 Conscientizar a sociedade para a responsabilidade compartilhada dos resíduos sólidos 

gerados no município e; 
 Estimular todos os segmentos sociais a participarem do processo de gestão de resíduos e 

saneamento básico; 
 Sensibilizar todos os atores públicos municipais para o fomento das ações de educação 

ambiental e constante mobilização social, de forma permanente, com vistas a apoiar os 
programas e ações para a gestão de resíduos sólidos e da gestão do saneamento básico a 
serem implantadas por meio do PLAMSAN. 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO – PARTICIPATIVO 
 Considerar as características locais e a realidade prática das condições econômicas – 

sociais e culturais; 
 Considerar as percepções sociais e conhecimentos a respeito da ‘gestão de resíduos’; 
 Considerar a realidade prática local das condições da gestão de resíduos sólidos e de 

saúde em complemento às informações técnicas levantadas ou fornecidas pelos 
prestadores de serviços quando houver; 

 Considerar as formas de organização social da comunidade local. 
 

PROGNÓSTICO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 Considerar as necessidades reais e os anseios da população para a definição do cenário 

futuro; 
 Considerar o impacto sócio – ambiental e sanitário dos empreendimentos na gestão de 

resíduos existentes e os futuros para a qualidade de vida da população. 
 

PROGRAMAS, PROJETOS e AÇÕES 
 Considerar as necessidades reais e os anseios da população para priorização da 

aplicação de programas e seus investimentos; 
 Considerar o ponto de vista da comunidade no levantamento de alternativas de 

soluções da gestão de resíduos, tendo em conta a cultura, os hábitos e as atitudes em 
nível local. 

Tabela 4-Objetivos do Plano de Mobilização Social 

Fonte: FUNASA, 2012 
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6.4 METODOLOGIA APLICADA AO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DE RIACHINHO 

A primeira reunião foi de apresentação dos comitês de Coordenação e de 

Execução e definição dos grupos de Trabalho. O Comitê Coordenador, analisou e 

aprovou o Plano de Mobilização, decidindo como será dividido o município em setores 

de trabalho, os cronogramas de reuniões internas, o cronograma das reuniões de 

trabalho, das audiências públicas e audiência/conferência final. 

Nesta reunião ficou definido toda estratégia de mobilização a desenvolvida 

durante o processo de elaboração e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, 

com as medidas adotadas para realização das audiências públicas, pautas, datas, locais, 

membros responsáveis, escolhas de materiais, dentre outras medidas. 

O Comitê de coordenação se reuniu, periodicamente através de convocação de 

todos os membros para decisão das ações do plano. 

O Comitê de Execução também se reuniu periodicamente sempre em data 

anterior às rodadas de audiências para designação de funções e de trabalho. A 

organização de cada uma das audiências foi distribuída entre os membros do Comitê de 

Coordenação e de Execução. 

O Comitê de Coordenação e o Comitê Executivo foram os responsáveis pela 

elaboração da Política Pública de Saneamento e do respectivo Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB.  

 
Figura 7-Reunião com Prefeito e comitê 
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O Comitê de Coordenação validou os produtos do PMSB e demais documentos 

definidos no processo de elaboração da Política Pública de Saneamento e do respectivo 

Plano Municipal de Saneamento Básico. (Adequado ao plano Municipal de saneamento 

básico de 2016) 

A metodologia utilizada para o plano de comunicação da elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) teve como ponto de partida o conceito de 

Comunicação Socioambiental e, por isso, a comunidade local pode participar e atuar 

como parceira das equipes responsáveis pelo Plano de Mobilização Social e pela 

elaboração do PMSB. Desta maneira, o Plano de Saneamento Básico será construído 

de acordo com as necessidades e anseios da comunidade, o que acarretou na maior 

credibilidade do mesmo. As reuniões sempre tiveram o caráter de orientação de 

articulação do conhecimento e de deliberação sobre as etapas, atividades e produtos do 

PMSB. A seguir a relação dos locais que onde foram aplicados os questionários e que 

serviram passives de reuniões.  

 

FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO: 

As ferramentas comunicacionais desenvolvidas foram diversas e atendendo todos 

conteúdos e linguagem adequados a cada público e a cada momento, considerando 

sempre a realidade municipal, e a fase de elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico – PMSB. 

 

Convites e Faixas: 

Foram confeccionados convites e faixas para divulgação das informações para 

todos os eventos. As faixas tiveram como objetivo divulgar os eventos a ser realizados. 

Os locais de reuniões sempre estavam impressos nos convites.   
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Intenet 

Riachinho  está em fase de elaboração Plano Municipal de Saneamento Básico: O 

que é? De acordo com a Lei nº 11.445/2007, o saneamento básico é o conjunto de ações 

que envolvem as áreas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, bem como, drenagem urbana e manejo 

de águas pluviais. Participe você merece uma cidade melhor! 

 

Carro de som e radio: 

Foi utilizado carro de som e anúncios na rádio como mecanismos de divulgação para 

área urbana e facilitar o envolvimento da população. Estes meios de divulgação eram 

utilizados sempre para anunciar com antecedência as reuniões. Nos anúncios sempre 

foram utilizados uma linguagem de fácil entendimento. 

 

Texto utilizado no carro de som: 

VENHAM PARTICIPAR HOJE AS 19H00 NA CAMARA A REUNIÃO PARA 

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO. ´´Ninguém 

melhor do que você pra dizer as reais necessidades do seu bairro ou da sua comunidade. 

Saneamento básico e assunto sério. Participe você merece uma cidade melhor! ´´ 

 

Texto utilizado nos anúncios de rádio: 

´´Ninguém melhor do que você pra dizer as reais necessidades do seu bairro ou da 

sua comunidade. Saneamento básico e assunto sério. Participe você merece uma 

cidade melhor! ´´ 

As reuniões aconteceram nos dias: 
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Comunidades Rurais: 

O anúncio para comunidades rurais aconteceu através dos presidentes de 

associações, bem como através de cartazes impressos para divulgados através dos 

Ônibus escolares da área rural do município. 

 

Reunião/ Comitês: 

As reuniões tiveram como pauta a apresentação dos membros dos Comitês 

Coordenador e Executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico, diretrizes para 

elaboração do PMSB, fazendo referência a lei 11.445/2010 e aprovação do Plano de 

Mobilização Social. 

 

Reunião sociedade Urbana: 

As reuniões tiveram como pauta apresentação da situação do saneamento no 

município exposta através de fotos, onde abrira espaço para expor projetos a serem 

implantados para melhoria no saneamento no município. Aplicação de questionários 

sobre o atual sistema de saneamento no município. 

 

Reunião/Comitês: 

As Reuniões tiveram como pauta a apresentação da situação do saneamento no 

município exposta através de fotos, abrindo discursão com comitê de coordenação a 

implantação de projetos dentro dos quatros eixos do saneamento (Abastecimento de 

água, Esgotamento Sanitário, Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem de água pluvial). 
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Reunião Sociedade Urbana: 

As reuniões tiveram como pauta apresentação da situação do saneamento no 

município exposta através de fotos, sendo um espaço para expor projetos a serem 

implantados para melhoria no saneamento no município. Aplicação de questionários 

sobre o atual sistema de saneamento no município. 

 

Reunião Sociedade Rural: 

As reuniões tiveram como pauta apresentação da situação do saneamento no 

município exposta através de fotos, abrindo espaço para expor projetos a serem 

implantados para melhoria no saneamento no município. Aplicação de questionários 

sobre os atuais sistemas de saneamento no município. 

 

As demais reuniões foram realizadas de acordo com andamento do Plano 

municipal de Saneamento Básico, com datas previstas para ocorrem de acordo com as 

condições e desenvolvimento dos trabalhos.  

Foi realizada a capacitação de todos os membros participantes dos comitês com 

o objetivo de nivelar as informações e o conhecimento possibilitando a formação de um 

grupo no município aptos a auxiliar o prefeito na implementação do PMSB e criando 

assim um grupo capaz de fiscalizar as ações, metas e programas dentro da 

universalização dos serviços de saneamento básico na cidade (Imagem  abaixo), 

também foram realizados levantamentos de informações de fontes primárias e 

secundárias por meio de visitas técnicas, acesso e leitura dos planos municipais, 

legislações existentes e reuniões com os profissionais das diversas secretarias que 

compõem a Prefeitura Municipal. 

As informações obtidas foram analisadas e consolidadas no Diagnóstico que 

consistiu em uma visão geral sobre o sistema de saneamento básico do Município de 

Riachinho. Os dados apresentados no Diagnóstico do Sistema incluíram todos os 



 

94 
 

serviços ofertados aos habitantes dentro dos quatro eixos do saneamento básico, além 

das secretarias de saúde, educação, assistência social, diretamente afetada com a 

qualidade ou falta destes serviços, os programas de minimização de custos, 

universalização de todos os quatro eixos do saneamento básico.  

A descrição do sistema de saneamento básico, com a identificação dos problemas 

atuais e suas interações, consolidadas no capítulo Diagnóstico; os estudos de demandas 

para os próximos 20 anos, conforme preconiza as Leis nº 12.305/2010 e 11.445/2007; e 

pesquisas teóricas referentes às alternativas tecnológicas existentes, serviram de base 

para a definição das tecnologias mais apropriadas ao município, com o objetivo de 

buscar eficiência e qualidade nos serviços de saneamento básico. 

É importante ressaltar que no processo de construção das propostas e dos 

estudos de cada etapa do Plano houve ampla discussão com os membros dos Comitês 

de Coordenação e Executivo para as formulações de alternativas que viessem ao 

encontro das necessidades do município e no atendimento às legislações federais, 

principalmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei de Saneamento Básico 

(Lei nº 11.445/2007). 

 

  

Figura 8-Reunião com Prefeito e Comitê Coordenador para finalizar os trabalhos 
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6.5 ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO 

Todo o processo de mobilização objetiva apresentar as diretrizes, discutidas e 

acordadas em reuniões técnicas, para mobilizar a sociedade e conscientizar as 

comunidades sobre a importância da participação popular. 

Sendo definido que o município foi dividido em área urbana (contemplando a sede 

municipal) e em área rural (contemplando os distritos), sendo estas as unidades 

referenciais tanto para a elaboração do PMSB quanto para a mobilização social, alvo 

deste trabalho. Assim, buscou-se a participação efetiva da sociedade na construção 

deste PMGIRS e PMSB. 

Neste sentido, foram estabelecidas as estratégias para a participação efetiva da 

sociedade, sendo estas elencadas abaixo e aplicadas conforme cronograma de eventos 

disponibilizados acima. 

 

 

 

 

 

Figura 9-Estratégias de mobilizações previstas neste Plano de Mobilização. 

 

 

6.6 O PLANO COMO INSTRUMENTO DE UM PROCESSO 

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB é resultado e instrumento de 

processo de gestão, na perspectiva de garantir a sustentabilidade dos sistemas de 

saneamento básico. 
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A sustentabilidade é vista de forma abrangente, envolvendo as dimensões 

ambiental, social, cultural, econômica, política e institucional, conforme indicações da 

Agenda 21 (MMA, 2000). Nessa direção, o processo de elaboração do PMSB para o 

município de Riachinho buscou: 

• Estimular a participação de políticas e programas de vários setores da 

administração e vários níveis de governo; 

• Envolver um amplo leque de atores do executivo, legislativo e da sociedade civil 

do Município de Riachinho; 

• Identificar tecnologias e soluções adequadas à realidade local; 

• Estabelecer um processo de planejamento participativo com vistas ao controle 

social de modo a garantir a continuidade das ações. 

 

6.7 RESÍDUOS SÓLIDOS COMO PARTE DO SANEAMENTO BÁSICO 

A identificação de modelos de gestão de resíduos sólidos se deu em consonância 

às diretrizes nacionais para o saneamento básico, estabelecidas pela Lei nº 11.455/2007, 

e articuladas ao conjunto de todas as atividades que compõem os serviços de 

saneamento básico – abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e 

manejo de águas pluviais e resíduos sólidos. Sendo assim o eixo que trata dos Resíduos 

Sólidos foi elaborado de acordo com a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 e constitui 

um documento especifico, o qual já se tornou Lei municipal, cumprindo assim a exigência 

da legislação federal. 

 

6.8 PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Para a consecução dos trabalhos foi adotada uma estratégia metodológica 

participativa, envolvendo as comunidades abrangidas e possibilitando uma postura mais 

ativa e decisiva da sociedade em prol do aprimoramento da gestão local. Foram 
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desenvolvidos folhetos/convite para inteirar a comunidade sobre o tema conforme 

apresentado no item 7.4, ‘Metodologia aplicada ao Plano de Mobilização Social de 

Riachinho”. 

 

6.9 OFICINAS COM OS AGENTES DE SAÚDE – ACS/ACE 

Como parte da mobilização social, foi realizada “OFICINA COM OS AGENTES 

DE SAÚDE”, com os objetivos de: i – difundir os conceitos de saneamento básico e 

gestão de resíduos sólidos; ii – estimular o envolvimento da população ao responder o 

“Questionário do Diagnóstico Participativo”; iii – contribuir para o processo de 

capacitação contínua dos agentes de saúde; e iv – gerar subsídios para um envolvimento 

mais intenso da população com as ações de saúde, saneamento básico e gestão de 

resíduos sólidos no município. Podemos ver nas imagens abaixo como aconteceu o 

treinamento com os agentes. 

Figura 10-Reunião de treinamento para os Agentes de Saúde e Comunitários 
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6.10 REUNIÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

Uma ação de mobilização de grande impacto durante a elaboração ou revisão dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos é envolver as Escolas Públicas. Em Riachinho, foi trabalhado o 

saneamento básico e a geração e disposição de resíduos nas escolas municipais com 

objetivos de despertar o interesse dos alunos, pais e dos professores, pois todos 

consumimos água, geramos efluentes e resíduos sólidos. 

 

 

 

 

Figura 11-Reunião pública nas escolas públicas 
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6.11 REUNIÃO PÚBLICA FINAL – AUDIÊNCIA PÚBLICA FINAL 

No dia 08 de maio de 2018, às 17 horas no auditório da Câmara Municipal de 

Vereadores de Riachinho - MG aconteceu a Audiência Pública Final de revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico com objetivo de finalização dos trabalhos. Nesta 

reunião teve a participação do Prefeito, dos Comitês Coordenador e Executivo, dos 

Secretários Municipais, representantes da Câmara de Vereadores, da Copasa, 

professores, estudantes, Padre Católico, comerciantes, agentes comunitários de saúde 

e endemias, representantes da zona rural e a comunidade em geral. Todos os 

participantes aprovaram a minuta do PMSB e as metas, ações e programas para os 4 

eixos do saneamento básico e área institucional. A ata e a lista de presença estão nos 

anexos. 
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Os objetivos da Audiência Pública Final de Saneamento Básico foi apresentar a 

população e autoridades de Riachinho à legislação em vigor (Lei nº 11.445/2007 e Lei nº 

12.305/2010) que obriga os municípios a elaborarem os Planos Municipais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos e o Plano Municipal de Saneamento Básico e o processo 

de construção do plano participativo de Riachinho, o diagnóstico final, as ações, as 

propostas, os programas e projetos, pedindo a aprovação ou não do Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB.  

A apresentação foi dividida em etapas e pedido a apreciação dos presentes para 

as ações, programas e propostas a serem desenvolvidas durante o período de 20 anos. 

Todos os participantes participaram ativamente, e fizeram suas escolhas aprovando 

através de manifestações espontâneas ou rejeitando através do mesmo movimento. Nos 

anexos são apresentados todas as observações e manifestações da comunidade 

durante a conferência. 

Figura 12-Audiência Pública Final 
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7 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO E CONSULTAS PÚBLICAS 

Durante a realização do processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento 

Básico de Riachinho foram aplicados questionários – “Questionários do Diagnóstico 

Social Participativo – QDSP”, em todas as reuniões públicas e junto a população com o 

apoio dos agentes de saúde questionários, em uma amostra não estatística. Buscou-se 

intencionalmente cobrir diferentes áreas da cidade, levantando distintas situações em 

termos de infraestrutura urbana para, assim, poder avaliar a percepção dos moradores 

e dos demais atores municipais acerca das ações de saneamento básico. 

O QDSP foi desenvolvido com o objetivo de obter a situação do município quanto 

ao tema ‘Saneamento Básico’, nos quatro eixos do saneamento: abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos e manejo das 

águas pluviais. Os munícipes participantes tiveram a oportunidade de responder as 

mesmas questões dos questionários, além de aprovarem os dados coletados. 

Apresentação dos dados coletados: questionários de percepção 

 

7.1 ZONA URBANA / SEDE DE RIACHINHO 

Foram aplicados, na sede do município de Riachinho, o questionário de percepção 

num percentual de 25% da população, em uma amostra estatística. Buscou-se 

intencionalmente cobrir diferentes áreas da cidade, distintas em termos de infraestrutura 

urbana, assim, poder avaliar a percepção dos moradores acerca das ações de 

saneamento básico. Estas pesquisas foram realizadas com a participação dos agentes 

de saúde. 

O primeiro bloco de perguntas, procurou levantar a situação mais geral do 

domicílio em termos de sua regularização. A partir do segundo bloco foi abordado uma 

avaliação temática do abastecimento de água, os valores e qualidade do serviço 

prestados pela empresa no atendimento aos clientes. Além da participação popular nas 
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decisões locais e na forma de gestão do abastecimento de água e uma breve avaliação 

da existência de poços comuns na cidade. 

O terceiro bloco procurou fazer uma avaliação do serviço de coleta e tratamento 

de esgoto. O quarto bloco buscou-se informações e opiniões sobre a drenagem das 

águas pluviais na cidade.  

O quinto bloco passou a avaliar o processo de coleta e a disposição de resíduos 

sólidos, incluídas aí as práticas de reciclagem, limpeza urbana em geral. Já o último 

bloco procurou-se levantar a opinião da população referente as questões de saúde, com 

incidência de doenças relacionadas ao saneamento básico.  

A seguir, a tabulação do questionário, ao final, ensaia-se uma interpretação dos 

dados, cuja síntese foi usada na apresentação aos participantes do DRP. 
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COPASA Não Sabe 

69 

28 

03 

89 11 

Conhece a origem da água do abastecimento? 

A residência tem água encanada? 

94 
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7.2 RESUMO DA ÁREA RURAL DE RIACHINHO 

Apresentação dos dados coletados: questionários de percepção 

7.2.1 Zona Rural de Riachinho 

 

Foram aplicados, na zona rural e distritos de Riachinho, em áreas abarcando os 

dois setores de mobilização indicados no Plano de Mobilização Social, questionários, em 

uma amostra não estatística. Buscou-se intencionalmente cobrir diferentes áreas do 

município, como: 1) domicílios próximos e distantes da sede; 2) domicílios atendidos pelo 

Programa Saúde da Família. Assim, a avaliação da percepção dos moradores acerca 

das ações de saneamento básico pode ser feita levando-se em consideração o máximo 

de diversidade que caracteriza a zona rural. 

O questionário aplicado foi modificado e simplificado em relação ao usado nas 

áreas urbanas (sede), dadas as características da zona rural. No primeiro bloco de 

questões, buscou-se identificar a infraestrutura dos domicílios rurais. O segundo bloco 

levanta informações sobre o abastecimento de água, da qualidade e de sua gestão. No 

terceiro e último bloco, avaliou-se a questão dos esgotos e a gestão dos resíduos sólidos. 
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7.3 QUESTIONÁRIO PERCEPTIVO X REUNIÕES DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

Demandas levantadas nas atividades de mobilização social. 

A partir do levantamento do questionário de percepção e das opiniões dos 

moradores na área urbana/sede e da área rural, obtidas na reunião DRP, elencaram-se 

algumas demandas a serem trabalhadas no PMSB de Riachinho. 

Abastecimento de água: a maioria da população mostrou satisfação quanto ao 

serviço de abastecimento de água prestado pela empresa Copasa, as observações mais 

negativas são quanto a falta de água, o que acontece para a maioria das pessoas sem 

um prévio comunicado, e o outro item levantado pela população foi quanto ao preço 

cobrado da população que considera elevado. Os demais itens são favoráveis a 

prestadora, mas é sugerido uma análise detalhada do diagnóstico para melhorar os 

serviços prestados. Na área rural se observa uma atividade independente, pois a maioria 

dos moradores fazem uso de poços profundos, mas ainda existem locais cuja água para 

consumo doméstico vem poços cacimba. O PMSB deve prever ações para instalação de 

poços profundos em toda a zona rural ou novas tecnologias, notadamente nas áreas de 

maior incidência de agricultores familiares. Esses poços poderão ser compartilhados, 

sendo proposto neste documento que o município poderia ter um programa próprio – no 

limite de seus recursos – e buscar outras parcerias (incluindo os Governos Federal e 

Estadual). Essas ações podem ocorrer em médio prazo. 

Esgotamento Sanitário: na área rural e área urbana se observou a presença de 

algumas fossas sépticas, mas a maioria dos domicílios rurais e urbano se utilizam de 

fossas negras. Os Comitês de Coordenação e Executivo acharam necessário criar uma 

meta de curto e médio prazo de divulgação de métodos mais adequados para construção 

de fossas (ações de educação ambiental), bem como a busca de parcerias para ampliar 

a cobertura de ações como as constantes nos Programas do Governo Federal, na 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA que periodicamente abre editais para o 

saneamento rural ou com o Governo do Estado prevendo a instalação de fossas 

biodigestoras. Essas ações podem ser consignadas como curto e médio prazos. Na área 

urbana, a comunidade apresentou problemas com a falta de sistema de esgotamento 
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sanitário e relataram que existe uma Estação de Tratamento de Esgoto e rede na maior 

parte da cidade, mas não está funcionando por problemas administrativos e junto a 

Funasa.  

Resíduos Sólidos: a comunidade da área urbana e rural mostraram insatisfação 

quanto a gestão de resíduos sólidos, isto inclui a limpeza da cidade e ruas centrais e 

afastadas, coleta de resíduos, a falta de coleta seletiva e locais adequados para entrega 

de resíduos, e o lixão da cidade. Foi proposto durante as reuniões públicas que a 

prefeitura disponibilizasse de Locais de Entrega de Resíduos - LEVs e os PEVs – Ponto 

de Entrega de Resíduos Volumosos e Recicláveis e na área rural foi proposto a 

instalação de caçambas ou ponto de entrega de resíduos, é uma ação a ser tomada em 

curto prazo. Paralelamente a isso, se faz necessário ações de educação ambiental 

envolvendo a comunidade urbana e rural, informando-os sobre alternativas para a 

separação do lixo doméstico em: orgânico e reciclado. 

 

7.3.1 Síntese de Problemas e das Propostas de Soluções 

A partir dos levantamentos e das reuniões de diagnóstico participativo, foi 

discutido e debatido os problemas e soluções apresentados pela comunidade, pelos 

técnicos e pelos comitês. Esse material foi apresentado e debatido na Prefeitura 

Municipal de Riachinho e, logo em seguida, apresentado e debatido na reunião 

participativa de planejamento. 

Na reunião de planejamento participativo, da qual participaram o consultor 

contratado, a equipe técnica da AMNOR, os comitês coordenador e executivo, 

representantes do poder público municipal e dos atores envolvidos diretamente no 

saneamento básico de Riachinho. Foi apontado os desafios do PMSB, quais projetos e 

ações deveriam ser implementados com vistas a superar os gargalos identificados e 

quais ações deveriam ser tomadas. 

Dessa forma, buscou-se atender a todos os temas definidos como prioritários na 

elaboração do diagnóstico técnico-participativo (drenagem urbana, resíduos sólidos, 
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esgotamento sanitário). Tais projetos foram desdobrados em ações emergenciais, ações 

de curto prazo, ações de médio prazo e ações de longo prazo. 

Destaca-se que este PMSB sugere a criação do Conselho Gestor de Saneamento 

Básico, o qual deverá ser um instrumento colegiado consultivo e deliberativo, servindo 

para dar suporte a implementação do PMSB, seus investimentos e de educação 

ambiental, em todas as etapas de execução com metas de curto, médio e longo prazo, 

voltada ao saneamento. 

O sistema de informação escolhido para gerar os dados do diagnóstico rápido 

participativo com a população do município de Riachinho foi do tipo presencial, por meio 

de um questionário de pergunta e resposta básico para as reuniões participativas e outro 

formato de questionário de pergunta e resposta detalhado realizado pelos agentes de 

saúde junto as residências das famílias do município. 
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8 DIAGNÓSTICO TÉCNICO DO SISTEMA DE SANEAMENTO 

8.1 INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

8.1.1 Plano Diretor de Abastecimento de Água 

O Plano Diretor de Abastecimento de Água é um instrumento básico da política 

de desenvolvimento do Município. Sua principal finalidade é orientar a atuação do poder 

público e da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos essenciais, visando 

assegurar melhores condições de abastecimento de água para a população. O Município 

de Riachinho não possui este instrumento de gestão que serviria para garantir o 

planejamento na área de fornecimento de água. 

 

8.1.2 Descrição dos Sistemas de Abastecimento de Água 

Segundo a Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde o sistema de abastecimento 

de água (SAA) para consumo humano é definido como uma “instalação composta por 

um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as 

ligações prediais, destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por 

meio de rede de distribuição”. O SAA é composto por manancial, captação, adução de 

água bruta, recalque de água bruta, estação de tratamento de água (ETA), adução de 

água tratada, recalque de água tratada, reservação e distribuição (Figura 11). 

 Fonte: Tsutiya (2006) 

Figura 13-Sistema de Abastecimento de Água 
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Além do abastecimento por rede de distribuição, a população também pode ser 

abastecida por uma solução alternativa coletiva ou individual de abastecimento de água 

para consumo humano. A solução coletiva ocorre por captação de água superficial ou 

subterrânea, distribuindo água potável para a coletividade, com ou sem canalização, mas 

sem rede de distribuição e a solução individual tem o mesmo caráter, todavia, abatesse 

apenas uma família, incluindo agregados (BRASIL, 2011ª). 

O Município de Riachinho - MG tem um grande potencial hídrico como o ribeirão 

Confins e pertence a Sub-Bacia Mineira do Rio Urucuia, um dos principais afluentes do 

São Francisco, o rio Acari, ribeirão de Areia, vereda da Mutuca, vereda da Cuia, vereda 

Tabocas, vereda Pedras, vereda Gameleira, vereda Cupim, vereda do Bonito e vereda 

do Riachinho entre outras. 

O Rio Urucuia além de ser um grande manancial e também um grande e 

importante potencial turístico, uma vez que acidade encontra as suas margens. Mas esse 

potencial encontra-se invadido por construções, muros e cercas deixando de ser um bem 

público e se tornando um patrimônio privado.  

 

8.2 INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de Água de Riachinho começou a ser operado pela 

COPASA em 05/2000. É do tipo misto convencional para captação no ribeirão Confins, 

desinfecção e fluoretação para captação em águas profundas. A água do ribeirão Confins 

é aduzida para a Estação de Tratamento (ETA) onde passam pelos processos de 

coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, correção de Ph e fluretação. 

Em seguida é bombeada para distribuição e reservação. Hoje a COPASA atende em 

Riachinho, uma população de 4.435 habitantes. A água chega até 1.764 economias,  

percorrendo aproximadamente de 32.084 metros de redes, um volume médio distribuído 

de 665m³ por dia com uma distribuição per capta de 99,72l/d. 

Os mananciais são monitorados permanentemente por meio de análises 

fisioquímicas, hidro biológicas e microbiológicas e do tempo de funcionamento do poço, 
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com o objetivo de garantir a qualidade e quantidade de suas águas. Assim é possível 

definir a melhor forma e estimular a adoção de práticas de recuperação e proteção 

desses mananciais. Em Riachinho/MG a COPASA tem o corpo funcional de um (01) 

encarregado de sistema e dois (02) oficiais. 

 

A pesar da COPASA-MG, já operar desde 05/2000, a mesma não apresentou   um 
Plano de Contingência. A Estação de Tratamento de Água - ETA foi ampliada 
recente e hoje encontra em ótimo estado de conservação e em condições de 
atender toda a população urbana, não sendo seu compromisso atender a área 
Rural, Povoados e Distrito, cabendo a esses a própria municipalidade.  
   

 

  

Figura 16-COPASA Riachinho - Localização da ETA Figura 16-Localização Copasa Escritório e ETA 

Figura 16-Localização da ETA e Captação 
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8.2.1 Estação de Tratamento de Água – ETA 
 

Fonte: Edison Martinez (2019) 

 

Nome do sistema de Abastecimento: Companhia de Saneamento e 

Abastecimento de Água (Copasa) – MG 

Localidades que abastece: Sede Municipal 

Município: Riachinho - MG 

Regional de Saúde: Unaí - MG 

Instituição de Responsável: COPASA- MG 

Site: www.copasa.com.br 

 

Figura 17-Estação de Tratamento de Água – ETA 

http://www.copasa.com.br/
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8.2.2 Localização da Estação de Tratamento de Água – ETA 

O fornecimento de água para a população urbana é realizado pela COPASA 

localizada na Rua Montes Claros, 305, Centro na cidade de Riachinho – MG. 

Fonte: Google Earth (2019) 

 

 

8.2.3 Sistema de Tratamento de Água 

A Estação de Tratamento de Água – ETA de Riachinho é do tipo convencional e 

misto, e apresenta as seguintes etapas: 

8.2.3.1 Estação Elevatória de Água Bruta 

Captação: Superficial realizada no ribeirão Confins por bombeamento, em estado 

médio de conservação com acesso controlado pela COPASA e o subterrâneo Poço 

Artesiano. 

 

 

Figura 19-COPASA Riachinho - Localização da ETA Figura 19-Localização Copasa Escritório e ETA 



 

142 
 

 

 

8.2.4 Estação de Tratamento de Água 

Coagulação: A remoção das partículas de sujeira se inicia no tanque de mistura 

rápida com a dosagem de sulfato de alumínio. Este coagulante tem o poder de aglomerar 

a sujeira, formando flocos. 

Floculação: Na floculação, a água já coagulada movimenta-se de tal forma dentro 

dos tanques que os flocos se misturam, ganhando peso, volume e consistência. 

Decantação: Na decantação, os flocos formados anteriormente separam-se da 

água, sedimentando-se, no fundo dos tanques. 

Figura 20-Captação de água bruta no ribeirão Confins 



 

143 
 

Filtração: A água ainda contém impurezas que não foram sedimentadas no 

processo de decantação. Por isso, ela precisa passar por filtros constituídos por camadas 

de areia ou areia e antracito suportadas por cascalho de diversos tamanhos que retêm 

a sujeira ainda restante. 

 

Desinfecção: A água já está limpa quando chega a esta etapa. Mas recebe ainda 

mais uma substância: o cloro este elimina os germes nocivos à saúde, garantindo 

também a qualidade da água nas redes de distribuição e nos reservatórios. 

 Segue abaixo figuras das etapas de tratamento de água do Sistema 

municipal de Riachinho MG. Figuras abaixo: 

Estação de Tratamento de Água – ETA Etapas de Tratamento 

 

 

Figura 21-Estação de Tratamento de Água e o processo. 
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8.2.4.1 Reservatório de Água Tratada 

Reservatório responsável por armazenar água tratada para distribuição nas redes 

domiciliares. 

 

8.2.4.2 Aspecto Geral de Abastecimento 

 

Índice de Cobertura %  
Número de economias atendidas Unidade 1.764 
Número de economia residenciais urbanas atendidas por 
sistemas particulares, 

Unidade 0 

Número de Economia   
Residencial Unidade 970 
Social Unidade 619 
Comercial/Serviço Unidade 132 
Público Unidade 40 
Industrial Unidade 3 
Grandes consumidores Unidade 0 
Números de Ligações   
Residencial Unidade 945 
Social Unidade 608 
Comércio/Serviços Unidade 130 
Público Unidade 39 
Industrial Unidade 2 
Grandes consumidores Unidade 0 

Tabela 5-Cobertura do abastecimento de água. 

 

Figura 22-Reservatório de Água tratada COPASA em Riachinho 
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• Índice de hidrometração é de 100% 

 

8.2.4.3 Laboratório de Análises 

O laboratório de análises, conta com os seguintes equipamentos (Medidor de 

Turbeis, Medidor de Cloro e Medidor de PH.) são realizadas apenas análises Físico 

químicas atendo a portaria nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde (MS). E feito análise 

de duas em duas horas, as análises são feitas para detectar colifeto fecal, colifeto total, 

flúor, ph, turbidez e cor. O Laboratório não conta com estrutura para realizar as análises 

de: Substâncias inorgânicas, cianotóxicas, orgânicas e capacidade de análises de 

produtos de desinfecção, para que se faça uma análise detalhada e coletado cinco 

pontos estratégico da cidade e encaminhada ao laboratório da própria COPASA em 

Montes Claros. 

 

 
 
 

               
 

 

Figura 23-Laboratório de Análises 
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8.2.4.4 Sala de Produtos Químicos e Almoxarifado 

 

Divide-se uma sala para produtos químicos e outras para almoxarifado, ambas 

apresentam boa aparência e bom estado de conservação. 

 

 

8.2.4.5 Avaliação do Sistema de Tratamento de Água 

Essa avaliação do sistema de tratamento de Água hoje é satisfatório 

apresentando eficiência no tratamento. 

 

8.2.4.6 Captação e Adução de Água Bruta 

• Existe facilidade de acesso ao local de captação, 

• Existe barreira de proteção em relação a acidentes com produtos químicos, 

• Existe proteção contra enchentes, pessoas e entrada de animais, 

• Não existe Plano de Contingência,  

• A estrutura de captação é satisfatória, 

• Não existe ventosa na adução. 

 

 

 

Figura 25-Sala de Produtos Químicos e Almoxarifado Figura 25-Sala de dosagem de produtos químicos. 
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8.2.4.7 Estação Elevatória   

• A conservação dos equipamentos elétricos em bom estado o funcionamento das 

bombas, 

• Os equipamentos elétricos estão em bom estado de Conservação, 

• Existe bomba reserva para possível imprevisto, 

• De uma forma geral a estação elevatória encontra em bom estado de conservação. 

A limpeza dos filtros da ETA é feita diariamente, os floculadores e decantadores é 

feita semanalmente.  

 

8.2.4.8 Reservatórios de Água Tratada 

• O estado de conservação do reservatório é satisfatório, 

• São realizadas limpezas e manutenção de três em três meses do reservatório, 

• É realizado controle de qualidade da água saída do reservatório. 

Figura 26-Local de captação de água bruta no ribeirão Confins. 
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8.2.4.9 Gerenciamento 

 

• Não existem arquivos em bancos de dados sobre a operação do serviço, 

• As exigências de atendimento ao público são cumpridas. 

 

 

8.2.5 INFRA ESTRUTURA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE 

RIACHINHO-MG 

Segundo Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística IBGE/2010, no Brasil cerca de 29,9 milhões de pessoas residem em 

localidades rurais, totalizando aproximadamente 8,1 milhões de domicílios. 

A população do rural do município de Riachinho - MG tem como principal fonte de 

abastecimento: rios, nascentes, veredas, lagos, cisternas, caixas para armazenamento 

de águas pluviais, caminhão pipa, poços artesianos e etc. 

O abastecimento de água na zona rural é feito por poço artesiano profundo, 

caminhão pipa, extração de mananciais. 

 

 

 

Figura 28-Poço artesiano profundo no Distrito Buritizeiro. Figura 28-Reservatório no Distrito Buritizeiro 
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8.3 INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O esgoto sanitário, segundo definição da norma brasileira NBR 9648 (ABNT, 

1986), é o “despejo líquido de esgotos domésticos e industriais, água de infiltração e a 

contribuição pluvial parasitária”. Essa mesma norma define ainda: 

• Esgoto doméstico como “despejo líquido resultante do uso da água para higiene 

e necessidades fisiológicas humanas”; 

• Esgoto industrial como “despejo líquido resultante dos processos industriais, 

respeitados os padrões de lançamento estabelecidos”; 

• Água de infiltração como “toda água proveniente do subsolo, indesejável ao 

sistema separador e que penetra nas canalizações”; 

• Contribuição pluvial parasitária como “a parcela do deflúvio superficial 

inevitavelmente absorvida pela rede de esgoto sanitário”. 

A geração de esgotos se dá como consequência da utilização de água para 

abastecimento. Esse fato é evidenciado pela relação direta e significativa entre a água 

consumida e a geração de esgotos, uma vez que cerca de 80% da água de 

abastecimento é transformada em esgoto sanitário. 

Assim é importante prover as cidades com sistemas de esgotamento e de 

tratamento de esgotos adequados, seja com tecnologias tradicionais, seja com 

tecnologias alternativas, a depender do contexto de cada área, salientando que quando 

o esgoto sanitário é lançado in natura nos corpos de água, sem receber nenhum 

tratamento prévio, dependendo da relação entre vazões do esgoto lançado e do corpo 

receptor, podem-se esperar, na maioria das vezes, sérios prejuízos à qualidade dessa 

água, tais como: aspecto visual desagradável, declínio dos níveis de oxigênio dissolvido, 

exalação de gases mal cheirosos, possíveis contaminações de animais e seres humanos 

após o consumo ou contato com essa água. 

Desta forma, a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico servirá 

como ferramenta para a melhoria da qualidade de vida da população, bem como, a 

adequação do Município a Lei nº 11.445 de 2007. O diagnóstico do esgotamento 
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sanitário em Riachinho aconteceu durante o processo de elaboração do Plano Municipal 

de Saneamento Básico, e informações levantadas junto a Funasa e visitas técnicas.  

8.4 PLANO DIRETOR 

Os Municípios estão sujeitos a uma variação populacional que depende das 

características de crescimento socioeconômico em seu território, e independente da 

intensidade deste acréscimo ou decréscimo, a gestão municipal deve estar preparada e 

munida de ferramentas técnicas para suprir as necessidades da população atual e da 

demanda futura.  

Riachinho não possuí Plano Diretor de Esgotamento Sanitário que seria uma 

ferramenta de planejamento técnico destinado a transformar a realidade existente em 

direção a objetivos previamente estabelecidos. 

 

8.5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO ATUAL 

 
O Município de Riachinho não possui rede coletora de esgotos sanitários e 

consequentemente não possui unidade coletiva para tratamento e disposição final dos 

efluentes, como um Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) que é comumente 

utilizado para este fim. 

A inexistência de sistemas coletivos de coleta, tratamento e disposição causam 

problemas, não só ambientais, mas sociais, devido principalmente às doenças 

provocadas pele inexistência de saneamento como um problema de saúde pública. 

Em 2002, a Prefeitura firmou convênio, convênio 758/2001, firmado em 

21/01/2002, com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA para construção do Sistema 

de Esgotamento Sanitário - SES e da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE.  

A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, o órgão ministerial alega 

irregularidade no convênio, informando que as obras do mencionado convênio não foram 
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executada em conformidade com o pactuado, ou seja, a rede coletora, ligações 

domiciliares e elevatórias não se encontrava em operação por motivo de apresentarem 

erros graves de execução de projeto, conforme Laudo nº 127/2010. 

 

Os principais pontos apresentados no Laudo nº 127/2014 (Funasa): 

a. a rede de esgotamento sanitário foi executada com tubos de PVC de esgoto 
predial, diferente do previsto no edital (planilhas e projetos) e em desacordo 
com as normas técnicas vigentes; 

b. a ETE foi construída em desacordo com o projeto, com itens previstos não 
executados (caixa de areia); itens construídos em dimensões inferiores às 
previstas (leitos de secagem, calha parshal, padrão de energia) entre outros; 

c. a elevatória foi construída em desacordo com itens previstos não executados 
(escada de marinheiro, tubos guia para içamento dos conjuntos elevatórios, 
conjuntos e bombas), e materiais empregados de forma diferente das previstas 
(tubos de PVC onde deveria ser usado ferro fundido). 

 

Riachinho possui duas zonas bem distintas, a zona urbana composta pela sede 

municipal em si e a zona rural, também composta pelo Distrito de Buritizeiro com 

aproximadamente 600 moradores, na zona rural os terrenos são esparsos entre si. 

Em ambas as zonas são adotadas soluções de disposição individual, como por 

exemplo, os sumidouros ou “fossas negras, as fossas sépticas, com disposição direta no 

solo. 

A “fossa negra” é uma escavação feita sem revestimento, onde os dejetos caem 

diretamente em contato com a terra. Quando se decompõe, esse material é absorvido 

pelo solo ou então fica parado na superfície da fossa, o que pode agredir indiretamente 

a saúde da população e principalmente o meio ambiente. 

As fossas sépticas são dispositivos de tratamento de esgotos destinados a 

receber a contribuição de um ou mais domicílios, dando aos efluentes um grau de 
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tratamento compatível com a sua simplicidade e custo, possibilitando um tratamento de 

baixo custo e com eficiência comprovado. 

A principal solução individual adotada em Riachinho, na zona urbana e rural são 

os sumidouros ou fossas negras, sendo que as fossas sépticas são observadas em 

poucas residências da cidade, e a disposição direta no solo, na zona rural e distrito, a 

maior parte das estruturas é observada a prática de lançamento do esgoto a céu aberto. 

 

8.5.1 Zona Urbana 

A zona urbana de Riachinho é atendida apenas por sistemas individuais de 

coleta e disposição de esgotos sanitários, como dito anteriormente. O método mais 

utilizado pela população para dispor os efluentes sanitários são as “fossas negras” ou 

sumidouros como popularmente conhecidas, sendo caracterizadas como escavações 

feitas sem revestimentos, onde os dejetos caem diretamente em contato com o solo, e 

infiltram. 

 

Com o passar do tempo ocorre a colmatação, processo causado pela infiltração 

dos efluentes no solo, que se caracteriza quando grupo de partículas mais finas (menor 

diâmetro) preenche os vazios deixados por partículas de maior tamanho. 

Figura 29-Sumidouro em uma das residências em Riachinho. 
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O avanço do processo diminui a permeabilidade/infiltração dos efluentes, sendo 

que os mesmos passam a se acumular nas estruturas, necessitando de limpeza 

periódica, por meio de caminhões-tanque ou a caminhões a vácuo. 

 

Essa situação agrava ainda mais a contaminação do solo, pois abertura de 

sucessivas cavidades a fim de dispor os efluentes intensifica o processo de 

contaminação do solo e dos recursos hídricos subterrâneos. 

Em Riachinho foi verificado a predominância de fossas negras ou sumidouros, 

as fossas sépticas são exceções como método de destinação de efluentes no núcleo 

urbano. 

Na porção central da cidade ocorre lançamento de efluentes na rede de 

drenagem de águas pluviais, neste caso, as sarjetas e meio-fio.  

 

 

Figura 30-Construção de novas fossas. 
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8.5.2 DIAGNÓSTICO TÉCNICOPARTICIPATIVO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO ZONA RURAL DE Riachinho - MG 

 
      Segundo a Fundação Nacional de Saúde FUNASA falta de saneamento em 

áreas rurais é devido à inexistência de rede coletora de esgotos nas áreas mais 

concentradas, levando as famílias a recorrem a alternativas de esgotamento Sanitário, 

como fossa rudimentar e outras formas. Abaixo segue gráfico disponibilizado pela 

FUNASA com dados da disposição final de esgoto sanitário em áreas rurais brasileiras. 

 

No município de Riachinho - MG a maioria das propriedades rurais fazem a 

utilização de Fossa Rudimentar e outros o que gera grande impacto no meio Ambiente. 

 

8.6 INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

O crescimento urbano das cidades brasileiras, aliados com a falta de 

planejamento urbano tem provocado impactos negativos sobre a drenagem urbana, o 

que vem provocando, especialmente nas cidades com maiores índices de ocupação, 

constantes inundações. As inundações em áreas urbanas são devido aos dois 

Figura 31-Situação do esgoto rural e urbano em Riachinho pelo IBGE/Rural - PNSR 
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processos, que podem ocorrer de forma isolada ou integrada. Esses processos são: 

ocupação irregular de áreas ribeirinhas e o crescimento da urbanização.  

Os rios geralmente possuem dois leitos: o leito menor, onde a escoa na maior 

parte do tempo; e o leito maior, que é inundado em média a cada 2 anos. O impacto 

devido à inundação ocorre quando a população ocupa o leito maior do rio, ficando sujeita 

a enchentes, e este fenômeno pode estar ou não ligada ao processo de urbanização das 

cidades. 

A urbanização pode causar vários impactos negativos sobre a drenagem urbana, 

isso ocorre devido aos vários fatores como a ocupação do solo e, consequentemente a 

impermeabilização das superfícies, prejudicando o escoamento natural das águas, tendo 

assim, a necessidade de implementar redes de drenagem, esses fatores fazem com que 

aumente a magnitude de inundações, bem como a sua frequência. O crescimento urbano 

pode também produzir obstruções ao escoamento como aterros, pontes, passagens 

molhadas, drenagens inadequadas, entupimentos em condutos e assoreamento. 

A drenagem e o manejo de águas pluviais, assim como as outras condicionantes 

que regem o saneamento básico, como o abastecimento de água e o esgotamento 

sanitário, quando não são levados em consideração no planejamento do espaço urbano, 

implicarão em sistemas que, ao serem projetados, terão custos consideravelmente mais 

elevados, e possivelmente não terão uma boa eficiência. 

O escoamento pluvial, independentemente da existência de drenagem ou de um 

manejo adequado das águas pluviais, sempre irá ocorrer principalmente nos períodos 

chuvosos, a qualidade do sistema de drenagem, seja ele artificial ou natural, é que irá 

determinar a proporção dos benefícios e dos prejuízos para a população. 

 

8.6.1 Plano Diretor Municipal e Legislação sobre Parcelamento e Uso do Solo Urbano e Rural 

A Lei Federal nº 10.257/2001 mais conhecida como Estatuto das Cidades é a 

regulamentação dos Artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece parâmetros 

e diretrizes da política e gestão urbana no Brasil. 
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O Plano Diretor está definido no Estatuto das Cidades como instrumento básico 

para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana dos 

municípios.  

É uma lei municipal elaborada pela prefeitura com a participação da Câmara 

Municipal e da Sociedade Civil que visa estabelecer e organizar o crescimento, o 

funcionamento, o planejamento territorial da cidade e orientar as prioridades de 

investimentos. 

O Plano Diretor é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes, bem 

como em municípios integrantes de regiões metropolitanas, ou com áreas de interesse 

turístico, ou situados em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental na região ou país. 

Como o município em estudo não se enquadra em nenhuma das condicionantes 

do parágrafo anterior, o mesmo está isento da obrigatoriedade de possuir Plano Diretor 

Municipal. Não apresentou legislação específica de uso e ocupação de solo. 

 

8.6.2 Descrição e Análise Crítica do Sistema de Águas Pluviais Atual 

Para que se tenha uma visão acerca do sistema de drenagem pluvial do município 

de Riachinho, é importante destacar que o sistema de drenagem deve ser entendido 

como o conjunto da infraestrutura existente em uma cidade para realizar a coleta, o 

transporte e o lançamento final das águas superficiais.  

O sistema urbano de drenagem pluvial é composto de uma série de unidades e 

dispositivos hidráulicos com terminologia própria e cujos elementos mais frequentes são 

assim conceituados (FERNANDES, 2002): 

 
Greide - é uma linha do perfil correspondente ao eixo longitudinal da superfície 

livre da via pública; 
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Guia - também, conhecida como meio fio, é a faixa longitudinal de separação do 

passeio com o leito viário, constituindo-se, geralmente de concreto argamassa, ou 

concreto extrusado e sua face superior no mesmo nível da calçada; 

Sarjeta - é o canal longitudinal, em geral triangular, situado entre a guia e a pista 

de rolamento, destinado a coletar e conduzir as águas de escoamento superficial até os 

pontos de coleta; 

Sarjetões - canais de seção triangular situados nos pontos baixos ou nos 

encontros dos leitos viários das vias públicas destinados a conectar sarjetas ou 

encaminhar efluentes destes para os pontos de coleta; 

Bocas coletoras - também, denominadas de bocas de lobo, são estruturas 

hidráulicas para captação das águas superficiais transportadas pelas sarjetas e 

sarjetões, em geral, situam-se sob o passeio ou sob a sarjeta; 

Galerias - são condutos destinados ao transporte das águas captadas nas bocas 

coletoras e ligações privadas até os pontos de lançamento ou nos emissários, com 

diâmetro mínimo de 0,40 m; 

Condutos de ligação - também denominados de tubulações de ligação, são 

destinados ao transporte da água coletada nas bocas coletoras até as caixas de ligação 

ou poço de visita; Poços de visita e ou de queda são câmaras visitáveis situadas em 

pontos previamente determinados, destinadas a permitir a inspeção e limpeza dos 

condutos subterrâneos; 

Trecho de galeria – é a parte da galeria situada entre dois poços de visita 

consecutivos; 

Caixas de ligação - também denominadas de caixas mortas são caixas de 

alvenaria subterrâneas não visitáveis com finalidade de reunir condutos de ligação ou 

estes à galeria; 

Emissários – sistema de condução das águas pluviais das galerias até o ponto 

de lançamento; 
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Dissipadores – são estruturas ou sistemas com a finalidade de reduzir ou 

controlar a energia no escoamento das águas pluviais, como forma de controlar seus 

efeitos e o processo erosivo que provocam; 

Bacias de Detenção e Retenção - obras de engenharia com a finalidade de 

simular o processo natural de armazenamento do escoamento e infiltração no solo, das 

águas de chuva nas bacias hidrográficas urbanas. Atualmente, o município Riachinho - 

MG não tem arquivo sistematizado e georreferenciado de informações sobre o seu 

sistema de drenagem urbana. Apesar de constar no plano diretor menção sobre o 

sistema de drenagem de águas pluviais, o mesmo não se aplica em sua política pública 

de escoamento das águas pluviais. 

SARJETAS canal situado entre água e pista de rolamento destinado a coletar 

águas de escoamento superficial até os pontos de coleta pode sofrer infiltrações por isso 

a necessidade de acompanhamento e fiscalização do sistema. Em Riachinho por falta 

do sistema de drenagem das águas pluviais ocorre em vários pontos da cidade 

inundações de ruas causando transtorno e inviabilizando a locomoção de pedestre em 

período de chuva além de causar erosão de ruas, encosta de mananciais e danificação 

de residência. 

 

8.6.3 Situação da Infraestrutura de Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais 

Atualmente o município Riachinho - MG não tem arquivos sistematizados e 

georeferenciados de informações sobre o seu sistema de drenagem pluvial urbana por 

não haver nem um investimento em drenagem.  

 

8.6.4 Sistema de Macrodrenagem e Microdrenagem 

Dentro do contexto de saneamento ambiental, o sistema de drenagem é o 

responsável, primordialmente, pela coleta, manejo e disposição das águas pluviais em 

corpos d’água aptos para sua recepção.  
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Nessa definição, utiliza-se a palavra manejo para dar maior abrangência ao 

tratamento dado às águas coletadas que deve contemplar, além da condução dos 

escoamentos, as possibilidades de amortecimento e infiltração.  

Em Riachinho o sistema de drenagem de águas pluviais limita-se a poucas 

estruturas existentes, isso se deve principalmente ao porte da cidade e falta de 

planejamento da infraestrutura urbana e a escassez de recursos financeiros.  

Alguns pontos periféricos da cidade já estão sofrendo com áreas alagadas e 

grande volume de água em enxurradas, causando prejuízos à infraestrutura existente, 

como a pavimentação asfáltica, além de expor a população a riscos diversos.  

Os sistemas de drenagem urbana englobam dois subsistemas principais e 

característicos, a microdrenagem e a macrodrenagem. Esses dois se distinguem devido 

à natureza, mas principalmente ao porte dos mesmos. 

 

8.6.4.1 Microdrenagem 

Entende-se por microdrenagem o sistema de condutos construídos destinados a 

receber e conduzir as águas das chuvas vindas das construções, lotes, ruas, praças, etc. 

Em uma área urbana, a microdrenagem é essencialmente definida pelo traçado das ruas.  

Segundo Miranda (2006), os sistemas de microdrenagem incluem a coleta e 

afastamento das águas superficiais ou subterrâneas através de pequenas e médias 

galerias, fazendo ainda parte do sistema todos os componentes do projeto para que tal 

ocorra.  

Seu traçado é função da arquitetura urbana, ou seja, a malha resultante de seus 

condutos depende do projetista e da disposição dos arruamentos, sendo assim as 

vazões são conduzidas de acordo com as ruas da área de projeto, obedecendo ao 

alinhamento arquitetônico das fachadas dos quarteirões, criando-se minicursos artificiais 

(Miranda, 2006).  
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Compõem o sistema de microdrenagem as vias, sarjetas, o meio-fio, as bocas de 

lobo, os tubos e conexões, os poços de visita e os condutos forçados, algumas dessas 

infraestruturas são apresentadas nas Figuras. 

Os principais dispositivos de microdrenagem existentes em Riachinho são as 

sarjetas e meio fios. Não existe estruturas de microdenagem no municpipio. 

 

8.6.4.2 Macrodrenagem 

Destina-se ao escoamento final das águas escoadas superficialmente, inclusive 

as captadas pelas estruturas de microdrenagem, são compostos dos seguintes itens, 

sistema de microdrenagem, galeria de grande porte, canais e rios canalizados (GOIS, 

1998).  

Sendo assim, a macrodrenagem compreende a rede de drenagem natural, 

existente antes da ocupação do solo, as obras de macrodrenagem retificam os cursos 

de água natural e reduzem o percurso a ser vencido pelo escoamento superficial.  

O município de Riachinho não possui qualquer tipo de macrodrenagem 

convencional como sistema de microdrenagem, galeria de grande porte, canais e rios 

canalizados. 

 

 

 

Figura 32-Rua sem microdrenagem (sarjetas e meio-fio) 
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8.7 INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E RESÍDUOS SÓLIDOS 

Resíduos sólidos, segundo definição da norma brasileira NBR 10.004/2004 

(ABNT, 2004), são os resíduos que apresentam-se nos estados sólidos e semissólido, 

que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição; ainda de acordo com esta NBR os lodos provenientes 

de sistema de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para 

isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível. 

Por sua vez a Lei 12.305/2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes 

relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os 

perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis. 

No Capítulo II desta Lei, em seu Artigo 3º, são apresentados os principais 

entendimentos para efeito da Lei destacando-se o parágrafo XVI que define resíduos 

sólidos como o material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se 

está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos 

em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

A população brasileira produz aproximadamente uma média 1,22 kg/(hab.dia) de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2010a). O Estado de Minas Gerais com uma população de 19.597.330 

habitantes (IBGE, 2010) apresenta uma produção média de 0,944 kg/hab/dia 

(FONSECA; LIRA, 2007), o que corresponde a uma massa de RSU de aproximadamente 

18.499.879 toneladas por dia. 
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O crescimento populacional e o consumo desenfreado vêm contribuindo para o 

aumento dos impactos negativos da geração desenfreada de resíduos sólidos, 

evidenciando-se com a degradação ambiental decorrente da disposição inadequada dos 

RSU. A maior evidência desta problemática é a existência de vazadouros a céu aberto 

na maioria dos municípios brasileiros ocasionando inúmeros problemas de saúde pública 

em decorrência da proliferação de vetores de doenças. 

Dentro dessa perspectiva, o PMSB servirá como ferramenta para a melhoria da 

qualidade de vida da população, bem como, a adequação do município a Leis nº 

11.445/2007. O diagnóstico da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em 

Riachinho foi descrito de acordo com as informações disponibilizadas através de 

questionário respondido pela Prefeitura Municipal de Riachinho e visitas técnicas aos 

pontos da Zona Urbana e Rural do município que permitiram caracterizar e subsidiar o 

diagnóstico da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos praticados no município. 

Também foram avaliados os dados secundários dos sistemas de informações do 

governo federal tais como: DATASUS, IBGE e SNIS. Inicialmente foram realizados 

levantamentos para identificar os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos existentes no município, bem como, reportar as autoridades o estado da condição 

atual da referida condicionante. 

 

8.7.1 Planos Diretor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e Plano de Gestão de 

Resíduos Sólidos 

8.7.1.1 Plano diretor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

O município de Riachinho não possui plano diretor de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos, mas apresenta o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos elaborado em 2013. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 

12.305, de agosto de 2010, no Título III, capítulo I, que trata das Disposições 

Preliminares no artigo 10º, diz que: 
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Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos 

resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das 

competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do 

Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo 

gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecimento nesta Lei. 

A Lei Orgânica estabelece que é de responsabilidade privativa do município a 

atribuição de responder pela limpeza dos logradouros e a remoção dos resíduos sólidos 

domiciliares, promover o seu adequado tratamento. 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do 

Município de Riachinho tem como objetivo, criar as diretrizes para orientar o 

desenvolvimento da infraestrutura de limpeza urbana, norteando-se pela Lei nº 

12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Segundo o PMGIRS, o enfoque do plano é a melhoria da infraestrutura de limpeza 

pública e diminuição da geração de resíduos, através da implantação de mecanismos 

que possibilitem os mesmos, tais como: implantação da coleta seletiva, educação 

ambiental e a implantação do aterro sanitário. 

 

8.7.2 Descrição dos resíduos sólidos no município 

A Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário 

ao País no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos 

decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Prevê a prevenção e a redução 

na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo 

sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da 

reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado 

ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não 

pode ser reciclado ou reutilizado).  

A Lei nº 12.305/2010 em seu Art. 3º, inciso XVI, define resíduos sólidos como: 
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“Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou 
se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 
contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso 
soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 
disponível”. Essa mesma Lei, em seu art. 3º, inciso XV, defini rejeitos como sendo: 
“resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento 
e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, 
não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 
adequada”. 

 

A Norma NBR 10.004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), também defini resíduos sólidos como sendo: “quaisquer resíduos que se 

apresentem nos estados sólidos ou semissólidos, advindos das diversas atividades 

humanas, tais como varrição, hospitalares, industriais, comerciais, domiciliares, podas 

de árvores, enquadrando-se, ainda, os lodos das estações de tratamento de esgotos e 

de águas de abastecimento; e que podem ser reaproveitados e/ou reciclados”.  

Os dois documentos supracitados também realizam uma classificação dos 

resíduos sólidos, no qual a PNRS classifica quanto origem e periculosidade, enquanto 

que a NBR 10.004/2004 classifica apenas quanto a periculosidade.  

Em seu Art. 13º, a Lei nº 12.305/2010, classifica os resíduos sólidos da seguinte 

forma: 

 

“I - quanto à origem:  
a) Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas 
em residências urbanas;  

b) Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza 
de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c) Resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  
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d) Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 
serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas 
alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  

e) Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados 
nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  

f) Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e 
instalações industriais;  

g) Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas 
pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  

h) Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, 
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, 
incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para 
obras civis;  

i) Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades 
agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos 
utilizados nessas atividades;  

j) Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, 
aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 
passagens de fronteira;  

 
k) Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, 
extração ou beneficiamento de minérios;  

II - quanto à periculosidade:  

a) Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 
toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou 
à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma 
técnica;  

b) Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea 
“a”.”  

 

A NBR 10.004/2004, classifica os resíduos da seguinte forma: 
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a) Resíduos classe I - Perigosos; são resíduos que apresentam 
periculosidade, em função de suas características físicas, químicas ou 
infectocontagiosas, podendo apresentar riso à saúde e ao meio ambiente. 
Ou até mesmo, resíduos que possuem características inflamabilidade e 
corrosividade.  

b) Resíduos classe II – Não perigosos; são resíduos que não apresentam 
características semelhantes àqueles supracitados, como por exemplo: 
resíduos de restaurantes, sucata de metais ferrosos e não-ferrosos, resíduo 
de papel e papelão, resíduo de plástico polimerizado, resíduos de borracha, 
resíduo de madeira, resíduos de materiais têxteis, resíduos de minerais não-
metálicos, areia de fundição, bagaço de cana, entre outros resíduos não 
perigosos. Eles são subdivididos em:  

i. Resíduos classe II A – Não inertes. São aqueles que não se enquadram 
nas classificações de resíduos classe I - Perigosos ou de resíduos classe II 
B - Inertes, nos termos desta Norma. Os resíduos classe II A – Não inertes 
podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade 
ou solubilidade em água.  

ii. Resíduos classe II B – Inertes. Quaisquer resíduos que, quando 
amostrados de uma forma representativa, segundo a ABNT NBR 
10.007/2004, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água 
destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 
10.006/2004, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 
concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, 
excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme os padrões 
para o ensaio de solubilização.  

 

8.7.2.1 Manejo dos resíduos sólidos do Município de Riachinho -MG 

O manejo dos resíduos sólidos do Município de Riachinho é de responsabilidade 

da Prefeitura, mais precisamente da Secretaria de Obras, tendo a incumbência sobre os 

serviços de limpeza pública, incluindo a coleta, transporte, destinação final e tratamento 

de resíduos sólidos domiciliares e públicos, varrição, capina das vias e logradouros, bem 

como a execução dos serviços complementares de limpeza do Município de Riachinho. 
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O poder público tem prestado um serviço de relevância no atendimento à 

população com varrição, coleta de resíduos, coleta de podas, fornece EPIs, porém não 

fornece uniformes aos funcionários. 

 

8.7.2.2 Limpeza Urbana em Riachinho 

A limpeza urbana em Riachinho - MG é feita diariamente com variação e coleta 

dos resíduos gerados pelos moradores, comércio. Já os resíduos da construção civil e 

podas de árvores ainda são feitos sem planejamento, ou seja, não se planeja quando vai 

se ocorrer tais serviços. E são solicitados quando o mesmo já ocorreu causando 

transtorno para a população e também poluição visual. 

Os resíduos domiciliares e comerciais são coletados em caminhão compactador 

e levados para o lixão. Os resíduos de varrição, poda de árvores, pneus são coletados 

por trator adaptado uma carreta e levado para o lixão. Já os resíduos da construção civil 

são coletados por caminhão caçamba e usados em tapume de buracos. 

 

 

Figura 33-Caminhão compactador utilizado na coleta. 
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8.7.2.3 METODOLOGIA SIMPLIFICADA DE CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO 

MUNICIPIO DE RIACHINHO-MG 

 
 Objetivo: Caracterizar os resíduos sólidos urbanos – RSU dos municípios de 

Minas Gerais, de modo a se ter um diagnóstico quantitativo e qualitativo, bem como o 

fluxo dos resíduos desses municípios, para auxiliar no planejamento regional e estadual 

das destinações e disposições finais desses resíduos, priorizando-se soluções 

consorciadas e comercializações em rede. Composição gravimétrica (%):  

Esse parâmetro qualitativo demonstra a composição dos RSU em suas várias 

categorias e permite verificar a sua aptidão para a compostagem, a reciclagem, bem 

como potencial de coleta centralizada visando a logística reversa e o co-processamento, 

bem como a disposição final em aterros sanitários de consórcios ou não. Geração per 

capita (kg/habitante/dia): Esse parâmetro quantitativo é importante para o planejamento 

da gestão dos RSU, principalmente para dimensionamento de serviços e estruturas de 

coleta e tratamento desses resíduos. Segundo Oliveira e tal. (2004), a produção per 

capita de resíduos sólidos de uma comunidade pode ser obtida pela divisão da 

quantidade total de resíduos coletados pela população atendida. Muitos técnicos 

consideram de 0,50 a 1,30 hab./dia como a faixa de variação média para o Brasil 

conforme quadro abaixo: 

TAMANHO DA 
CIDADE 

POPULAÇÃO URBANA 
HABITANTE 

GERAÇÃO PER CAPITA 
(KG/habitante/dia) 

Pequena Até 30.000 0,50 
Média De 50.000 a 500.000 De 0,50 a 0,80 

Grande De 500.000 a 3.000.000 De 0,80 a 1,00 
Megalópe Acima 3.000.000 De 1,00 a 1,30 

 
 

8.7.3 Geração de Resíduos Sólidos Domiciliares e de Varrição 

Os resíduos sólidos produzidos pela população, geralmente, têm características 

distintas e a variação na sua quantidade e na sua composição física dependem de uma 

série de fatores, que incluem desde os padrões socioeconômicos e culturais da 



 

169 
 

população como, até mesmo, a sazonalidade e as características locais onde são 

produzidos.  

O município de Riachinho, contando com uma população estimada de 8.007 

habitantes em 2010 (IBGE) e, geração estimada (em 2013) de 36 toneladas de resíduos 

domiciliares/mês. Esta geração representa uma média per capita de 1.200 gramas dia 

de resíduos.  

O município não cobra taxa de limpeza pública. Foi constatado que não é cobrado, 

pois a Prefeitura Municipal de Riachinho não possui um estudo de viabilidade nem um 

cálculo de geração. 

 

8.7.3.1 Composição Gravimétrica  

Foi possível estimar que a população do município gera aproximadamente 7 

toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia, com geração per capita de 

aproximadamente 1.200 gramas. Dentre estes resíduos estima-se que a composição 

seja conforme a Tabela representada abaixo: 

 

Através da média, pode-se concluir que a composição gravimétrica dos resíduos 

sólidos urbanos gerados no Município de Riachinho seja bem próxima da estimativa 

proposta no gráfico abaixo. 

 
 
 
 

Tabela 6-Estimativa da composição dos resíduos em Riachinho. 
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8.7.3.1.1 Geração Per Capita Kg/Habitante/Dia 

 

De acordo com Metodologia Simplificada de Caracterização de resíduos sólidos 

urbanos para os municípios do Estado de Minas Gerais, esse parâmetro quantitativo é 

importante para o planejamento da gestão dos RSU, principalmente de serviços e 

estruturas de coleta e tratamento desses resíduos. Para realização da taxa de Geração 

Per Capita iremos realizar a pesagem de todos os resíduos coletados em um dia e 

dividindo pela população urbana de acordo os dados de população urbana informados 

no censo do IBGE (2010). 

• População Urbana 8.007 IBGE (2010). 

• Total de Resíduos coletados em um dia 9.608 kg 

• A Geração Per Capita da população Urbana do Município de rIACHINHO 

- MG é em média de 1.200 kg/hab/dia. 

 

48,03%

34,74%19,99%

41,05%

GRAVIMETRIA

Gráfico 7-Estimativa da composição gravimétrica dos resíduos sólidos de Riachinho. 
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8.7.3.2 Serviço de Coleta e Transferência  

A frequência da coleta de resíduos é diária, obedecendo ao cronograma 

estipulado pela secretaria responsável pela gestão de resíduos, Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente. Com o planejamento desta atividade pela Prefeitura, o PMGIRS cria a 

necessidade de construir o Regulamento de Limpeza Pública e nos Plano Setoriais. 

A prefeitura realiza os serviços de coleta e transporte dos resíduos domiciliares, 

além do serviço de limpeza urbana e conta com 13 colaboradores, que realizam os 

mesmos serviços. As funções desempenhadas pela equipe de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos são de coleta dos resíduos domiciliares, entulho, bagulhos, varrição 

de ruas, roçadas de terrenos, margem de córregos, capinação, podas de árvores e 

operação de áreas de bota fora (local onde a população joga o lixo).  

Quanto à segurança, a Prefeitura não fornece EPIs, e a falta dos equipamentos 

de proteção individual podem trazer problemas de saúde para os servidores e 

contratados, além da Prefeitura ter que responder por danos morais. A Prefeitura, através 

da Secretaria responsável pela limpeza pública deverá criar um método para capacitação 

dos servidores, mostrando a necessidade de se usar os equipamentos.  

Quanto às instalações de apoio dos serviços de limpeza urbana, a Prefeitura 

possui uma garagem central para o estacionamento dos veículos em estado regular de 

conservação. Também podemos verificar que no município não existe Base Operacional 

Regional, ou seja, para facilitar a coleta das áreas rurais e demais de difícil acesso, mas 

nos distritos afastados, os funcionários coletam o lixo e depositam na mesma localidade, 

criando mais lixões no município.  

Ainda dentro da fase de diagnóstico das instalações, o município de Riachinho 

não apresenta Unidade de Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, nem Usina 

de Compostagem, nem Unidade de Triagem de Recicláveis. Os resíduos de serviços de 

saúde – RSS são coletados, transportados e realizada a disposição final por uma 

empresa terceirizada e os demais resíduos gerados no município são depositados a céu 

aberto, na forma de lixão, o que traz um grande impacto ambiental, de saúde e social. 
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8.7.3.2.1 Coleta de resíduos domiciliares 

• A coleta é realizada diariamente pela equipe de garis. 

• A coleta é realizada todos os dias úteis. 

• Não existe irregularidade na prestação do serviço. 

• O período máximo em que os resíduos ficaram sem ser coletado foi de um dia 

para o outro. 

• Somente os resíduos provenientes da saúde, são coletados por uma empresa 

especializada que também é responsável pelo seu destino final. 

• A coleta é realizada no período da manhã. 
 

8.7.3.2.2 População atendida 

• A coleta atende toda a população urbana 

• 100% da população urbana é atendida 

• A população rural não é atendida 

• Não existe coleta de resíduos que atende a população rural 

• Não existe coleta de resíduos nas comunidades rurais 
 

8.7.3.2.3 Rotas 

• Existem rotas pré estabelecidas para a coleta dos resíduos. 

• A coleta é realizada por bairros. 
 

8.7.3.2.4 Sistemas diferenciados 

• Não existe coleta seletiva no município 

• Há presença de catadores e animais no lixão municipal  

• Os resíduos do serviço de saúde são coletados pela Empresa Serv-Oeste de 

Patos de Minas MG 
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• Os resíduos da construção civil são coletados por caminhões e máquinas 

 

Quanto ao transporte verifica-se que: 

• Os veículos utilizados para a coleta são caminhões caçamba e compactador. 

• A capacidade destes caminhões são de 7 (sete) toneladas. 

• Os veículos cadastrados no município são: 1 Compactador, 1 Caçamba, 2 

máquinas e 5 veículos terceirizados. 

• Todos os veículos estão sendo utilizados. 

• Os veículos estão em estado razoável de conservação. 

• Existe plano de manutenção. 

• Os veículos recebem manutenção diária. 
 

8.7.3.2.5 Reciclagem 

• O município não recicla os resíduos gerados. 

• Não existe galpão para armazenamento dos materiais recicláveis. 

• O município não comercializa os materiais recicláveis. 

• Existem catadores no município e no lixão. 
 

8.7.3.2.6 Reutilização 

• Os materiais recicláveis não são reutilizados. 

• Somente os resíduos da construção civil são reutilizados. 
 

8.7.3.2.7 Compostagem 

O município não faz tratamento dos resíduos por processo de compostagem. 
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8.7.3.2.8 Tratamento Térmico 

Os resíduos do serviço de saúde são coletados por uma empresa especializada 

de Patos de Minas – MG, que também é responsável pelo destino final destes resíduos. 

 

8.7.3.2.9 Usina de Triagem e Compostagem 

• O município não possui UTC. 

• O município não recicla seus resíduos.  

• O município não produz composto orgânico. 

• Todo resíduo gerado é colocado no lixão municipal 

• No que se refere ao diagnóstico da disposição final dos resíduos, pode-se 

averiguar que: 

8.7.3.2.10 Circunvinhança 

• Não existe população no entorno da área de disposição final. 

• Não há relato da presença de mau cheiro. 

• Não há relato da presença de barulho. 

• Não há relato da presença de vetores. 

• Não há presença de animais. 

• Não há relatos de doenças, pois não existem pessoas ocupando esta área. 
 

8.7.3.2.11 Ocupação 

• Não existem pessoas morando dentro da área de disposição final. 

• Há presença de catadores clandestinos na área de disposição final. 
 

 



 

175 
 

8.7.4 Disposição Final dos Resíduos 

As últimas etapas do processo de gestão de resíduos sólidos são o tratamento 

dos resíduos e por último a disposição final. O tratamento dos resíduos sólidos é uma 

série de procedimentos destinados a reduzir a quantidade ou o potencial poluidor dos 

resíduos sólidos, seja impedindo o descarte dos resíduos em ambiente ou local 

inadequado, seja transformando-se em material inerte ou biologicamente estável. 

Basicamente, as formas de tratamento para a maioria dos resíduos são: reciclagem, 

compostagem e a incineração. A escolha de uma forma de tratamento está ligada às 

características dos resíduos, a quantidade dos resíduos, os custos financeiros, a 

disponibilidade de área, participação da sociedade entre outros. Todas estas formas 

serão abordadas posteriormente. 

A última etapa do processo de gerenciamento é a disposição final dos resíduos 

sólidos coletados e tratados. Desde agosto de 2014, todos os municípios brasileiros 

estão obrigados a eliminar os lixões e apresentar uma forma de disposição final 

ambientalmente adequada do lixo gerado em seu território. 

Para os municípios cumprirem esta exigência da Lei 12.305/2010 é importante 

conhecer a definição correta de disposição final, ou seja, é o aterramento planejado dos 

resíduos sólidos, controlando tecnicamente quanto aos aspectos ambientais, de modo a 

evitar a proliferação de vetores e riscos ao homem e ao meio ambiente. A forma de 

disposição final sugerida pelo Ministério do Meio Ambiente é o Aterro Sanitário. 

 

8.7.4.1 Situação da Disposição Final e Tratamento dos Resíduos em Riachinho 

• O local utilizado para o destino final dos resíduos é um vazadouro a céu aberto. 

• O tipo de disposição final dos resíduos é o lixão municipal. 

• O mecanismo de disposição final não possui licenciamento ambiental. 

• O mecanismo de disposição final é todo cercado. 

• A unidade de disposição final de resíduos atende somente ao município. 

• O município não possui sistema de tratamento de chorume. 
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Existe uma negociação junto a empresas Topcom Empreendimentos 

Incorporações Participações Tecnologia e Energia Ltda para realizar o gerenciamento, 

coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos. A pedido do Procurador de 

Justiça, foi realizado um levantamento cadastral e junto a SUPRAM com objetivo de 

esclarecer o prefeito quanto as condições legais da empresa. A consulta resultou que 

junto a receita federal, a empresa não apresenta a atividade de tratamento e disposição 

de resíduos e junto a SUPRAM, não houve nenhum processo inicializado para 

construção do aterro sanitário. 

 

 
Figura 34-Imagens do Lixão Municipal 
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Figura 35-Saída da Cidade, próximo ao hospital, local onde a população descarta os resíduos 

Figura 36-Possíveis locais para construção de Aterro Sanitário de Pequeno Porte. 
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8.7.4.2 Identificação dos Geradores 

Os maiores geradores de resíduos no município são: 

• Comercial 

• Domicílios 

• Resíduos de Serviços de Saúde 

• Construções 

Os resíduos comerciais são similares aos resíduos domiciliares. 

 

8.7.5 Resíduos de Fontes Especiais 

Os resíduos sólidos possuem diversas classificações que podem ser encontradas 

em Leis, Resoluções e Normas Técnicas, sendo que a Lei Federal nº 12.305/2010, 

classifica os resíduos sólidos de duas formas que são: I. Quanto à origem e II. Quanto à 

periculosidade. 

Mesmo com essa classificação estabelecida pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) houve a preocupação neste diagnóstico de classificar os resíduos de 

uma forma que facilite a gestão dos mesmos e a criação de planos, projetos e ações a 

serem instituídas e desempenhadas no município. 

O que chamamos aqui de resíduos de fontes especiais são todos aqueles 

resíduos que não são classificados como resíduos sólidos urbanos de acordo com a 

classificação estabelecida pela Le Federal nº 12.305/2010 que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Essa mesma classificação foi estabelecida pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a qual subdividiu os resíduos em duas 

grandes classes, em função da responsabilidade do gerenciamento. Os Quadros e 

mostram a classificação dos resíduos sólidos quanto à sua origem, assim como, os 

principais componentes encontrados, subdivididos nas duas grandes classes de acordo 

com a proposta da ANVISA, e adaptada a Lei Federal nº 12.305/2010. 
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Com isso, os chamados resíduos de fontes especiais são os resíduos de 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, resíduos dos serviços públicos 

de saneamento básico, resíduos industriais, resíduos dos serviços de saúde, resíduos 

da construção civil, resíduos agrossilvopastoris, resíduos de serviços de transporte, 

resíduos de mineração e os resíduos do sistema de logística reversa, segundo a 

classificação realizada nos Arts. 13 e 33 da Lei nº 12.305/2010. Os resíduos radioativos 

não serão tratados especificamente neste diagnóstico, devido estarem contidos em 

outras classificações de acordo com a atividade a qual o mesmo foi gerado. 

Classificação Origem Principais componentes 

Doméstico ou 
Residencial Residências 

Orgânicos:  restos de alimentos, jornais revistas, 
embalagens vazias, frascos de vidro, papel e 
absorventes higiênicos, fraldas descartáveis, 
preservativos, curativos, embalagens contendo 
tintas, solventes, pigmentos, vernizes, 
pesticidas, óleos lubrificantes, fluido de freio, 
medicamentos; pilhas, baterias, lâmpadas 
incandescentes e fluorescentes etc. 

Públicos 

Limpeza de:  vias públicas (inclui 
varrição e capina), praças, rios, 

galerias, córregos, terrenos baldios, 
feiras livres, animais 

Podas, resíduos difusos (descartados pela 
população): entulho, papéis, embalagens 
gerais, alimentos, cadáveres, fraldas at. 

Tabela 7-Resíduos sólidos urbanos  

Fonte: Adaptado de ANVISA (2018) e BRASIL (2010a). 

 

Classificação Origem Principais componentes 

Comercial Supermercados, bancos, lojas, 
restaurantes, etc. 

Os componentes variam de acordo com a 
atividade desenvolvida, mas, de modo geral, 
se assemelham qualitativamente aos 
resíduos domésticos. 

Industrial 
Indústria de alimentos, elétrica, 

química, metalúrgica, de papel e 
celulose, têxtil etc. 

Composição dos resíduos varia de acordo 
com a atividade (ex: lodos, cinzas, borrachas, 
metais, vidros, fibras, cerâmica, embalagens 
etc. São classificados por meio da Norma 
ABNT 10.004/2004 em classe I (perigosos) 
classe II-A e classe II-B (não perigosos). 
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Tabela 8-Resíduos de fontes especiais 

Fonte: Adaptado de ANVISA (2018) & BRASIL (2010a). 

Construção Civil 
Construção, reformas, reparos, 

demolições. Preparação e 
escavação de terrenos. 

A – Reutilizáveis e recicláveis (solos, tijolos, 
telhas, placas de revestimentos); 
B – Recicláveis para outra destinação 
(plásticos, papel/papelão, metais, vidros, 
madeiras etc.); 
C – Não recicláveis; 
D – Perigosos (amianto, tintas, solventes, 
óleos, resíduos contaminados – reformas de 
clínicas radiológicas e unidades industriais). 

Radioativos 
Serviços de saúde, instituições de 

pesquisa, laboratórios e usinas 
nucleares. 

Resíduos contendo substância radioativa 
com atividade acima dos limites de 
eliminação. 

Serviços de 
Saneamento Básico 

Estações de tratamento de água 
(ETA), estações de tratamento de 

esgoto (ETE), etc. 

Lodo, resíduos químicos, materiais retidos 
em grades de areia. 

Portos, aeroportos, 
e terminais 

rodoferroviários 

Resíduos gerados em terminais 
de transporte, ônibus, aviões, 

navios e trens. 

Resíduos com potencial de causar doença- 
tráfego intenso de pessoas de várias regiões 
do país e mundo. 
Cargas contaminadas – animais, plantas, 
carnes. 

Agrícolas 
(Agrossilvopastoris) 

Gerado na área rural -  agricultura 
e pecuária. 

Resíduos perigosos – contém restos de 
embalagens impregnadas com fertilizantes 
químicos, pesticidas. 

Mineral 
Resíduos gerados na atividade 

de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios. 

Resíduos perigosos – aqueles com 
características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade, 
patogenicidade, carcinonogenicidade, 
teratogenicidade e mutagenicidade. 

Saúde 

Qualquer atividade de natureza 
médico-assistencial humana ou 
animal – clínicas odontológicas, 
veterinárias, farmácias, centros 
de pesquisa – farmacologia e 

saúde, medicamentos vencidos, 
necrotérios, funerárias, medicina 

legal, barreiras sanitárias, 
acupuntura, tatuador e salão de 
beleza, cabeleireiro e barbearia.  

Resíduos infectantes (sépticos) – cultura, 
vacina vencida, sangue e hemoderivados, 
tecidos, órgão, produto de fecundação com 
as características definidas na resolução 
RDC 222/2018 – ANVISA, materiais 
resultantes de cirurgia, agulhas, ampola, 
pipeta, bisturi, animais contaminados, 
resíduos que entraram em contato com 
pacientes (secreções, refeições) etc.). 
Resíduos comuns – não entram em contato 
com pacientes (escritórios, restos de 
alimentos etc.). 
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8.7.5.1 Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviços 

Os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços são todos 

os resíduos gerados nos empreendimentos que se enquadram no setor terciário de 

economia, com exceção dos serviços de saúde, transporte e construção civil. No 

município de Riachinho foram identificados vários empreendimentos que se enquadram 

nesta categoria. 

De acordo com visitas técnicas e informais que foram realizadas em alguns 

empreendimentos do Município de Riachinho foi constatado que a gestão dos resíduos 

sólidos gerados nos empreendimentos apresenta preocupação com relação aos 

resíduos sólidos produzidos. Dentre as dificuldades encontradas destacam-se: 

• Inexistência de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos nos 

empreendimentos; 

• Inexistência de acordos setoriais e termos de compromisso; 

• Falta de iniciativas para implantação da logística reversa; 

• Falta de iniciativa de educação ambiental nos empreendimentos voltados 

ao manejo de resíduos sólidos; 

• Ausência de coleta seletiva nos empreendimentos; 

• Ausência de licenciamento ambiental; 

• Falta de empresas especializadas para coleta, transporte e destino final 

dos resíduos sólidos gerados nos empreendimentos. 

 

A estimativa foi realizada durante levantamento gravimétrico e segundo o art. 10, 

da Lei nº 12.305/2010, o gerador dos resíduos sólidos, seja ele de pessoa física ou 

jurídica, tem a responsabilidade de realizar o gerenciamento dos seus resíduos, a fim de 

garantir o correto acondicionamento, transporte e destino final desses resíduos. 

De modo geral, os resíduos sólidos produzidos nos empreendimentos do 

município de Riachinho recebem o mesmo manejo que é dado aos resíduos sólidos 

urbanos produzidos no município, sendo eles descartados juntamente com os resíduos 
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domésticos, e a coleta, o transporte e o destino final realizados pela coleta pública 

municipal, que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Riachinho /MG. É 

possível encontrar resíduos do comércio e de logística reversa no lixão municipal. 

 

Segundo a Lei Federal nº 12.305/2010, em seu art. 20, inciso II, todos os 

empreendimentos comerciais ou de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos 

ou que gerem resíduos que, mesmo que sejam classificados como não perigosos, não 

sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal estão sujeitos 

a elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Porém, não foi 

constatado nenhuma legislação municipal especifica que defina quais são os 

empreendimentos que possuem a responsabilidade de elaborar os Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). 

A definição desses empreendimentos está no capítulo prognóstico que fala sobre 

a identificação dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento ou a sistema de 

logística reversa. 

 

8.7.5.2 Resíduos Cemiteriais 

Os resíduos sólidos cemiteriais são formados pelos materiais particulados de 

restos florais resultantes das coroas e ramalhetes, vasos plásticos ou cerâmicos de vida 

útil reduzida, resíduos de construção e reforma de túmulos, da infraestrutura, de 

exumações, de resíduos de velas e seus suportes, folhas e restos de madeiras. Em datas 

Figura 37-Resíduos do comércio e de logística reversa no lixão. 
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especiais a concentração de pessoas nos cemitérios aumenta, consequentemente, a 

geração de resíduos também. 

Os cemitérios são fontes potenciais de impactos ambientais, principalmente 

quanto ao risco de contaminação de águas subterrâneas e superficiais devido à liberação 

de fluidos humosos, substâncias esta gerada com decomposição dos corpos (FUNASA, 

2007). 

Os resíduos sólidos cemiteriais também, requerem atenção, uma vez que, a 

geração é diária, muitas vezes ficam em locais desabrigados (sujeitos a chuvas), 

podendo acumular água e causar a proliferação de mosquitos vetores de doenças. 

A Resolução CONAMA 335/2003, dispõe sobre o licenciamento ambiental de 

cemitérios. Compete ao gerador o gerenciamento dos resíduos cemiteriais, devendo 

adotar a destinação ambiental e sanitariamente adequada. 

 

8.7.5.2.1 Situação dos Resíduos Cemiteriais em Riachinho 

O município de Riachinho possui cemitério instalados na sede do município. Os 

resíduos produzidos são coletados na mesma rota das coletas domiciliares, sendo que 

todos os resíduos gerados nos locais (maioria de resíduos verdes) são encaminhados 

para disposição final do município. 

 
Figura 38-Cemitério local 
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8.7.5.3 Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Para efeito deste plano, são definidos como resíduos dos serviços públicos de 

saneamento básico aqueles oriundos das atividades de coleta e tratamento de esgotos 

públicos, bem como da manutenção das redes de esgotamento sanitário e de drenagem 

pluvial, públicas. Entram nesta classificação, também, os resíduos oriundos de sistemas 

de tratamento de água para abastecimento público.  

Muito peculiares em suas características, podem incluir produtos químicos 

oriundos do sistema de tratamento, devendo assim sofrer caracterização específica, 

sendo que na grande maioria dos casos haverá grande percentual de participação de 

resíduos orgânicos. 

 

8.7.5.3.1 Situação dos Resíduos dos Serviços de Saneamento Básico em Riachinho 

O município de Riachinho é atendido pela COPASA no eixo de abastecimento de 

água e o esgotamento sanitário pela prefeitura, e em visita técnica nestes locais não 

constatamos nenhum procedimento de manejo dos resíduos da estação de tratamento 

de água e lagoa de estação de tratamento de esgoto, e também constatamos que não 

possuem o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o que é uma obrigação federal 

e condição ao acesso ao licenciamento ambiental e liberação de alvará. 

 

8.7.5.4 Resíduos da Construção e Demolição 

A Resolução Conama nº 307 define as responsabilidades do Poder Público e dos 

agentes privados quanto aos resíduos da construção civil e torna obrigatória a adoção 

de planos integradas de gerenciamento nos municípios brasileiros, além de projetos de 

gerenciamento dos resíduos nos canteiros de obra. É pressuposto dessa Resolução que 

a responsabilidade pelos resíduos é do gerador, cabendo aos demais participantes da 

cadeia de atividades a responsabilidade solidária no âmbito de sua participação e ao 

Poder Público o papel de disciplinar e fiscalizar as atividades geradoras. 
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No Município de Riachinho a quantidade de entulho gerado nas construções e 

demolições demonstra um enorme desperdício de material e os custos destes 

desperdícios são distribuídos por toda a sociedade, não só pelo aumento do custo final 

das construções como também pelos custos de remoção, tratamento e disposição final 

do entulho. 

No diagnóstico técnico, se observou que as gerações do entulho em Riachinho, 

em sua maioria, são de cidadãos que realizam reformas em suas residências, e é 

possível encontrar estes resíduos em vários pontos do município de forma irregular. 

A responsabilidade pela destinação destes resíduos é do gerador. Em Riachinho 

a coleta de Resíduos da Construção e Demolição é realizada pela Prefeitura, que destina 

estes resíduos ao lixão municipal ou em estradas.  

Não existe o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, uma 

exigência da Lei Federal nº 12.305/2010 e da Resolução CONAMA nº 307/2002. 

Figura 39-Resíduos da Construção Civil em diversos pontos da cidade. 
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8.7.5.5 Resíduos de Serviços de Saúde 

Para efeito deste plano, são definidos como resíduos dos serviços públicos de 

saneamento básico aqueles oriundos das atividades de coleta e tratamento de esgotos 

públicos, bem como da manutenção das redes de esgotamento sanitário e de drenagem 

pluvial, públicas. Entram nesta classificação, também, os resíduos oriundos de sistemas 

de tratamento de água para abastecimento público.  

Muito peculiares em suas características, podem incluir produtos químicos 

oriundos do sistema de tratamento, devendo assim sofrer caracterização específica, 

sendo que na grande maioria dos casos haverá grande percentual de participação de 

resíduos orgânicos. 

 

8.7.5.5.1 Situação dos Resíduos de Serviços de Saúde Básico em Riachinho 

A gestão dos resíduos de serviços de saúde é realizada por uma empresa 

terceirizada que realiza a coleta, o transporte e a destinação final. O diagnóstico técnico 

dos serviços de saúde no município de Riachinho aconteceu por meio do relatório 

entregue pelo comitê coordenador, revisão das informações do Plano Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e documentação da empresa que 

realiza a coleta, transporte e destinação final.  

A gestão dos resíduos de serviços de saúde é realizada por uma empresa 

terceirizada que realiza a coleta, o transporte e a destinação final. Nas imagens abaixo 

podemos verificar a situação no Hospital Municipal de Riachinho. O Hospital Municipal 

mostra o manuseio de forma parcialmente correta dos resíduos de serviços de saúde – 

RSS. As caixas de perfuro cortantes não se encontram de forma correta, em suporte de 

fácil manuseio dos trabalhadores de saúde. As lixeiras apresentam os sacos nas cores 

corretas, contudo, nem todas apresentam pedal, para facilitar a disposição dos resíduos, 

mas podemos verificar que os resíduos ainda são segregados de forma incorreta, pois 

apresentam muitos resíduos que podem ser reciclados misturados como os resíduos 
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infectantes. Em uma das lixeiras podemos verificar que não se respeita o limite máximo 

de armazenamento, deixando a lixeira aberta permanentemente.  

Os funcionários não recebem capacitação para o correto manuseio dos resíduos, 

contudo, o hospital apresenta um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde.  

O local de armazenamento externo dos resíduos de serviços de saúde está fora 

das normas recomendada pela resolução da Anvisa RDC 222/2018 e do Conama 

conforme demonstrada nas fotos abaixo. 

Figura 40-RSS no Hospital Municipal. 
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8.7.5.6 Resíduos Agrassilvopastoris 

Resíduos sólidos agrossilvopastoris (orgânicos e inorgânicos) são os dejetos da 

criação de animais; resíduos associados a culturas da agroindústria, bem como da 

florestal, silvicultura; embalagens de agrotóxicos, fertilizantes e insumos e o Município 

de Riachinho apresenta propriedades deste setor gerando estes tipos de resíduos. 

Nos dias atuais a problemática da atividade agrária é o uso de agrotóxicos, sendo 

extremante prejudicial ao meio ambiente, principalmente aos cursos d’água. Os resíduos 

gerados no meio rural podem apresentar a seguinte classificação: recicláveis, 

comportáveis e indesejáveis. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabeleceu como 

instrumento de desenvolvimento econômico e social a implantação de sistemas de 

logística reversa, consistente num conjunto de ações, procedimentos e meios destinados 

a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

aproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou para destinação final 

ambientalmente adequada, conforme art. 3º, XII da Lei. 

Conforme estabelecido na Lei supracitada, os resíduos agrossilvopastoris estão 

sujeitos ao processo de logística reversa. Sendo envolvidos nessa atividade o 

consumidor, os comerciantes e os fabricantes, cada agente possuindo uma determinada 

responsabilidade. 

O consumidor, é o primeiro elo do canal de distribuição reversa, a ele cabem as 

responsabilidades de realizar uma tríplice lavagem nas embalagens, perfura-las, 

inutilizando-as, armazená-las provisoriamente em sua propriedade local devidamente 

apropriado, e ao prazo de um ano, a partir da data da compra, entrega-las na unidade 

de recebimento. 

A atividade do setor agrossilvopastoril, ou seja, setor que compreende as áreas 

de: agricultura, pecuária, florestal e inorgânica (fertilizantes e agrotóxicos) são obrigados 

a elaborar o PGRS e apresentar ao órgão ambiental municipal. 
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8.7.6 Resíduos Sólidos Especiais 

Dentro das atribuições impostas pela Lei nº 12.305 e Decreto nº 7.404, ambos de 

2010, caberá aos municípios fazerem a gestão integrada dos resíduos especiais, 

incluindo nesta categoria os resíduos do Sistema de Logística Reversa – SRL: pilhas e 

baterias; pneumáticos, eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes e óleos lubrificantes 

com suas embalagens; também entram neste SLR, os medicamentos vencidos, seus 

resíduos e embalagens; juntamente com as embalagens em geral como exemplo: vidros 

(garrafas, para-brisas), isopor, papelão e outros. Mas isto não quer dizer fazer a coleta, 

transportar, armazenar ou fazer a disposição final, pois esta atribuição é exclusiva do 

fabricante, importador, distribuidor e comerciante. A responsabilidade da Prefeitura na 

gestão é fazer a fiscalização e acompanhamento das atividades de logística reversa 

desenvolvidas pelo comércio, distribuidores e indústrias, podendo a prefeitura ser 

contratada por estes atores/setores para desempenhar parte destas funções. 

 

8.7.6.1 Pilhas e Baterias 

A Resolução CONAMA nº 401 de 2008 atribuiu a responsabilidade do 

acondicionamento, coleta, transporte e disposição final de pilhas e baterias aos 

fabricantes, comerciantes, importadores e à rede de assistência técnica autorizada. 

No artigo 1º desta Resolução ficou estabelecido: 

Os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio e os critérios e padrões para 

o gerenciamento ambientalmente adequado das pilhas e baterias portáveis, das 

baterias chumbo-ácido, automotivas e industriais e das pilhas e baterias dos 

sistemas eletroquímicos níquel-cádmio e óxido de mercúrio, relacionadas nos 

capítulos 85.06 e 85.07 da Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM, 

comercializadas no território nacional (CONAMA, 2008). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos reiterou a norma do CONAMA ao 

estipular o Sistema de Logística Reversa, obrigando que os estabelecimentos que 

comercializam estes produtos, assim como a rede de assistência técnica autorizada por 

fabricantes e importadores, deverão sistematizar a logística reversa, recebendo dos 
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usuários as pilhas e baterias usadas/descartadas. Não é facultativa a recepção de outras 

marcas pelos comerciantes para repasse aos fabricantes ou importadores, ou seja, não 

poderá recusar as marcas entregues pela população. 

Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes deverão implementar, 

de forma compartilhada, programas de coleta seletiva para pilhas e baterias, e quando 

necessário for firmado um acordo entre os responsáveis pela logística reversa e o poder 

público municipal, os serviços prestados pela prefeitura deverão ser devidamente 

remunerados (art. 33, 7º da Lei nº12.305/2010). 

Segundo o CONAMA (2008), os estabelecimentos que vendem pilhas e baterias 

devem, obrigatoriamente, dispor de pontos de recolhimentos adequados. Esta obrigação 

passou a ser exigida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). 

 

8.7.6.1.1 Situação de Pilhas e Baterias em Riachinho 

Os principais geradores de pilhas e baterias do município são os munícipes, que 

as utilizam para seus equipamentos eletroeletrônicos. Diversos estabelecimentos 

vendem pilhas e baterias no município de Riachinho, dentre mercados, bares, lojas de 

eletrônicos. A Prefeitura informou que as pilhas e baterias são enviados juntamente com 

os resíduos para o vazadouro a céu aberto.  

A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) indicou, para 

o ano de 2006, uma taxa de consumo de 4, 34 pilhas e 0,09 baterias por habitante no 

período de um ano (TRIGUEIRO, 2006).  

A inclusão destes materiais e os demais no sistema de logística reversa carecem 

de um apoio do Ministério Público, para exigir que os todos os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes cumpram a Lei nº 12.305/2010, mais especificamente o 

art. 33 que instituiu o Sistema de Logística Reversa. 

 



 

191 
 

8.7.6.2 Lâmpadas Fluorescentes 

Estes tipos de resíduos apresentam alto índice de contaminação pois em sua 

composição apresentam mercúrio (tóxico para o sistema nervoso humano) e quando 

quebradas, queimadas ou enterradas liberam esta substância poluidora, o que também 

as torna sujeitas à disposição em aterro específico, como resíduos perigosos Classe I ou 

algum tratamento com uso de novas tecnologias. 

Não existe uma legislação específica a nível federal para o correto gerenciamento 

das lâmpadas fluorescente e sim ações isoladas de alguns estados da Confederação. 

Com o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, estes tipos de resíduos estão 

classificados como resíduos do Sistema de Logística Reversa – SLR, obrigando que a 

mesma cadeia produtiva realize a logística reversa destes produtos, retornando a 

indústria e importadores. 

 

8.7.6.2.1 Situação das Lâmpadas Fluorescentes em Riachinho 

Devido ao seu consumo de energia baixo e de maior durabilidade em relação às 

incandescentes, as lâmpadas fluorescentes ganharam o mercado de forma rápida e 

assim se tornaram popular entre as residências em todo o Brasil, aumentando também 

a geração destes resíduos.  

Os principais pontos de comércio das lâmpadas fluorescente em Riachinho são 

as lojas de materiais de construção e mercados, que deverão se reestruturar para 

receber estes resíduos dos clientes e assim cumprirem a exigência da Lei nº 

12.305/2010.  

De acordo os trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho do Sistema de 

Logística Reversa do Ministério do Meio Ambiente estimam-se que o consumo de 

lâmpadas fluorescente por domicílio fique em torno de 5 unidades ano.  

A inclusão destes materiais e os demais no sistema de logística reversa carecem 

de um apoio do Ministério Público, Tribunal de Contas e Órgão Ambiental do Estado para 
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exigir que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes cumpram a Lei nº 

12.305/2010, mais especificamente o art. 33 que instituiu o Sistema de Logística 

Reversa. 

 

8.7.6.3 Pneumáticos  

Estes tipos de resíduos podem gerar graves problemas ambientais e de saúde 

pública devido a sua destinação inadequada depois de usados e, se deixados 

desabrigados (sujeitos a chuvas), podem acumular água e promover a proliferação de 

mosquitos vetores de doenças. Caso sejam encaminhados para os aterros sanitários, 

podem desestabilizá-los, em função dos vazios que provocam na massa de resíduos, e 

se forem incinerados a queima da borracha gerará materiais particulados e gases 

tóxicos, exigindo tratamento dos mesmos com custos elevados para o poder público 

municipal. 

Desde 2009, através da Resolução CONAMA nº 416, as empresas fabricantes e 

as importadoras de pneumáticos estão obrigadas a coletar e dar destinação final 

ambientalmente adequada aos pneus inservíveis. Desde o ano de 2009 já existia a 

Logística Reversa para indústria pneumática no País, o que na pratica não existe uma 

fiscalização a nível federal e estadual dos órgãos competentes, nem do Ministério 

Público, pois é comum vermos nas cidades brasileiras estes tipos de resíduos jogados 

em toda parte. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos em seu art. 33 obriga que os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes a estruturar e implementarem o sistema de 

logística reversa para os pneumáticos mediante retorno do produto após o uso pelo 

consumidor. 

Considerando um passivo ambiental que pode resultar em sério risco ao meio 

ambiente e à saúde pública, os pneus inservíveis possuem longo período de 

decomposição. Novas tecnologias têm a capacidade de transformar esses resíduos em 

insumos ou matérias-primas para novos produtos. Uma tonelada de pneus rende cerca 



 

193 
 

de 530 kg de óleo, 40 kg de gás, 300 kg de negro de fumo e 100 kg de aço (Ambiente 

Brasil, 2007). 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA fixou como meta para 

fabricantes e importadores a destinação correta dos pneus inservíveis para cada novo 

comercializado. Para controle e fiscalização desta meta, fabricantes, importadores, 

reformadores e dos destinadores dos pneus inservíveis deverão se inscrever no 

Cadastro Técnico Federal (CTF) – junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, realizando junto ao órgão uma declaração 

numa periodicidade máxima de 1 ano. 

Tanto a Resolução CONAMA nº 416/2009 e a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (lei nº 12.305/2010) todos os estabelecimentos que comercializarem pneus são 

obrigados a apresentarem um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 

receberem e armazenar temporariamente pneus entregues pelos consumidores no ato 

da troca de um novo por um usado, sem qualquer ônus para o consumidor. Os 

estabelecimentos poderão celebrar convênios facultativamente para receber pneus 

usados como ponto de coleta e quando o serviço de coleta, transporte e armazenamento 

for realizado pelo Poder Público Municipal, este deverá cobrar pelos serviços (art. 33, 

§7º da Lei nº 12.305/2010 

 

8.7.6.3.1 Situação dos Pneumáticos em Riachinho 

O que se observa no município é a desobediência por parte dos comerciantes de 

pneus e consequentemente do fabricante, importadores e distribuidores com a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, pois não possuem um depósito para armazenamento dos 

resíduos que devem retornar a cadeia produtiva de responsabilidade dos geradores. Os 

principais comerciantes estão pequenas borracharias e oficinas, e lojas locais, que 

também são responsáveis pela geração.  

Em Riachinho – MG a prefeitura realiza a coleta, transporte e disposição final dos 

pneus gerados pela população, sendo que o destino final é o lixão municipal. Também 
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foi informado pelos comitês que os pneumáticos são encaminhados ao borracheiro que 

faz o encaminhamento a empresas que realizam coleta na região, mas não foi possível 

nas diversas visitas ao município encontrar a situação relatada. Os pneus utilizados pelos 

veículos da prefeitura muitas das vezes são requisitados por moradores com o objetivo 

de usá-los no plantio de hortas e plantas. 

É comum encontrar pneus abandonados no lixão e em alguns pontos da cidade 

Os comerciantes de pneus e os borracheiros deverão aplicar o Sistema de 

Logística Reversa, devendo para isso se organizarem e estruturar um depósito de pneus 

para recolhimento dos resíduos pelos fabricantes, cumprindo assim o que está previsto 

na Lei nº 12.305/2010 e na Resolução CONAMA nº 416/2009. 

A inclusão destes materiais e os demais no sistema de logística reversa carecem 

de um apoio do Ministério Público, Tribunal de Contas e Órgão Estadual de Meio 

Ambiente para exigir que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

cumpram a Lei nº 12.305/2010, mais especificamente o art. 33 que instituiu o Sistema 

de Logística Reversa. 

 

  

Figura 41-Pneumáticos no Lixão Municipal. 
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8.7.6.4 Óleos Lubrificantes e Suas Embalagens 

O gerenciamento dos óleos lubrificantes e suas embalagens deverá ocorrer 

seguindo todas diretrizes estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 362/2005, como 

também pelas suas alterações que foram propostas pela Resolução CONAMA nº 

450/2012, ou seja, os procedimentos de recolhimento, coleta e destinação final de óleo 

lubrificante usado ou contaminado. No artigo 1º da resolução diz que todo óleo 

lubrificante usado ou contaminado deve ser recolhido, coletado e ter destinação final 

correta, não afetando de forma negativa o meio ambiente. A máxima recuperação dos 

seus constituintes também está prevista. 

O processo do refino é a técnica recomendada pela reciclagem de todo óleo 

lubrificante usado ou contaminado, sendo aceito outro processo tecnológico com eficácia 

ambiental comprovada equivalente ou superior ao refino (Conama, 2005). 

Este tipo de resíduo foi normatizado pelo CONAMA em 2005 e definiu que a 

responsabilidade pela coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado é dos 

produtores, importadores, revendedores e geradores e as obrigações de cada um estão 

descritas na Resolução CONAMA nº 361/2005. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos no seu artigo 33 incluiu este resíduo, 

óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens no sistema de logística reversa, 

obrigando que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes realizem o 

retorno destes produtos após o uso pelo consumidor final. 

 

8.7.6.4.1 Situação dos Óleos Lubrificantes em Riachinho 

No município de Riachinho, os óleos lubrificantes são gerados em posto de 

combustível e em oficinas mecânicas que oferecem o serviço de troca de óleos. Estes 

resíduos são gerados em grande quantidade e não são coletados no município, e a 

destinação atualmente destes resíduos se dá diretamente no solo, causando um dano 

ambiental e relatos que são entregues a empresas que realizam esta coleta, mas 

nenhum estabelecimento apresentou documentos comprovando as informações e 
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também não possuem o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS do 

estabelecimento. E comum encontrar vasilhames com restos de óleos e recipiente 

abandonados no lixão e em alguns pontos da cidade. 

É preciso a atuação de políticas municipais através dos órgãos ambientais para 

orientar, fiscalizar, fazer valer a Lei. 

 

 

8.7.6.5 Agrotóxicos, Seus Resíduos e Embalagens 

A Constituição Federal não se omitiu ao prever a obrigatoriedade para o Poder 

Público no controle dos agrotóxicos, tendo sido mais abrangente ao não mencionar 

expressamente o termo “agrotóxico, mas ’substâncias que comportem risco para a vida, 

a qualidade de vida e o meio ambiente” (art. 225, § 1º, V, da CF). 

A Constituição Federal de 1988, ao inserir a competência para legislar sobre 

produção e consumo no campo da competência concorrente (art. 24), tornou inequívoca 

a competência dos Estados para legislar plenamente, quando a União não o fizer, ou 

suplementar as normas gerais federais existentes. 

Com a aprovação da Lei nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos ficou obrigado que os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos 

cuja embalagem, após o uso constitua resíduos perigosos, em estruturar e implementar 

o sistema de logística reversa, mediante dos produtos após o uso pelo consumidor. 

Figura 42-Embalagens de óleos lubrificantes no lixão municipal. 



 

197 
 

No ano 2000 foi sancionada a Lei Federal nº 9.974, que alterou a Lei nº 7.802 de 

1989. Esta lei dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 

rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, 

a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o 

registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins. 

O artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.974 orienta que os usuários deverão submeter as 

embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis ou dispersíveis em água, à 

operação de tríplices lavagem ou tecnologia equivalente – conforme normas técnicas e 

orientação constantes de seus rótulos e bulas – antes da devolução nos pontos de coleta. 

Na sequência do artigo 1º, § 5º, diz que empresas produtoras e comerciantes de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, são responsáveis pela destinação das 

embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e comercializados, após a 

devolução pelos usuários, dos produtos apreendidos pela ação fiscalizatória e dos 

impróprios para utilização ou em desuso, com vistas à sua reutilização, reciclagem ou 

inutilização, obedecidas as normas e instruções dos registrantes e sanitário-ambientais 

competentes. 

No ano de 2002 entrou em funcionamento o Instituto Nacional de Processamento 

de Embalagens Vazias (inpEV). Este instituto representa a indústria fabricante de 

produtos fitossanitários e sua responsabilidade de conferir a correta destinação final das 

embalagens vazias de agrotóxicos. 

O inpEV disciplina o recolhimento e destinação final das embalagens de 

agrotóxicos estruturando unidades de recolhimento licenciadas ambientalmente, 

podendo ser classificadas em postos ou centrais. 

Os postos são unidades de recebimento com no mínimo 80 m² de área 

construídas geridas por uma associação de distribuidores/cooperativas que realizam as 

seguintes atividades: 

• recebimento de embalagens lavadas e não lavadas; 
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• inspeção e classificação das embalagens entre lavadas e não lavadas; 

• emissão de recibo confirmando a entrega das embalagens; 

• encaminhamento das embalagens as centrais de recebimento. 

As centrais são unidades de recebimento com no mínimo 160 m² de área 

construída geridas por uma associação de distribuidores/cooperativas co-gerenciadas 

pelo inpEV, realizando os seguintes serviços: 

• recebimento de embalagens lavadas e não lavadas (de agricultores, postos 

e estabelecimentos comerciais licenciados); 

• inspeção e classificação das embalagens entre lavadas e não lavadas; 

• emissão de recibo confirmando a entrega das embalagens; 

• separação das embalagens por tipo (COEX, PEAD MONO, Metálica, 

papelão); 

• compactação das embalagens por tipo de material; 

• emissão de ordem de coleta para que o inpEV providencie o transporte 

para o destino final (reciclagem ou incineração). 

A Resolução CONAMA nº 334 de 2003 também disciplina sobre as questões 

relacionadas aos agrotóxicos. Ela dispõe sobre os procedimentos de licenciamento 

ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias de 

agrotóxicos. Constam nesta resolução as exigências mínimas para as instalações e 

critérios técnicos requeridos para o licenciamento ambiental de postos e centrais de 

recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. 

 

8.7.6.5.1 Situação dos Resíduos de Agrotóxicos em Riachinho 

No município de Riachinho existem alguns estabelecimentos que comercializam 

agrotóxicos e os comércios que comercializam estes tipos de produtos apresentam locais 

para receber as embalagens, ou seja, a própria empresa que vende os defensivos 

agrícolas cumpre a determinação da legislação federal, mas nenhum dos comércios que 
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trabalham com estes produtos apresentaram cópia e também desconhecem a 

necessidade do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 

8.7.6.6 Eletroeletrônicos e Seus Componentes 

Os produtos eletroeletrônicos e seus componentes estão relacionados na lista de 

produtos que devem retornar aos fabricantes por meio da logística reversa, de acordo 

com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

A obrigatoriedade destes resíduos retornarem ao fabricante está na presença de 

sódio, mercúrio, ferro, cobre, vidro, cerâmica, chumbo, sílica, arsênico, cromo 

hexavalente, retardantes de chama bromados e halogenados, clorofluorcaboneto, 

bifenilas policloradas e cloreto de polivinila, por exemplo. Também são considerados 

como resíduos Classe I. 

O termo resíduo eletroeletrônicos obriga inúmeros tipos de resíduos, incluindo, 

por exemplo, televisores, geladeira, celulares, telefones, computadores (a unidade 

central de processamento propriamente dita e todos seus periféricos como impressoras, 

monitores, teclados, mouses, etc.), fogões, aspiradores de pó, ventiladores, 

congeladores, aparelho de som, condicionadores de ar, batedeiras, liquidificadores, 

micro-ondas e etc. 

Com a implementação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos de Riachinho e exigências da Lei Federal nº 12.305/2010, juntamente com as 

ações de educação ambiental do plano poderá estimular os cidadãos a retornarem com 

os produtos aos comerciantes, que precisam elaborarem seus Planos de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos, já que muitos desconhecem a legislação. 
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8.7.6.6.1 Situação dos Eletroeletrônicos e seus Componentes em Riachinho 

Os produtos eletrônicos estão presentes em todas as residências, nos escritórios, 

no comércio, nas escolas, postos de saúde. A comercialização destes produtos é 

realizada pelo comércio em geral, ou seja, lojas de informáticas, de móveis e mercados.  

A maior parte destes produtos possui vida longa, outros se atualizam com 

frequência e outros acabam ficando obsoletos, tendo como destino as lixeiras das 

residências ou até mesmo jogados em terrenos baldios.  

A inclusão destes materiais e os demais no sistema de logística reversa carecem 

de um apoio do Ministério Público e Tribunal de Contas e Órgão Estadual de Meio 

Ambiente para exigir que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

cumpram a Lei nº 12.305/2010, mais especificamente o art. 33 que instituiu o Sistema 

de Logística Reversa.  

Para os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos pode-se considerar a taxa de 

2,6 kg anuais per capita, com base em trabalhos científicos, acadêmicos e em 

estimativas traçadas pela Fundação Estadual de Meio Ambiente do Estado de Minas 

Gerais – FEAM (FEAM, 2011). Através destes estudos, estima-se que a taxa de geração 

destes resíduos em Riachinho seja de 31.127 kg por ano, mostrando a necessidade de 

cumprimento do art. 33 da Lei nº 12.305/2010 por parte dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, pois atualmente o custo atual está ficando por conta da 

prefeitura e dos contribuintes. No Município de Riachinho estes resíduos são 

encontrados no lixão, pois não apresentam um sistema de logística reversa. 

Os comerciantes desconhecem a necessidade de elaborarem o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e nenhum estabelecimento apresentou este 

documento obrigatório. 
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8.7.7 Identificação dos Geradores Sujeitos ao Plano de Gerenciamento ou Sistema de Logística 

Reversa em Riachinho 

De acordo com a Lei nº 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos, na Seção V – Do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, em 

seu art. 20 descreve quais os estabelecimentos que estão sujeitos à elaboração do Plano 

de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, os quais são gerados de: resíduos de serviços 

de saúde, resíduos de mineração, estabelecimentos comerciais e de prestação de 

serviços que gerem resíduos perigosos ou não equiparados com resíduos domiciliares, 

as empresas de construção civil, os responsáveis pelos terminais e outras instalações 

relacionadas aos serviços de transporte que gerem resíduos característicos e os 

responsáveis por atividades agrossilvopastoris. 

Em Riachinho foram identificados geradores sujeitos a elaboração dos seus 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e estabelecimentos obrigados a 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos 

após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos. 

 

8.7.8 Identificação de Carência do Poder Público para o Atendimento da População em Resíduos 

Sólidos 

Atualmente o Município de Riachinho está se responsabilizando pelos serviços de 

coleta de resíduos domiciliares, comercial, limpeza pública (varrição, poda e capina) 

transporte e um dos principais inoportunos é a destinação ao lixão municipal, tendo em 

vista que essa forma de disposição promove grande impacto ambiental e segundo a 

legislação deveria ser extinguida desde 2014. 

Há uma carência de programas de coleta seletiva, e de incentivo à logística 

reversa, pois não existe associação de catadores no município, há necessidade de uma 

estruturação e desenvolvimento de Programas específicos. O Município de Riachinho 



 

202 
 

apresenta comunidades e distritos com contingente populacional relevante e com 

distâncias consideráveis para a sede. Esse fato dificulta qualquer ação de 

universalização da condicionante de saneamento básico com recursos próprios do 

município. 

Há necessidade de uma sensibilização ambiental da população, principalmente 

com relação aos tipos de resíduos diferenciados, ou seja, resíduos eletrônicos, 

lâmpadas, pilas, dentre outros. O poder público não exige que os vários setores do 

município assumam a responsabilidade por seus resíduos. 

Entre as carências e deficiências identificadas na gestão de resíduos no Município 

de Riachinho estão: 

• Ocorrência de pontos viciados com deposição irregular de resíduos 

diversos em especial resíduos de obras e entulhos. De acordo com 

levantamento feito durante a revisão do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos da Construção Civil e do Plano Municipal de 

Saneamento Básico foram detectados diversos pontos deste tipo no 

município; 

• Não existe fiscais nas Secretaria de Obras e na Secretaria de Meio 

Ambiente; 

• Não há exigência/cobrança dos Planos de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos; 

• Não há exigência/cobrança para entrega dos Planos de Gerenciamento de 

Resíduos de Construção Civil; 

• Segregação dos resíduos na origem abaixo do ideal; 

• Não há um Plano/Projeto Estratégico de Coleta Seletiva e de Gestão dos 

Resíduos do Sistema de Logística Reversa; 

• Fragilidades de sustentação econômica para os serviços de manejo de 

resíduos e limpeza urbana; 

• Disposição inadequada por vazadouro a céu aberto/lixão; 
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• Resistência por parte dos geradores na internalização dos custos para 

destinação final de RCC; 

• Inexistência de levantamento quantitativo da geração de RCC; 

• Ausência de pontos para entrega de RCC (média geração); 

• Insuficiência de informações de população que fazem uso de medicação 

em e pontos para entrega de resíduos perfuro-cortantes (agulhas) gerados 

nos domicílios; 

• Insuficiência de locais para recebimento dos resíduos objeto da logística 

reversa. 

 

8.7.9 Informações sobre produções per capita de resíduos 

A primeira etapa da gestão de resíduos sólidos diz respeito à sua geração. Por 

diversos motivos, tais como: disposição irregular, coleta informal ou insuficiência do 

sistema de coleta pública. Todo resíduo sólido gerado é coletado e encaminhado para o 

lixão municipal. 

As atividades referentes à coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos 

na zona urbana, acontecem todos os dias. Segundo os dados da Abrelpe, a geração de 

resíduos sólidos em Belo Horizonte é de 0,944 kg/hab./dia, já o Município de Riachinho 

tem uma geração de 9.6 ton/dia, com produção per capita de 1.200 kg/hab/dia segundo 

o levantamento gravimétrico incorporado neste documento. 
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9 PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

No contexto de prospectivas em relação ao saneamento básico no município de 

Riachinho devemos avaliar os fatores socioeconômicos, culturais, políticos e ambientais 

para a definição das estratégias a serem adotadas, a fim de promover a universalização 

dos serviços que compreendem o saneamento básico. 

O planejamento estratégico como um processo contínuo de sistematização e 

ampliação do conhecimento de um futuro contido, tem como intuito tomar decisões atuais 

que envolvam riscos e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir 

o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas alimentadas. 

Visto isso, cabe aos atores envolvidos na promoção do saneamento básico definir 

as estratégias a serem seguidas, através de um planejamento envolvendo os diversos 

stakeholders, atendendo de forma ampla os anseios da comunidade. 

Entende-se como planejamento estratégico a técnica gerencial essencial para a 

boa administração, que por meio da análise do ambiente de uma organização ou 

sociedade, é possível construir um diagnóstico de oportunidades e ameaças, e pontos 

fortes e fracos, para o cumprimento da sua missão. 

Ele dá o norte para que a organização aproveite novos espaços e evite riscos, 

gerindo recursos com maior eficiência, eficácia e efetividade, e com qualificação no 

atendimento das demandas da sociedade. 

 

9.1 ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT é uma ferramenta de gestão que pode ser usada na elaboração 

do planejamento estratégico como forma de demonstração das análises dos ambientes 

externo e interno de uma empresa, organização ou do poder público. A sigla é originada 

das palavras strengths (forças), weaknesses (fragilidades), opportunities (oportunidades) 

e threats (ameaças). 
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A matriz SWOT no contexto do Plano Municipal de Saneamento Básico traça uma 

análise da situação atual dos eixos temáticos presentes no plano, pois os objetivos 

devem ser formulados a partir da análise das ameaças e oportunidades, e das forças e 

das fragilidades. 

A figura ilustra graficamente a organização da matriz SWOT, listando os quatro 

fatores que se correlacionam em sua criação. 

 

 

 

  

Figura 43-Matriz SWOT 
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A.1 INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

A infraestrutura de abastecimento de água é o eixo mais estruturado no município 

de Riachinho, sendo que o mesmo é prestado pela Copasa. 

O sistema de abastecimento de água de Riachinho apresenta uma estrutura 

média, tanto física, como técnica de funcionamento, o que garante um serviço satisfatório 

com ressalvas pela população na área urbana. No Distrito de Buritizeiro o abastecimento 

de água é através de poço artesiano profundo, mas nas comunidades rurais as ações 

são individuais, o que pode não garantir uma água de qualidade. 

A seguir os quadros A.1 ao A.4 são listados os itens de reflexão utilizados na 

construção da análise SWOT, bem como a classificação e a descrição de como isso 

afeta a infraestrutura de abastecimento de água. 
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Quadro 2-Forças do Sistema de Abastecimento de Água 

 

 

 

 

 

  

CLASSIFICAÇÃO ITEM 
REFLEXÃO 

DESCRIÇÃO 

FO
RÇ

AS
 

Copasa como 
prestadora 

O serviço é prestado pela Copasa, o que garante qualidade e 
satisfação pela população.  

Extensão da 
zona urbana 

A extensão da zona urbana de  Riachinho   é pequena, bem como a 
extensão da rede existente. Isso facilita a ampliação e a 
universalização do serviço e implantação de programas e projetos, 
visto que em uma rede/área menor os gastos são menores. 

Qualidade de 
água 

Com relação aos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos 
examinados, pode-se verificar que os resultados da análise físico-
química realizada na captação e tratamento, estão dentro dos 
parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 2.913/2011 do 
Ministério da Saúde.  
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Quadro 3-Fraquezas do Sistema de Abastecimento de Água 

 

 

 

  

CLASSIFICAÇÃO ITEM REFLEXÃO DESCRIÇÃO 

FR
AQ

U
EZ

AS
 

Recursos 
financeiros 

escassos 

O município de  Riachinho  não tem disponibilidade financeira 
para promover melhorias e ampliações no sistema de 
abastecimento de água nas comunidades rurais. Estando a cargo 
da Prefeitura fazer investimentos na ampliação e melhoria do 
sistema. 

Interrupção do 
abastecimento 

No momento em que o fornecimento de energia na cidade é 
limitado ou mesmo interrompido, SAA é prejudicado, podendo 
faltar alimentação nos reservatórios sem prévio aviso ou mesmo 
previsão de retorno. Outro fator que se constatou é a época de 
estiagem, onde o volume de água aumenta. 

Falta de 
monitoramento 

das águas 
subterrâneas 

Não há monitoramento da qualidade das águas subterrâneas que 
são utilizadas pela população urbana e rural. Ainda existe muitas 
residências que utilizam poços nas comunidades rurais, sendo que 
os mesmos não passam por tratamento e não são realizadas 
amostras da qualidade da água consumida. 

Fossas próximas 
às cisternas 

As principais deficiências na zona rural, distritos e também em 
alguns pontos da área urbana, estão relacionadas à falta de 
tratamento da água utilizada para consumo, sendo comum a 
perfuração de “fossas negras” próximas às cisternas, essa prática 
possibilita a contaminação da água utilizada pelas famílias. 

Falta de recursos A prefeitura apresenta baixa arrecadação e pessoal sem 
qualificado para atender as demandas e eficiência do sistema. 

Ausência de 
programas de 

educação 
ambiental 

A prefeitura não dispõe de programas de educação ambiental que 
estimule a preocupação dos munícipes com questões referentes 
ao saneamento e consumo inadequado. 
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CLASSIFICAÇÃO ITEM REFLEXÃO DESCRIÇÃO 

O
PO

RT
U

N
ID

AD
ES

 

Programa de 
apoio 

São oferecidos diversos programas de apoio para a construção 
e melhoria dos sistemas de saneamento, um dos mais 
proficientes é o Programa Salta Z, da Funasa, experiências da 
UFMG. 

Política Nacional 
de Saneamento 
Básico - PNSB 

A política nacional de saneamento básico é uma 
oportunidade, visto que estabelece diversos deveres dos 
municípios, mas também lista direitos. 

Emendas 
parlamentares 

Existem ainda a possibilidade de liberação de recursos através 
de emendas parlamentares, que podem ser utilizadas para a 
realização de obras pontuais, melhorias ou ampliações de 
sistemas existentes. 

Recursos federais Os recursos federais são uma oportunidade para a instalação 
de infraestrutura de saneamento básico, tais recursos podem 
ser viabilizados via convênios como FUNASA, Ministério do 
Desenvolvimento Regional, entre outros. Além destes 
recursos, existe junto ao Ministério da Saúde, através da 
FUNASA verbas como exemplo, para os municípios 
implantarem caixa d’água nas residências. 

Conclusão do 
PMSB 

A conclusão e adequar a legislação, o Município de Riachinho 
terá prioridade ao acessar os recursos federais. 

  
Quadro 4-Oportunidades do Sistema de Abastecimento de Água 
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Quadro 5-Ameaças do Sistema de Abastecimento de Água 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO ITEM REFLEXÃO DESCRIÇÃO 

AM
EA

ÇA
S 

Excesso de 
burocracia 

A burocracia é um item que deve ser levado em 
consideração em qualquer processo de planejamento, pois o 
trâmite de processos em diversos órgãos é moroso, devendo 
ser computado uma parcela de tempo adicional em todos os 
programas/projetos. 

Falta de 
planejamento e 

projetos 

O acesso a recursos federal, estadual e demais organismos 
financeiros depende de planejamento estratégico e 
construção de bons projetos, principalmente para suprir as 
necessidades na zona rural e distritos. 

Falta de estrutura 
técnica 

A carência de pessoal e estrutura técnica na verificação de 
recursos junto ao Siconv pode inviabilizar recursos para 
projetos.  

Má utilização dos 
recursos públicos 

Um ponto que pode ser uma ameaça é não conseguir utilizar 
os recursos públicos de forma adequada, levando a perda de 
recurso. 

Insustentabilidade 
econômica do setor 

O tratamento de água é um processo caro, que visa um 
montante muito superior do que o município e/ou 
população poderia arcar.  
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A análise SWOT da infraestrutura de abastecimento de água aponta algumas 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, a imagem apresenta a análise SWOT 

realizada para o sistema de abastecimento de água. 

 

Quadro 6-Análise SWOT infraestrutura de abastecimento de água 
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E.2  INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário de Riachinho não existe no município, mesmo 

contemplando uma ETE – Estação de Tratamento de Esgoto, o serviço não é prestado, 

pois o Sistema de Esgotamento Sanitário – SES construído com recursos público, junto 

a Fundação Nacional de Saúde – Funasa, através do convênio 758/2001, pois o órgão 

federal encontrou diversas irregularidades na elaboração do projeto e de acordo com o 

Laudo Técnico nº 127/2014, o SES não poderá operar pois toda estrutura da rede está 

comprometida por uso de materiais inadequados e fora dos padrões. A Prefeitura 

responde processo judicial e está impedida de buscar recursos federais. 

O atual sistema de esgotamento sanitário – SES acontece de forma 

individualizada por meio de “fossas negras”, sumidouros e poucas fossas sépticas, 

sendo a prefeitura responsável por fazer a limpeza das fossas por meio de caminhões 

limpa fossa e descartar no lixão atual, sendo este procedimento um problema grave 

ambiental e de saúde pública. Tal procedimento é considerado crime ambiental e precisa 

ser interrompido, este  é o principal fator que influencia a construção da análise SWOT. 

Porém nos demais quesitos esta análise se assemelha com a do item anterior, visto que 

ambos fazem parte do setor de saneamento como um todo. 

A seguir são listados nos Quadros A.05 ao Quadro A.08, os itens de reflexão 

utilizados na construção da análise SWOT, bem como a classificação e a descrição de 

como isso afeta a infraestrutura de esgotamento sanitário. 
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Quadro E.05 – Forças do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

CLASSIFICAÇÃO ITEM REFLEXÃO DESCRIÇÃO 

FO
RÇ

AS
 

Extensão da zona 
urbana 

A extensão da zona urbana de Riachinho é pequena, bem como a 
extensão da rede existente. Facilitando assim a ampliação de 
projetos, visto que uma rede/área menor os gastos são menores. 

Existência de 
soluções 

alternativas 

Em algumas regiões do município é encontrado a existência de 
soluções alternativas como fossas sépticas e negras. 

Pequena 
população 

A população reduzida do município de Riachinho é um aspecto 
positivo quando analisamos as perspectivas do consumo, visto que 
uma população reduzida contribui para uma menor produção de 
efluentes, assim como minimiza investimentos da instalação de um 
grande sistema de tratamento. 

Quadro 7-Forças do Sistema de Esgotamento Sanitário 
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Quadro E.06 – Fraquezas do Sistema de Esgotamento Sanitário 

CLASSIFICAÇÃO ITEM REFLEXÃO DESCRIÇÃO 

FF
RA

Q
U

EZ
AS

 

Recursos 
financeiros 

escassos 

O município de Riachinho sendo do interior, tendo população 
pequena, abaixo de 20 mil habitantes, considerado de pequeno 
porte, e ainda possuindo uma dinâmica econômica pouco 
desenvolvida influência no nível de arrecadação de impostos 
municipais, refletindo em investimentos insuficientes para a área de 
infraestrutura. 

 
Fossas negras 

A disposição é direto no solo, não tendo nenhuma estrutura para 
tratar ou encobrir os efluente, esta forma alternativa acontece tanto 
na área urbana, distrito e rural. 

Esgoto in natura 
nos corpos 

hídricos 

O descarte de esgotos sanitários na zona rural e urbana acontece 
diretamente a céu aberto em alguns pontos sem nenhum tratamento 
e o sistema de tratamento atual não tem eficiência. Podendo 
contaminar o principal recurso hídrico da região, ocasionando mal 
cheiro e contaminação do corpo hídricos. Também é descartado no 
lixão municipal. 

Precariedade na 
infraestrutura 

sanitária 
existente 

Em relação aos sistemas individuais observados no município, muitos 
deles estão em mau estado de conservação, necessitando passar por 
reformas, adequações e por ainda ser utilizadas fossas negras e com 
o crescimento, estes sistemas começam a ser construidas nas 
calçadas 

Carência de mão 
de obra 

O município de Riachinho apresenta carência em mão de obra 
especializada na área do saneamento, seja para implantação de 
novos projetos, como para sua gestão e operação principalmente na 
área rural. 

Quadro 8-Fraquezas do Sistema de Esgotamento Sanitário 
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Quadro E.07 – Oportunidades do Sistema de Esgotamento Sanitário 

CLASSIFICAÇÃO ITEM 

REFLEXÃO 

DESCRIÇÃO 

O
PO

RT
U

N
ID

AD
ES

R 

Conclusão do 
PMSB 

A Prefitura Municipal de Riachinho elaborou o PMSB, o que 
possibilita que o município tenha prioridade a recursos. 

Política 
Nacional de 
Saneamento 

Básico  

A política nacional de saneamento básico é uma oportunidade, visto 
que estabelece diversos deveres dos municípios, mas também lista 
de direitos. 

Recursos 
federais 

Os recursos federais são uma oportunidade para a instalação de 
infraestrutura de saneamento básico, tais recursos podem ser 
viabilizados via convênios com diversos entes da federação de 
estrutura governamental como a FUNASA, Ministério do 
Desenvolvimento Regional, entre outros. Facilitando recursos para 
Saeamento rural. 

Emendas 
parlamentares 

Existe ainda a possibilidade de liberação de recursos através de 
emendas parlamentares, que podem ser utilizadas para a realização 
de obras pontuais, melhorias ou ampliações de sistemas existentes. 

Melhoria da 
legislação 

municiapal 

A disposição de efluente de qualqer espécie em via pública é 
proibida segundo a lei orgânica municipal, contudo a legislação 
municipal pertinente a essa vertente precisa ser atualizada. 

Delegar a 
prestação de 

serviço 

O sistema de esgotamento sanitário pode ser delegado a Copasa e 
assim a empresa poderá fazer recuperar a o SES já existente e fazer 
investimentos, cobrando pelo serviço de forma justa, trazendo 
sustentabilidade a cidade. 

Conscientização 
da população 

para a temática 
do esgoto 

Através dos programas de mobilização, conjuntamente às reuniões 
e audiências públicas haverá mais conscientização da população 
para a temática do esgoto. 

  

Quadro 9-Oportunidades do Sistema de Esgotamento Sanitário 
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Quadro E.08 – Ameaças do Sistema de Esgotamento Sanitário 

CLASSIFICAÇÃO ITEM REFLEXÃO DESCRIÇÃO 

AM
EA

ÇA
S 

Excesso de 
burocracia 

A burocracia é um item que deve ser levado em consideração em qualquer 
processo de planejamento, pois o trêmite de processos em diversos órgãos 
é moroso, devendo ser computado parcela de tempo adicional em todos os 
programas/projetos.. 

Falta de estrutura 
técnica 

A carência de pessoal e estrutura técnica inviabiliza a implantação e 
operacionalização dos projetos contemplados no Plano Municipal de 
Saneamento Básico na área rural. 

Falta de 
planejamento e 

projetos 

O acesso a recursos federal, estadual e demais organismos financeiros 
depende de planejamento estratégico e construção de bons projetos, 
principalmente para suprir as necessidades na zona rural e distritos. 

Poluição dos 
corpos hídricos 

A porcentagem ainda baixa e a grande grande de fossas negras na área 
rural, distrito e urbana pode levar a poluição dos corpos hídricos. 

Poluição do lençol 
freatíco  

O descarte dos efluentes das fossas no lixão municipal ou rios, córregos 
pode trazer problemas ambientais, de saúde pública e econômica a 
comunidade e Prefeitura, podendo o gestor ser responsabiliado. 

Má utilização dos 
recursos públicos 

A falta de planejamento e de aprovação deste PMSB poderá causar uma 
ameaça grave, e os recuros públicos sem uma diretriz poderá trazer uma 
má utilização dos recursos. 

Aumento 
populacional 

O aumento populacional pode ser uma ameaça se o SES não estiver 
preparado e dimensionado de forma correta. 

Forte 
dependência de 
fundos externos 

A inustentabilidade econômica do setor faz com que a Prefeitura de 
Riachinho seja extremamente dependente de fundos de outras entidades 
externas. 

Quadro 10-Ameaças do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

 

  



 

217 
 

 

A imagem mostra a matriz SWOT construída a partir da análise do sistema de 

esgotamento sanitário do município de Riachinho, listando seus itens de reflexão e sua 

classificação. 
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D.2  INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM URBANA 

O sistema de manejo de águas pluviais de Drenagem existe somente com sarjetas 

e meio-fio e não há microdenagem e macrodrenagem, o que tem causado alagamentos 

em diversas ruas próximas a escolas e unidade básicas de saúde, já nas ruas com 

asfaltos é possível encontrar muito buracos. Na área rural e distrito também não existe 

micro e macrodrenagem podendo ser encontrado problemas em estradas e nas 

comunidades.  

 A seguir são listadas nos Quadros D.09 ao Quadro D.12 os itens de reflexão 

utilizados na construção da análise SWOT, bem como a classificação e a descrição de 

como isso afeta a infraestrutura da cidade. 
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Quadro D.09 – Forças do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 

CLASSIFICAÇÃO ITEM REFLEXÃO DESCRIÇÃO 

FO
RÇ

AS
 

Exigências legais 
 

A lei orgânica e o PMSB do município retratam 
normas de loteamento e arruamento, entre outras 
providências referentes ao manejo de águas pluviais. 

Topografia favorável ao 
escoamento superficial 

O município apresenta uma característica 
satisfatória, ou seja, uma topografia favorável para 
desenvolver uma rede pluvial. 

Pequena população A população reduzida de Riachinho tende a ser 
melhor trabalhada quanto a limpeza de ruas e bocas 
de lobo. 

Dimensão do município A extensão da zona urbana do município de 
Riachinho é média, dividida em duas partes, 
favorecendo a implantação de vias, e consequentes 
menor gastos com a instalação de sistemas de 
microdrenagem.  

Quadro 11-Forças do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 
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Quadro D.10 – Fraquezas do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 

CLASSIFICAÇÃO ITEM REFLEXÃO DESCRIÇÃO 

FR
AQ

U
EZ

AS
 

Ausência de legislação 
que aborde o manejo 

de águas pluviais 

Devido ao porte do município e o crescimento lento que o 
mesmo vive atualmente, a legislação sobre parcelamento e 
uso do solo vem posta em segundo plano. 

Não há planejamento 
nem estudos de rede 

pluvial 

A falta de um estudo técnico e um planejamento de rede 
pluvial mostra a falta de planejamento urbano. 

Falta de corpo técnico O corpo técnico não atende a demanda de fiscalização 
preventiva do futuro sistema de drenagem urbana, isso 
poderá possibilitar diversos danos aos sistemas a ser 
implantado. 

Inexistência de 
manutenções 
preventivas 

No município há somente manutenção corretivas, quando 
são observados problemas no sistema atual. 

Inexistência de rede 
pluvial 

No município não existe rede pluvial subterrânea em toda 
cidade, somente meio fios, sarjetas e em algumas ruas. 

Cadastro técnico e 
projeto de drenagem 

inexistente 

O município não dispõe de um projeto técnico para uma 
rede de drenagem, nem os pontos mais críticos no 
município. 

Quadro 12-Fraquezas do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 
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Quadro D.11 – Oportunidades do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 

CLASSIFICAÇÃO ITEM REFLEXÃO DESCRIÇÃO 

O
PO

RT
U

N
ID

AD
ES

 

Incentivos federais O governo incentiva através de recursos o município 
a construir e instalar sistemas de drenagem para a 
contenção de enchentes. Estes recursos podem ser 
viabilizados via convênios, com diversos entes da 
estrutura governamental como FUNASA, Ministério 
do Desenvolvimento Regional, entre outros. 

Revisão e atualização da 
legislação 

A revisão e atualização do arcabouço legal referente 
ao meio ambiente e ao saneamento é uma 
possibilidade de se estabelecer instrumentos de 
apoio a gestão e compatíveis com a nova realidade 
de Riachinho. 

Dimensão do município A extensão da zona urbana do município de 
Riachinho é pequena, favorecendo a implantação de 
vias, e consequente menor gastos com a instalação 
de sistemas de microdrenagem.  

Programas de apoio São oferecidos diversos programas de apoio a 
construção e melhoria dos sistemas de saneamento, 
um dos mais profícuos é o Programa Avançar 
Cidades.  

Política Nacional de 
Saneamento Básico  

A PNSB é uma oportunidade, visto que estabelece 
diversos deveres aos municípios, mas também lista 
direitos. 

Plano Municipal de 
Saneamento Básico 

PMSB 

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento 
Básico – PMSB de Riachinho deixa o município apto 
a obter recursos do Governo Federal. 

Quadro 13-Oportunidades do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 
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Quadro D.12 – Ameaças do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 

CLASSIFICAÇÃO ITEM REFLEXÃO DESCRIÇÃO 

AM
EA

ÇA
S 

Excesso de burocracia A burocracia é um item que deve ser levado em 
consideração em qualquer processo de 
planejamento, pois o trâmite processos em diversos 
órgãos é moroso, devendo ser computado parcela 
de tempo adicional em todos programas/projetos. 

Falta de planejamento e 
projetos 

A falta de planejamento e projetos podem ser uma 
ameaça enorme na busca de recursos. Não há 
equipe técnica preparada para elaboração de 
projetos técnicos. 

Aumento da 
pluviosidade  

O aumento da pluviosidade tem acontecido a cada 
ano, o que pode ser uma ameaça futura se não 
existir planejamento de rede pluvial. 

Erosão  A falta de rede pluvial tem causado forte erosão, o 
que poderá causar graves acidentes e inutilizar 
áreas da cidade. 

Falta de recursos e 
planejamento para a 
implantação da rede 

pluvial 

A falta de recursos para o setor, prejudicando a 
elaboração técnica de um planejamento da rede de 
drenagem pluvial. Esta falta de recursos faz com 
que o município seja dependente de fundos 
externos, o que geralmente atrasa os avanços de 
infraestrutura.  

Quadro 14-Ameaças do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 
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A imagem mostra a matriz SWOT construída a partir da análise da infraestrutura 

de manejo de águas pluviais do município de Riachinho, listando seus itens de reflexão 

e sua classificação, permitindo construir uma análise completa sobre como os fatores 

componentes da matriz se inter-relacionam. 
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R.4 INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

A infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do município 

de Riachinho é precária, visto os recursos técnicos e financeiros existentes. A principal 

carência a ser resolvida é quanto ao local de disposição final inadequada dos resíduos 

sólidos e a presença de catadores, sendo necessário implementar o PMGIRS com 

urgência. 

Na análise realizada a fim de avaliar as fraquezas, oportunidades, forças e 

ameaças notou-se pontos que convergem para a atual situação dos resíduos sólidos no 

município, e que não difere da realidade dos demais municípios de pequeno porte. 

A seguir são listados nos Quadros R.13 ao Quadro R.16 os itens de reflexão 

utilizados na construção da análise SWOT, bem como a classificação e a descrição de 

como isso afeta a infraestrutura de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
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Quadro R.13 – Forças do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos. 

CLASSIFICAÇÃO ITEM REFLEXÃO DESCRIÇÃO 

FO
RÇ

AS
 

 

Dimensão da cidade A extensão da zona urbana é pequena, o que facilita a 
implantação de programas e projetos, visto que com uma 
extensão menor de vias, menor são os gastos com o 
transporte dos resíduos e implantação de Coleta Seletiva. 

Pequena população A população reduzida de Riachinho, é um aspecto positivo 
também na vertente de resíduos sólidos, observadas as 
perspectivas de expansão do consumo. 

Limpeza urbana, 
poda, capina e 

roçada 

É realizada os serviços de limpeza urbana, poda, capina e 
roçada no centro e nas principais ruas da cidade. 

Coleta convencional 
universalizada 

O sistema de coleta convencional atinge 100% da área 
urbana. 

Aterro Sanitário Existem áreas para construção de aterro sanitário de 
pequeno porte. 

Consórcio 
Intermunicipal 

Os municípios do Noroeste juntamente fazem parte do 
Convales, Consórcio de Saúde e Desenvolvimento dos Vales do 
Noroeste de Minas  

Quadro 15-Forças do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos. 
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CLASSIFICAÇÃO ITEM REFLEXÃO DESCRIÇÃO 

FR
AQ

U
EZ

AS
 

 

Ausência de Programa para 
SLR 

Mesmo sendo de responsabilidade da Indústria, 
Distribuidor e Comércio, cabe a Prefeitura cobrar um 
Programa para o Sistema de Logística Reversa local. 

Encerramento do lixão e 
realização do PRAD 

 

Riachinho precisa encerrar o lixão municipal com 
realização de um PRAD – Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas. 

Ausência do PMGRCC Em Riachinho não existe Plano de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil nem o gerenciamento adequado. 

Carência de Fiscais 
Ambientais 

Para implementação da Política Municipal de 
Saneamento e de Resíduos é necessário a presença de 
Fiscais. 

Exigência de PGRS dos 
geradores 

É obrigação da Prefeitura exigir o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos Geradores locais 
para liberação de alvará. 

Inexistência de taxas 
específicas para manejo 

dos resíduos 

Não há contabilização de gastos exclusivos da limpeza 
pública e do manejo de resíduos sólidos. Os recursos 
utilizados neste setor são oriundos do orçamento próprio 
e não cobrança de taxas junto a população. 

Coleta seletiva No município não existe coleta seletiva implantada, mas 
no PMGIRS existe um projeto para envolver a 
comunidade. 

Falta de conscientização da 
população 

A população de forma geral ainda não entende a 
importância da segregação e a atual gestão ao coletar 
todos os resíduos de forma geral e misturado. 

Quadro 16-Fraquezas do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos. 
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Quadro R.15 – Oportunidade do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

CLASSIFICAÇÃO ITEM REFLEXÃO DESCRIÇÃO 

O
PO

RT
U

N
ID

AD
ES

 

Programas de 
apoio 

Programas de apoio financeiro e técnico do governo federal, através da 
FUNASA e/ou Ministério do Desenvolvimento Regional e Ministério do 
Meio Ambiente. 

Parcerias com o 
Ministério Público 

A boa relação da AMNOR com o Promotor de Justiça e Ministério Público 
pode se tornar um aliado para oportunidades. 

Convênio com a 
APA – de Unaí 

O Promotor de Justiça sugeriu a AMNOR em transformar a APA – 
Associação de Proteção Ambiental de Unaí numa gerenciadora regional dos 
resíduos do Sistema de Logística Reversa – SLR. 

Recursos federais A Prefeitura de Riachinho conseguiu elaborar o seu PMGIRS em 2013 com 
PlaNORes, atendendo a Lei nº 12.305, a qual definiu que o PMGIRS é 
condição para os municípios obterem recursos federais. O que torna uma 
oportunidade para a instalação de infraestrutura de resíduos sólidos, tais 
recursos podem ser viabilizados via convênios com diversos Órgão Federal 
e Estadual, como a FUNASA, MDR e do MMA. 

Política Nacional 
de Resíduos 

Sólidos 
 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos retrata sobre a necessidade de 
adequação dos municípios quanto a eliminação dos seus lixões, exigindo a 
criação de uma forma de disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos.  

Lei Federal nº 
11.445/2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o setor de saneamento básico no 
Brasil, abrangendo o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos. 

PMGIRS/PMSB A PNRS exige que todos os geradores são obrigados a elaborarem Planos 
de Gerenciamento de Resíduo Sólidos (PGRS) para terem acesso ao alvará 
de funcionamento. Este documento obrigatório, PMBM poderá melhorar a 
Gestão. 

Sistema de 
Logística Reversa 

SLR 

A Prefeitura de Riachinho ao elaborar o PMGIRS/PMSB definiu de acordo 
com a Lei Federal nº 12.305/2010 a observância do Sistema de Logística 
Reversa na gestão integrada de seus resíduos, sendo uma oportunidade de 
fazer acordos com fabricantes, distribuidores e comerciantes para sua 
implementação. 

Aterro Sanitário Construção de ASPP no município ou em consórcio. 
Quadro 17-Oportunidade do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
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Quadro R.16 – Ameaças do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

CLASSIFICAÇÃO ITEM REFLEXÃO DESCRIÇÃO 

AM
EA

ÇA
S 

Forte dependência 
de fundos externos 

A falta de recursos, tanto técnicos como financeiros 
ameaçam os projetos e programas definidos nos PMGIRS e 
PMSB de Riachinho, visto que estes itens são essenciais 
para a concretização de tais iniciativas e programas. 

Falta de 
planejamento e 

projetos 

A falta de um planejamento estratégico e projetos 
interligados pelas secretarias municipais pode levar a um 
maior esforço e menos resultados. 

Burocracia A morosidade em alguns processos e etapas para a 
integralização de programas e projetos dentro do Plano de 
Saneamento e em específico no eixo dos resíduos sólidos e 
do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos põem 
em risco os mesmos, visto a burocracia existente, podendo 
incorrer na perda de prazos e, consequentemente, 
recursos financeiros e técnicos. 

Ausência de 
programas de 

educação 
ambiental 

O município não dispõe de programas de educação 
ambiental que estimule a preocupação dos munícipes com 
questões referentes ao saneamento, principalmente a 
separação dos resíduos em: secos e úmidos. 

Sentença Judicial O Ministério Público do estado de MG abriu processo e já 
definiu sentença. O Processo nº 0082.12.000644-8. 

Falta de corpo 
técnico 

O corpo técnico não atende a demanda de fiscalização 
preventiva da disposição incorreta dos resíduos urbanos e 
de construção civil. Também apresenta corpo técnico 
desqualificado quanto as consultas no Siconv, ou seja, na 
busca de recursos e convênios, isso poderá possibilitar 
diversos danos aos sistemas a ser implantado. 

  

Quadro 18-Ameaças do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
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A imagem mostra a matriz SWOT construída a partir da análise do sistema de 

resíduos sólidos do município de Riachinho, listando seus itens de reflexão e sua 

classificação. 
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10 METAS, AÇÕES E PROGRAMAS 

As propostas de ações e projetos apresentados neste capítulo – Ações, 

Programas e Metas do PMSB são resultados de um processo de análise e consultas 

realizadas por ocasião das inúmeras reuniões, audiências e pesquisas, assim como, 

análise de sua viabilidade e temporalidade de execução, considerando o prazo 

emergencial – E, período de até três anos, o curto prazo – C, período de até 4 anos, o 

médio prazo – M, período de 5 a 8 anos e o longo prazo – L, período de até 20 anos. 

Estas ações e os projetos foram classificados nas seguintes áreas: abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem pluvial e desenvolvimento 

institucional. 

O alcance deste PMSB é de vinte anos, apesar de algumas ações propostas 

tenham prazo de execução maior ou terão caráter permanente. Os períodos que 

classificam as prioridades foram definidos pelo Comitê de Coordenação do PMSB. 

A Tabela apresenta as siglas utilizadas para caracterizar a prioridade, define os 

períodos de sua realização e convenciona cores que sinalizam para o grau de dificuldade 

para sua viabilização e implantação. Em todas as ações, a participação da população é 

de grande importância, ou seja, a chave do sucesso do plano, pois dela também 

dependem os resultados esperados. 
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PRIORIDADE   

E Emergencial (até 3 anos)  

C Curto Prazo (até 4 anos)  

M Médio Prazo (até 8 anos)  

L Longo Prazo (até 20 anos)  

 ALTA DIFICULDADE DE EXECUÇÃO – envolve cooperação Estadual, Federal, 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A viabilidade da ação do projeto 

depende da cooperação de terceiros ou da formulação de novos regramentos 

jurídicos 

 

 MÉDIA DIFICULDADE DE EXECUÇÃO – envolve cooperação entre o Poder 

Executivo Municipal e o Poder Legislativo Municipal ou entre entidades 

representativas. A viabilidade da ação se dá devido ao gerenciamento interno 

no âmbito do executivo municipal e legislativo. 

 

 BAIXA DIFICULDADE DE EXECUÇÃO – envolve o gerenciamento interno no 

âmbito do executivo municipal. 

 

 

 

No passar dos anos poderá vir a acontecer uma proposta de gestão associada 

para a prestação dos serviços de água e de esgoto sanitário, o Município 

obrigatoriamente deverá constituir uma instância para compartilhar a gestão destes 

serviços, fiscalizá-los, empreender a regulação e possibilitar o controle social. O 

município não pode abrir mão de sua autonomia municipal, nem se afastar do espírito 

da Política Nacional de Saneamento Básico proposta na Lei nº 11.445/2007 em 

compartilhar o saneamento básico e promover sua gestão de forma integrada. 
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10.1 INFRAESTRUTURA INSTITUCIONAL DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO 

O diagnóstico do saneamento básico do Município de Riachinho apontou 

problemas de ordem judicial, ambiental, social, técnica e financeira. Isto levará a 

condições cada vez mais insalubres do ambiente e poderá inviabilizar o desenvolvimento 

sustentável da cidade para seus futuros cidadãos, se agora não for feito nenhum 

planejamento e não for tomada nenhuma atitude pró ativa, preventiva e corretiva. 

Alguns dos maiores problemas na área do saneamento básico no Município pode-

se citar a poluição a falta de um sistema de tratamento de esgoto sanitário (SES) e em 

função da obrigatoriedade do Município em remediar a área degrada e encerramento do 

‘lixão’, buscando um projeto e uma alternativa para a disposição final dos resíduos 

sólidos urbanos (RSU). 

Pelo Município apresentar uma Estação de Tratamento de Esgoto – ETE 

construída com recursos federais oriundos da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, 

por meio de convênio 758/2001, firmado em 21/01/2002, onde o órgão ministerial alega 

irregularidade no convênio, informando que as obras do mencionado convênio não foram 

executada em conformidade com o pactuado, ou seja, a rede coletora, ligações 

domiciliares e elevatórias não se encontrava em operação por motivo de apresentarem 

erros graves de execução de projeto, conforme Laudo nº 127/2010. 

Os principais pontos apresentados no Laudo nº 127/2014 (Funasa): 

• a rede de esgotamento sanitário foi executada com tubos de PVC de esgoto 

predial, diferente do previsto no edital (planilhas e projetos) e em desacordo 

com as normas técnicas vigentes; 

• a ETE foi construída em desacordo com o projeto, com itens previstos não 

executados (caixa de areia); itens construídos em dimensões inferiores às 

previstas (leitos de secagem, calha parshal, padrão de energia) entre outros; 

• a elevatória foi construída em desacordo com itens previstos não executados 

(escada de marinheiro, tubos guia para içamento dos conjuntos elevatórios, 
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conjuntos e bombas), e materiais empregados de forma diferente das previstas 

(tubos de PVC onde deveria ser usado ferro fundido). 

 

Diante destas irregularidades na execução das obras do Sistema de Esgotamento 

Sanitário e dificuldades financeiras da prefeitura em resolver a situação, recomenda-se 

que o esgotamento sanitário possa ser repassado à Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais – COPASA, a qual é prestadora de serviço para o abastecimento de água. 

O Quadro apresenta o cenário futuro e realista para o Setor Institucional do 

Saneamento Básico de Riachinho. 

 



 
CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO 

SITUAÇÃO POLÍTICO – INSTITUCIONAL DO 
SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO 

OBJETIVOS METAS (CURTO, MÉDIO E 
LONGO PRAZO) 

PRIORIDADE (ALTA, 
MÉDIA E BAIXA) 

• Ausência de marco regulatório para o 
saneamento básico do município. 

• O município não possui Conselho 
Municipal de Saneamento Básico. 

• Sem estruturação institucional, ou 
seja, sem definições de atribuições, 
competências e responsabilidades no 
que se refere a aspectos operacionais 
e gerenciais. 

• As condicionantes do saneamento 
básico geridas pela Prefeitura 
Municipal de Riachinho englobam os 3 
eixos (esgotamento sanitário, limpeza 
pública e drenagem). 

• O eixo abastecimento de água é 
realizado pela COPASA. 

• Existe um lixão como forma de 
disposição final e sentença judicial 
com multa e afastamento do cargo do 
prefeito. 

• Ausência de regulação dos serviços de 
saneamento básico. 

 
1. Criação de legislação municipal para o 

saneamento básico 
 

Emergencial Alta 

 
2. Criação sobre forma de Lei do Conselho 

Municipal de Saneamento, com seu 
regulamento e agenda das reuniões. 
 

Emergencial Alta 

 
3. Aplicação das propostas do PMSB 

 

Curto, médio e longo 
prazo 

Alta, média e baixa 

4. Regulação dos serviços de saneamento 
básico com efetiva ação para garantir a 
qualidade do serviço. 

Curto Alta 

5. Desenvolver e implantar o Sistema de 
Informação Municipal de Saneamento 
Básico 

Curto Média 

6. Começar conversas com a COPASA para 
fazer a gestão e assumindo o 
esgotamento sanitário de Riachinho. 

Emergencial Alta 

Quadro 19-cenário futuro e realista para o Setor Institucional do Saneamento Básico de Riachinho   
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10.2 INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O diagnóstico técnico participativo realizado para o sistema de 

abastecimento de água de Riachinho, mostra que o serviço é prestado pela 

COPASA e apresenta satisfação pela população. O levantamento mostrou suas 

principais características, apontando as capacidades instaladas, bem como os 

problemas que os mesmos apresentam, conforme verificado nos levantamentos. 

O cenário definido para o estabelecimento dos programas, projetos e 

ações é o cenário realista, visto que este cenário apresenta metas factíveis e 

condizentes com a realidade do Município de Riachinho, além de atender todos 

os anseios da população ouvida para a realização do diagnóstico. 

Analisando detalhadamente a Tabela podemos verificar as sugestões de 

objetivos, programas, projetos e ações necessários, visando estruturar as ações 

necessárias para a concretização do cenário traçado e universalização do 

serviço. 
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Quadro 20-cenário futuro e realista para o Setor abastecimento de água do Saneamento Básico de Riachinho 

  

SITUAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVOS METAS 
E-C-M-L 
PRAZO 

PRIORIDADE 
(ALTA, MÉDIA E 

BAIXA) 

-Abastecimento e distribuição no 
meio urbano pela COPASA e 
necessidade de ampliar ao 
Distrito e comunidades próximas. 
-Intermitências na distribuição de 
água através de rede de 
distribuição. 
-Distribuição ineficiente de água 
potável por fontes alternativas na 
zona rural. 
-Existência de programa de 
controle e vigilância da qualidade 
da água de abastecimento 
(vigiágua) no sistema 
convencional, todavia é ausente 
no sistema alternativo. 
- Regulação do serviço realizada 
pela ARSAE. 
- Hidrômetro em 100% da cidade. 
-Ausência de controle social ou 
planejamento das ações de 
saneamento básico. 
- A COPASA tem disponível todos 
os relatórios de gestão. 

1. Resolver carências de abastecimento, como por exemplo: 
através de construção do sistema SALTA z, chafarizes, 
cisternas ou implantação de sistema simplificado nas 
comunidades, garantindo fornecimento de água de qualidade 
a toda a população da zona urbana e rural e outros usos 
essenciais. 

Curto, médio e longo 
 

Alta, média e 
baixa 

2. Promover a qualidade dos serviços de abastecimento de 
água, visando a máxima eficiência, eficácia e efetividade. 

Curto, médio e longo Alta, média e 
baixa 

3. Ampliar o sistema de tratamento de água Médio Alta 
4. Aprimorar e ampliar os mecanismos de fiscalização da 

qualidade da água distribuída. 
Curto Alta 

5. Estabelecer medidas de apoio à reabilitação dos sistemas 
existentes e a implantação de novos sistemas. 

Curto Alta 

6. Preservação da área do manancial  Curto Média 
7. Instalar geradores nos reservatórios e ETA Médio Alta 
8. Apresentar/Elaborar o Plano de Segurança da Água - PSA Curto Alto 
9. Manutenção periódica dos sistemas (Quinzenal) Médio Média 
10. Constituição de mecanismos de financiamento específicos 

para garantir o abastecimento de água dos aglomerados 
rurais ou dispersos. 

Médio Alta 

11. Reforçar a comunicação com a sociedade, promover a 
educação ambiental e sensibilizando a população para 
questões da qualidade, da racionalização do uso da água e da 
adimplência do pagamento. 

Curto, médio e longo Alta, média e 
baixa 
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SÍNTESE DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Objetivos 
almejados 

Programa Prioridade do 
Programa 

Ações/Projetos Prioridade 
Ação/Projeto 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 

10, 11 

Programa de 
Manutenção da 
Universalização 

Alta 

  
Orientar sobre a instalação de reservatório domésticos (Caixa d’água) Alta 
Cadastrar a rede de distribuição da zona urbana Alta 
Cadastrar a rede de distribuição da distribuição da zona rural Alta 
Manutenção e modernização do sistema de abastecimento de água da 
zona urbana Média 

Médio 

Identificação de novos mananciais para abastecimento da zona urbana e 
rural Média 

Inserção de novos empreendimentos na rede de distribuição de água da 
zona urbana Média 

Reestruturar o sistema de abastecimento de água do Distrito de 
Buritizeiro e comunidades Média 

Manutenção periódica dos itens que compõem o sistema de 
abastecimento de água Média 

Conscientização da população para o uso racional de água Alta 
Reabilitação de redes Média 

1, 2, 3, 4, 6, 
8, 10 

Programa de 
Melhoria da 
Qualidade e 

Segurança da 
Água 

Alta 

Apresentação e/ou Elaboração do Plano de Segurança da Água - PSA Alta 
Realização periódica de análises para o controle da qualidade da água Alta 
Revitalização do manancial Alta 
Implantar uma Estação de Tratamento de Água no Distrito e comunidades Alta 

6, 7, 9 Programa de 
Emergências e Média Criação do Plano emergencial em casos de danos ao sistema de 

abastecimento, tais como: Média 
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Contingências • Contaminação de manancial 
• Falta de Energia Elétrica 
• Rompimento de adutora 

1, 2, 3, 10, 
11 

Programa de 
melhoria da 
qualidade da 
água na zona 

rural 

Alta 

Implantação de poços para captação de água Alta 
Conscientização quanto ao uso de hiploclorito Alta 

Realização Periódica de Análises Físico, Químicas e Microbiológica dos 
Poços localizados na zona rural Alta 

11 

Programa de 
Educação 
Sanitária e 
Ambiental 

Média 

Campanhas de Conscientização quanto aos Aspectos Qualitativos e 
Quantitativos da Água Distribuída no Perímetro Urbano Média 

Campanhas de Conscientização quanto aos Aspectos Qualitativos e 
Quantitativos da Água Distribuída na Zona Rural Média 

 

Quadro 21-Síntese de programas de abastecimento de água 
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10.3 INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Analisando detalhadamente a Tabela 4, podemos verificar as sugestões 

de objetivos, programa, projetos e ações necessárias, visando estruturar as 

ações necessárias para a concretização do cenário traçado para a vertente de 

esgotamento sanitário. 

Atualmente, este serviço não é prestado pela Prefeitura, mas existe um 

Sistema de Esgotamento Sanitário e uma Estação de Tratamento de Esgoto, 

sendo que esta obra foi construída com recursos federais, pela Fundação 

Nacional de Saúde – FUNASA (convênio 758/2001) e na prestação de contas e 

entrega da obra foi constatado irregularidades de execução segundo Laudo nº 

127/2014. 

Diante de tal realidade a população recorre a alternativas individuais para 

destinação de seus esgotos, que consistem em fossas, na maioria das vezes 

rudimentares, e sumidouros. Em Riachinho, de acordo com os dados do IBGE 

(2010), são registrados 2.338 domicílios particulares permanentes sendo que 

1.317 estão na zona urbana e 1.021 na zona rural. Ao avaliar o tipo de destinação 

dada aos esgotos sanitários, se observa que o atual sistema individual poderá 

causar danos no lençol freático e situações graves de saúde pública.  

. 
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SITUAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBJETIVOS METAS (CURTO, MÉDIO 
E LONGO PRAZO) 

PRIORIDADE (ALTA, 
MÉDIA E BAIXA) 

Não há um Sistema de Esgotamento Sanitário 
que atenda de forma ambientalmente 
adequada. 
 
Existe presença de alternativas individuais. 
 
Existe um Projeto Básico e Executivo realizado 
junto a FUNASA. 
 
Existe uma ETE construída (inativa) por 
convênio, mas rejeitada pelo órgão federal. 
 
Sistemas de coleta e disposição inadequados. 
 
Sistema de disposição de efluentes precários 
na zona rural. 
 
Instalações sanitárias precárias na zona rural 
de Riachinho. 
 
Falta de pessoal qualificado par atender os 
serviços relacionados ao esgotamento 
sanitário. 

 
Lançamento de esgoto in natura nos corpos 
hídricos. 

1. Implantar a infraestrutura para coleta, tratamento 
do esgoto e despoluição dos corpos hídricos. O 
cenário ideal seria a construção de um Sistema de 
Esgotamento Sanitário eficiente ambientalmente 
na zona urbana. 

Médio Alta 

2. Resolver carências de atendimento, garantindo o 
esgotamento a toda a população urbana e rural. Curto Alta 

3. Elaborar Estudo de Concepção do Sistema de 
Esgotamento Sanitário Curto Alta 

4. Rever o Projeto Básico e Executivo do SES. Médio Alta 
5. Implantar sistemas de disposição individuais 

eficientes no Distrito e comunidades. Curto Alta 

6. Formação de quadro funcional qualificado para 
atender os serviços relacionados ao esgotamento 
sanitário. 

Curto Média 

7. Reforçar a comunicação com a sociedade e 
promover a educação ambiental Curto, Médio e longo Alta, média e baixa 



 
SÍNTESE DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Objetivos 
almejados 

Programa Prioridade do 
Programa 

Ações/Projetos Prioridade 
Ação/Projeto 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

Programa de “Projeto 
de Engenharia e 

Cooperação Técnica” 
Alta 

Elaborar estudo técnico do Sistema de Esgotamento Sanitário Alta 
Desenvolver projeto Básico e Executivo para implantação da 
ETE Alta 

Implantar um Sistema de Esgotamento Sanitário Alta 
Implantar tarifação pelos serviços Alta 
Contratação de colaboradores Alta 

2, 3, 4, 5 
e 6 

Programa de 
Prevenção, 

emergência e 
contingência 

Média Criação de um plano emergencial para danos e falhas no sistema Média 

Média Fiscalização e vigilância sanitária na zona urbana Média 

2, 3, 4 e 
6 

Programa de 
Melhorias sanitárias e 
domiciliares na zona 

Rural 

Alta 

Melhorias sanitárias/domiciliares na zona rural Média 
Fiscalização e vigilância sanitária na zona rural Média 
Criação de um Padrão de Fossa Séptica Ecológica para o 
Município Alta 

7 
Programa de 

Educação Sanitária e 
Ambiental 

Alta 

Criação e implantação de programa de educação ambiental que 
visem o contexto geral do uso do equipamento público 
relacionado ao esgotamento sanitário 

Média 

Campanhas de conscientização quanto ao encerramento das 
fossas Alta 

1 Programa de proteção 
do corpo receptor Alta Monitoramento do corpo receptor Média 

 

Quadro 22-Síntese de programas de infraestrutura de esgotamento sanitário
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10.4 INFRAESTRUTURA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A vertente de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos foram 

analisadas buscando as causas e fraquezas do sistema como um todo, 

apresentando suas principais características e capacidades, mostrando 

alternativas acerca da correta estruturação do sistema de gestão integrada de 

resíduos sólidos, trançando as demandas futuras e avaliando a capacidade que 

o sistema deverá ter para atente-las. 

O cenário definido para o desenvolvimento dos programas, projetos e 

ações é o cenário realista, visto que este cenário apresenta metas factíveis e 

condizentes com a realidade do Município de Riachinho, além de atender todos 

os anseios da população ouvida para a realização do diagnóstico. 

Dentro dessa perspectiva, o PMSB servirá como ferramenta para a 

melhoria da qualidade de vida da população, bem como, a adequação do 

Município as Leis nº 11.445/2007 e 12.305/2010. O diagnóstico da limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos de Riachinho foi descrito de acordo com as 

informações disponibilizadas através de questionários e planilhas respondido 

pela Prefeitura Municipal de Riachinho e visitas técnicas aos pontos da Zona 

Urbana e Rural do município que permitiram caracterizar e subsidiar o 

diagnóstico e propor as seguintes metas, ações, projetos programas para 

adequar o município a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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INFRAESTRUTURA DE 
GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVOS METAS  
E-C-M-L 
PRAZO 

PRIORIDADE A-
M-B 

Disposição dos resíduos sólidos em 
vazadouro a céu aberto (lixão). 
 
Coleta em toda zona urbana. 
 
Carência de coleta na zona rural. 
 
Ausência de programa coleta seletiva. 
 
Ausência de programa de compostagem. 
 
Ausência de logística reversa dos resíduos. 
 
Ausência de programa que relatam a 
educação ambiental como alternativa para 
conscientização da problemática dos 
resíduos sólidos. 
 
Ausência de programas voltados para os 
resíduos de serviços de saúde. 
 
Ausência de Plano e Programa voltado para 
os resíduos da construção civil. 
 

1. Atendimento da decisão da justiça (sentença) EMERGENCIAL Alta 
2. Resolver carências de atendimento, garantindo o acesso à 

limpeza pública para toda a população. 
E-C-M-L Alta 

3. Redução da geração de resíduos em 1% ao ano. E-C-M-L Alta 
4. Implantar, melhorar ou adaptar a infraestrutura para 

tratamento, reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos. 
C Alta 

5. Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 
resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos. 

E-C-M-L Alta 

6. Realização de convênio com a Associação de Proteção Ambiental 
(APA) de Unaí para gerenciamento dos resíduos do SLR 

EMERGENCIAL Alta 

7. Elaboração do Plano Gerenciamento dos Resíduos da 
Construção Civil. 

EMERGENCIAL Alto 

8. Distribuição de EPI’s, uniformes e capacitação dos servidores da 
limpeza pública. 

E-C-M-L Alto 

9. Implantação de PEV e LEV. C Média 
10. Aprofundar o conhecimento relativo a situações de interferência 

entre os resíduos sólidos e as demais condicionantes do 
saneamento básico. 

M Média 

11. Implementação da cobrança pelos serviços. M Alta 
12. Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias 

limpas como forma de minimizar impactos ambientais. 
L Baixo 

13. Gestão Integrada de Resíduos Sólidos E-C-M-L Média 
14. Articulação com Municípios vizinhos para organização de 

Consórcio Público 
EMERGENCIAL Média 
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Ausência de cobrança pelo serviço de 
resíduos sólidos. 
 
Ausência de PEV e LEV . 
 
Carência e ausência de EPI’s e uniformes 

15. Articulação entre as diferentes esferas do poder público, e 
destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica 
e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos. 

C Alta 

16. Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos. E-C-M-L Média 
17. Reforçar a comunicação com a sociedade e promovera educação 

ambiental. 
E-C-M-L Alta, média e 

baixa 
18. Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da 

prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e 
econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos 
serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade 
operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007. 

C Alta 

19. Prioridade nas aquisições e contratações governamentais, para: 
a. Produtos reciclados e recicláveis; 
b. Bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis 

com padrões de consumo social e ambientalmente 
sustentáveis. 

C Alta 

20. Criar, apoiar e acompanhar a associação de catadores de 
materiais recicláveis. 

E-C-M-L Alta 

21. Exigir do comércio, indústrias e de todos os grandes geradores a 
apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
como condição de liberação de alvará e licenciamento. 

EMERGENCIAL Alta 

22. Estabelecer medidas punitivas a disposição inadequada dos 
resíduos sólidos. 

M Alta 

23. Fechamento e recuperação da área do lixão EMERGENCIAL Alta 
24. Construção de aterros sanitário para disposição dos resíduos 

sólidos urbanos 
EMERGENCIAL Alta 

 

Quadro 23-cenário futuro e realista para o Setor Resíduos Sólidos do Saneamento Básico de Riachinho  
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SÍNTESE DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Objetivos 
almejados 

Programa Prioridade 
do 

Programa 

Ações/Projetos Prioridade 
Ação/Projeto 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 

12, 13, 14, 
15, 16, 17, 
18, 19, 20, 
21, 22, 23 

e 24 

Programa de 
Universalização dos 
serviços de resíduos 

Alta 

Ampliar a cobertura dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos. Alta 

Ampliar a equipe de prestação dos serviços de resíduos e capacitação 
dos mesmos Média 

Investir em equipamentos Alta 
Aquisição de equipamento de proteção individual Alta 
Tarifação dos serviços Média 
Atendimento da zona rural Alta 

1, 4, 6, 8, 
9, 13, 14, 
15, 16, 20 

Programa de incentivo 
a práticas sustentáveis Média 

Estruturar Associação e/ou Cooperativa de Reciclagem e 
Infraestrutura Necessária Média 

Implantar um sistema de Logística Reversa (envolvendo a APA Unaí) Alta 
Criar Áreas de transbordo Média 

4, 5, 6, 9, 
11, 17, 19, 

21 

Programa de educação 
ambiental Alta 

Consumo Sustentável Média 
Campanhas Educativas com a APA Unaí Alta 
Segregação e acondicionamento correto Média 

23, 24 
Programa de 

Recuperação dos 
Passivos Ambientais 

Alta Recuperar a área do atual lixão de Riachinho Alta 

9, 14, 24 

- - Projeto Aterro Sanitário Alta 
- - Construção do Aterro Sanitário Alta 
- - Aprovação e implementação do Consórcio Intermunicipal Alta 
- - Construção e instalação de PEV e LEV Média 
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10.5 INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Da mesma forma que as outras vertentes, foram analisadas as causas e 

fraquezas do sistema como um todo, apresentando suas principais 

características e capacidades, levando alternativas acerca da correta 

estruturação do sistema traçando as demandas futuras e avaliando a capacidade 

que o sistema deverá ter para atente-las. 

O cenário definido para o estabelecimento dos programas, projetos e 

ações é o cenário realista, visto que este cenário apresenta metas factíveis e 

condizentes com a realidade do Município de Riachinho, além de atender todos 

os anseios da população ouvida para a realização do diagnóstico. 
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SITUAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA DE ÁGUAS 

PLIVIAIS 

OBJETIVOS METAS (CURTO, 
MÉDIO E LONGO 

PRAZO) 

PRIORIDADE 
(ALTA, MÉDIA E 

BAIXA) 
Recursos hídricos próximos ao perímetro 
urbano. 
 
Maioria das ruas da cidade não 
apresentam pavimentação. 
 
Escoamento superficial por meio de 
sarjetas e meio fios.  
 
Ausência de programas de arborização. 
 
Existência de Barraginhas e curva de nível 
de forma discreta na Zona Rural. 
 
Apresenta a legislação municipal com 
tema afim. 
 
Falta de planejamento de novos 
loteamentos. 

1. Melhoria da Qualidade dos Recursos Hídricos Médio Média 
2. Desenvolver estudo técnico de rede pluvial em todo 

município. 
Curto Alto 

3. Estudar e executar medidas para evitar o aparecimento 
de zonas críticas na zona urbana, no distrito e 
comunidades, por meio de implantação de dispositivos 
de drenagem; eliminar e/ou reduzir as existentes. 

Longa Média 

4. Melhorar os serviços de barraginhas, curva de nível nas 
estradas vicinais. 

Curto Médio 

5. Estruturar e qualificar a unidade das Secretarias 
Municipais responsáveis por estes serviços, para o 
gerenciamento da implantação previstas, bem como 
para execução das ações continuadas de monitoramento 
e manutenção e de avaliação do sistema de drenagem. 

Curto Alto 

6. Elaborar cadastro técnico das estruturas atuais e futuras 
no núcleo urbano de Riachinho 

Longo Média 

7. Elaborar plano de construção, conservação e melhoria de 
vias rurais com diretrizes de conservação do solo 

Longo Média 

8. Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a 
educação ambiental. 

Curto, médio e 
longo 

Alta, média e baixa 

9. Criação de Plano Diretor para nortear o desenvolvimento 
e a expansão urbana do município. 

Médio Alta 

Quadro 24-cenário futuro e realista para o Setor de Drenagem Urbana do Saneamento Básico de Riachinho 
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SÍNTESE DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM 

 

Objetivos 
almejados 

Programa Prioridade 
do 

Programa 

Ações/Projetos Prioridade 
Ação/Projeto 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 e 8 

Programa de 
Universalização dos 
serviços de drenagem 

Alta 
Elaboração e execução de Projeto da Rede de Microdrenagem Pluvial 
Urbana Alta 

Capacitação profissional para os servidores públicos municipais Média 

2, 3, 4, 5, 
6, 7 e 8 

Programa de 
manutenção preventiva 

Média 

Adquirir equipamento para limpeza e manutenção das redes e 
dispositivos de drenagem urbana Alta 

Identificar as ligações irregulares de esgoto na rede de coleta e 
transporte de água pluvial após implantação do sistema de drenagem Média 

Limpeza dos sistemas existentes e daqueles à construir  Alta 

1 e 7 Programa de educação 
ambiental Média Criação e implantação de programa de educação ambiental relacionado 

à conservação do sistema de drenagem urbana Média 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 e 8 

Programa de 
crescimento sustentável 
do perímetro urbano Média 

Elaboração de um projeto de lei Municipal para estabelecer um marco 
legal de drenagem urbana Alta 

Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana Baixa 
Controle e Fiscalização do Uso e Ocupação do Solo Média 

1 
Programa de 
recuperação dos 
passivos ambientais 

Média 
Proteção das APPs remanescentes (parceria com prestadora de serviço 
de abastecimento de água) Média 

Executar ações de revegetação Média 
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10.6 ESTRATÉGIA DE AÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá ser executado em um 

período de 20 anos, se estabelecendo por linhas de ação que devem se articular 

com as demais instituições públicas estaduais e privadas visando a superação 

dos problemas diagnosticados. 

As ações se estenderão em programas específicos a serem 

desenvolvidos pelas secretarias municipais e seus respectivos departamentos, 

conforme diretrizes propostas e metas estabelecidas. 

Os programas serão compostos por um conjunto de ações (projetos, 

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

oferecidos a sociedade. 

Nessa definição, as linhas de ação para a execução do Plano Municipal 

de Saneamento, serão subdivididas em quatro esferas, cuja apresentação a 

seguir: 

 

• Gestão municipal do saneamento básico: A administração pública 

municipal devera buscar a eficiência e eficácia dos serviços de 

saneamento prestados. Deste modo, a linha de ação abrange a 

tomada de decisão do gestor público em destinar a gestão do Plano 

Municipal de Saneamento a determinada estrutura administrativa.  

• Inclusão Social: 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. 

• Infraestrutura, Meio Ambiente e Saúde Pública: A ação tem como 

intuito garantir a prestação dos serviços de agua, esgotos, resíduos 
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sólidos e drenagem urbana a população mediante a observância das 

disposições legais pertinentes e a capacidade de pagamento da 

população sobre a prestação desses serviços. Políticas públicas e 

acesso as linhas de financiamento são fatores essenciais para 

alcançar a melhoria dos indicadores de saúde pública, de 

desenvolvimento econômico e social e de preservação ambiental. 

• 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 dessa 

carência e necessário ampliar na sociedade a preocupação com o 

equilíbrio ecológico e ambiental em função das atividades humanas, 

por meio de um programa de Mobilização Social, este já realizado e 

entregue ao município de Riachinho. A sociedade deve ser orientada 

a garantir a sustentabilidade ambiental, econômica e social, 

primeiramente no meio ambiente no qual está inserida. 

 

10.6.1 Diretrizes para a Zona Rural 

Nas áreas rurais do Município de Riachinho, em que a prestação dos 

serviços de saneamento básico compete ao Município, a Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa), fundação pública, vinculada ao Ministério da Saúde (MS), com 

sede em Brasília/DF e com 26 unidades descentralizadas, uma em cada estado 

brasileiro (Superintendências Estaduais), pode vir a assumir parte desses 

serviços.  

A FUNASA tem por objetivo a promoção e proteção da saúde. Para tanto, 

deve formular, implementar e fomentar ações e soluções de saneamento para 

prevenção e controle de doenças.  

Sua principal fonte de receita são as dotações consignadas no Orçamento 

Geral da União (OGU) e, em segundo plano, importâncias financeiras, que, à 

conta de créditos orçamentários ou especiais, lhe forem destinadas por órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais.  
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A FUNASA executa ações de saneamento básico, desenvolvidas para a 

prevenção de doenças e controle de agravos, destacando-se:  

 

• Construção e ampliação de sistemas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário;  

• Implantação de melhorias sanitárias domiciliares;  

• Implantação, ampliação ou melhoria dos sistemas de tratamento e 

destinação final de resíduos sólidos;  

• Saneamento em áreas rurais (Áreas Especiais);  

• Ações de drenagem.  

 

Cabe verificar como o Município pode ser beneficiário da cooperação da 

FUNASA. Existem dois tipos de instrumentos jurídicos que viabilizam a 

cooperação: o Convênio e o Termo de Compromisso.  

A FUNASA pode celebrar convênio com o Município com vistas à 

execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco, que 

envolvam a transferência de recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal 

e da Seguridade Social da União, na forma do Decreto nº 6.170/2007, que 

estabelece normas relativas às transferências de recursos da União mediante 

convênios e contratos de repasse.  

Além do convênio, é possível celebrar Termo de Compromisso, 

instrumento utilizado para disciplinar as transferências do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), instituído pela Lei nº 11.578/2007. A Funasa 

participa desse programa na área de saneamento básico para Municípios com 

até 50 mil habitantes. 
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11 AÇÕES PARA EMERGENCIAIS E CONTINGÊNCIAS 

11.1 INTRODUÇÃO 

O Ministério das Cidades, através do Conselho das Cidades, em sua 

Resolução Recomendada nº 75, de 02/07/2009, a qual estabelece orientações 

relativas à Política de Saneamento Básico e ao conteúdo mínimo dos Plano de 

Saneamento Básico, em seu item IV, recomentada que as ações de emergências 

e desastres destes planos, apresentem e tenham: 

• Diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos 

de demanda temporária; 

• Diretrizes para a integração com os planos locais de contingência; e 

• Regras de atendimento e funcionamento operacional para situações 

críticas na prestação de serviços, inclusive para a adoção de 

mecanismos tarifários de contingência. 

Nos próximos tópicos serão avaliados os tipos de prejuízos e classificadas 

as possíveis emergências associadas aos serviços de saneamento básico. 

 

11.2 DEFINIÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Dois casos de emergências podem ser tipificados: os desastres e os 

eventos adversos. Os desastres são quantificados em função dos danos e 

prejuízos, em termos de intensidade, enquanto que os eventos adversos são 

quantificados em termos de magnitude. 

Decreta-se emergência quando há a garantia plena da ocorrência de uma 

situação anormal, em uma área do município, que levou o Prefeito a declarar 

situação de emergência ou estado de calamidade pública. Decretar a 

emergência permite ao município o benefício da “alteração dos processos de 
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governo e da ordem jurídica, no território considerado o menor prazo possível, 

para restabelecer a situação de normalidade”. 

O desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados 

pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, 

materiais e/ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. A 

seguir serão descritas as principais formas e conceitos que definem uma 

emergência ou estão associados a ela. 

 

11.2.1 Desastre 

Resultado de eventos adversos, naturais ou provados pelo homem, sobre 

um ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, materiais e/ou 

ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. 

Os desastres são quantificados em função dos danos e prejuízos, em 

termos de intensidade, enquanto que os eventos adversos são quantificados em 

termos de magnitude. 

 

11.2.2 Dano 

Dano é uma medida que define a intensidade ou severidade da lesão 

resultante de um acidente ou evento adverso. Caracteriza-se pela perda 

humana, material ou ambiental, física ou funcional, que pode resultar, caso seja 

perdido o controle sobre o risco. 

 

11.2.3 Situação de Emergência 

Reconhecimento (legal) pelo poder público de situação anormal, 

provocada por desastres, causando danos superáveis (suportáveis) pela 

comunidade afetada. 
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11.2.4 Estado de Calamidade 

Reconhecimento (legal) pelo poder público de situação anormal, 

provocada por desastres, causando sérios danos à comunidade afetada, 

inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes. 

 

11.3 TIPOS DE PREJUÍZO 

Os prejuízos advindos de uma situação de um desastre, dano, 

emergência ou estado de calamidade pública podem ser classificados como 

prejuízos sociais, ambientais ou econômicos. 

 

11.3.1 Prejuízos Sociais 

Os prejuízos sociais mais importantes relacionam-se com a interrupção 

do funcionamento ou com o colapso de serviços essenciais, como: 

- assistência médica, saúde pública e atendimento de emergência 

médico-cirúrgicas; 

- abastecimento de água potável; 

- alagamentos e cheias urbanas associadas à drenagem pluvial; 

- problemas no sistema de esgotos sanitários; 

- sistema de limpeza urbana e de recolhimento e destinação do lixo; 

- sistema de desinfestação e desinfecção do habitat e de controle de 

pragas e vetores; 

- geração e distribuição de energia elétrica; 

- telecomunicações; 

- transportes locais e de longo curso; 

- distribuição de combustíveis, especialmente os de uso doméstico; 

- segurança pública; 

- ensino. 
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Os prejuízos sociais são classificados de acordo com sua prioridade. O 

nível de Prioridade I está relacionado com o mau desempenho dos serviços 

essenciais responsáveis pelo (a): 

- assistência médica primária e pela assistência médico-hospitalar; 

- atendimento das emergências médico-cirúrgicas; 

- abastecimento de água potável; 

- esgoto sanitário; 

- limpeza urbana e recolhimento do lixo; 

- controle de pragas e de vetores, e 

- vigilância sanitária.  

 

Os prejuízos sociais com nível de prioridade II estão relacionados com o 

mau desempenho de serviços essenciais responsáveis pelo (a): 

- geração e destruição de energia elétrica; 

- transporte público; 

- telecomunicações; 

- distribuições de combustíveis, inclusive os de uso doméstico. 

 

11.3.2 Caracterização dos Níveis de Prejuízos Econômicos 

Em função da ponderação percentual entre o montante dos prejuízos 

econômicos e o produto interno bruto do município afetado, são estabelecidos 

quatro níveis de intensidade: 

- nível 1: os prejuízos são classificados como pouco vultuosos e pouco 

significativos, quando representam menos de 5% do PIB municipal; 

- nível 2: os prejuízos são classificados como pouco vultuosos mas 

significativos, quando variam entre 5 a 10% do PIB municipal; 

- nível 3: os prejuízos são classificados como vultuosos quando variam 

entre 10 e 30% do PIB municipal; 
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- nível 4: os prejuízos são classificados como muito vultuosos, quando 

ultrapassam 30% do PIB municipal. 

 

11.4 PRIORIDADE I 

Os prejuízos deste nível de prioridade estão relacionados com o mau 

desempenho dos serviços essenciais responsáveis pelo (a): 

- assistência médica primária e pela assistência médico-hospitalar; 

- atendimento das emergências médico-cirúrgicas; 

- abastecimento de água potável; 

- esgoto sanitário; 

- limpeza urbana e recolhimento do lixo; 

- controle de pragas e de vetores; e 

- vigilância sanitária. 

 

11.4.1 Prioridade II 

Os prejuízos sociais deste nível de prioridade estão relacionados com o 

mau desempenho de serviços essenciais responsáveis pelo (a): 

- geração e distribuição de energia elétrica; 

- transporte público; 

- telecomunicações; 

- distribuição de combustíveis, inclusive os de uso doméstico. 

 

11.5 POSSÍVEIS EMERGÊNCIAS 

Por ocasião da elaboração do PMSB procedeu-se levantamento de 

situações de emergências associadas aos serviços de saneamento básico, 

resultando nos cenários de emergências citados abaixo: 
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a. Alagamentos e cheias urbanas decorrentes de chuvas intensas 

prolongadas, atingindo áreas de risco a serem mapeadas; 

b. Interrupção nos sistemas de abastecimento de água potável, em 

decorrência de chuvas intensas (impacto na captação de água), da 

falta de energia elétrica (problemas no sistema de distribuição de 

energia devido a acidentes e tempo adverso), de manutenção no 

sistema de abastecimento de água; 

c. Acidentes relacionados ao derramamento de óleos, combustíveis, 

produtos químicos próximos aos mananciais hídricos; 

d. Acidentes e emergências de origem ambiental (descarga de 

efluentes domésticos, industriais, dejetos, agrotóxicos, etc...); 

e. Problemas decorrentes do gerenciamento de resíduos sólidos 

(contratos, coleta de resíduos, disposição final dos resíduos 

sólidos); 

f. O surgimento de epidemia de dengue no município ocorrida no 

ano, sinaliza para campanhas emergenciais de remoção de 

resíduos sólidos e limpeza de terrenos; 

 

11.6 PROGRAMA DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 

A Organização Mundial de Saúde, através do primeiro volume da terceira 

edição das GDWQ (WHO, 2004 apud Vieira J; Morais C. p4), publicado em 

setembro de 2004, recomenda que as entidades gestoras de sistemas de 

abastecimento público de água desenvolvam Plano de Segurança da Água 

(PSA) para garantir a qualidade da mesma, incorporando metodologias de 

avaliação e gestão de riscos, bem como práticas de boa operação dos sistemas. 
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A avaliação e o planejamento das medidas de controle, baseados na 

identificação dos perigos, devem garantir que os objetivos de saúde pública 

serão atingidos. O nível de controle aplicado deve ser proporcional aos 

resultados obtidos na priorização de riscos (Vieira, J.; Morais C.). o esquema 

abaixo ilustra alguns fatores de risco para o sistema de abastecimento de água 

(imagem 19). 

Figura 44-Riscos para a interrupção do sistema de abastecimento de água 

 

Nesse caso o programa se concentrará na criação de um plano 

emergencial em caso de danos ao sistema, a justificativa desse tipo de prática 

se dá em virtude do SAAE não possuir o controle das estruturas do sistema como 

um todo, gerando casos como os relatados pelo comitê de coordenação. 

 

11.6.1 Criação de um Plano Emergencial em caso de Danos ao Sistema 

Para a elaboração de um Plano Emergencial deve constituir-se uma 

equipe multidisciplinar cujas atribuições compreendem o planejamento, o 

desenvolvimento, a verificação e a aplicação do plano, após a seleção dos 
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agentes envolvidos, todo o sistema de abastecimento deve ser descrito de uma 

forma fiel ao estado em que se encontra. 

Com o conhecimento do estado da infraestrutura do sistema somada a 

equipe responsável, devem ser considerados todos os potenciais perigos 

biológicos, físicos e químicos susceptíveis de estar associados ao sistema de 

abastecimento, identificando o que pode causar o dano e estabelecendo 

medidas emergenciais para conter os problemas. 

A criação de um plano emergencial vem a contribuir com a universalização 

dos serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Riachinho, 

um exemplo de sua aplicabilidade pode ser, quando o início de vazamento na 

barragem do manancial que abastece o núcleo urbano. 

Se houvesse um plano de emergência, seria identificada a situação e os 

responsáveis pelo serviço e tomariam as devidas providências de forma ágil, de 

forma a evitar transtornos a considerável parcela da população atendida pelo 

referido recurso hídrico. 

 

11.7 PROGRAMA DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Um sistema de esgotamento sanitário engloba as etapas que vão desde 

a coleta dos efluentes por meio das redes de esgoto, passando por elevatórias 

e interceptores que o conduzirão até as estações de tratamento. 

Alguns eventos podem afetar essa sistemática, gerando focos de 

contaminação, de forma a comprometer os equipamentos e dispositivos que 

compõem o sistema, geralmente as causas estão relacionadas a condições 

climáticas ou mesmo ação antrópica. 
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A imagem aborda alguns fatores que podem contribuir para a interrupção 

do sistema de esgotamento sanitário, entre eles estão o extravasamento com 

posterior danificação dos equipamentos, a interrupção prolongada de energia 

elétrica, vandalismo, entre outros fatores. Além disso o esquema aponta os 

danos causados tanto ao meio ambiente, como a população do município. 

 

Figura 45-Causas de interrupção do SES 

 

Posterior a implantação e ampliação na Estação de Tratamento de Esgoto 

em Riachinho, este programa se faz necessário, visto a imprevisibilidade dos 

fatos que podem causar danos ao sistema e em consequência a população. Os 

responsáveis pelo serviço devem para tanto, conhecer bem o sistema para que 

haja um planejamento o mais assertivo possível. 

Para o SES, as ações se diferem do vertente abastecimento de água, 

todavia para o planejamento de um programa de prevenção, emergência e 

contingência, são utilizadas a mesmas premissas, sendo elas a estruturação de 

uma equipe multidisciplinar, o pleno conhecimento da infraestrutura existente, e 

por último a identificação dos fatores que possam ameaçar o funcionamento do 

sistema. 
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11.7.1 Criação de um Plano Emergencial para Falhas e Danos ao Sistema 

No que diz respeito a vertente esgotamento sanitário, o principal motivo 

de interrupção dos serviços á o vazamento, que pode ocorrer, entre outras 

razões, por paralização de elevatórias seja por problemas técnicos ou 

interrupção de energia, e entupimentos. 

O município deve desenvolver um plano emergencial para a contenção de 

falhas e danos do atual e do futuro SES de Riachinho, tomando medidas 

mitigatórias em caso de danos do sistema (Tabela). 

 

Medidas a serem tomadas pelo prestador de serviço no caso de danos ao sistema 

Comunicar à população, hospitais, entre outros, instituições, autoridades e Defesa Civil, através dos 
serviços de comunicação disponíveis; 

Contratar de forma emergencial obras de reparo das instalações atingidas 
Comunicar aos órgãos de órgãos de controle ambiental 

Comunicar à concessionária de energia elétrica e disponibilidade de gerador de emergência na falta 
continuada de energia 

Comunicar a polícia em caso de sinistro e vandalismo 
Sinalizar e isolar a área como medida preventiva de acidentes 

Implantar sistema de desvio e isolamento do trecho avariado para não prejudicar as áreas circunvizinhas 
em caso de acidentes em coletores de esgoto 

Tabela 25: Medidas a serem tomadas no caso de danos ao sistema 
 

A primeira medida seria acionamento imediato da equipe estabelecida 

para atendimento emergencial. Como a produção de esgoto está diretamente 

relacionada ao consumo de água, outra medida possível é a emissão de alerta 

para contenção do consumo e, caso não seja suficiente, partir para o 

racionamento. 

As ações mitigadoras deverão levar em conta as obras de reparo 

emergenciais de possíveis equipamentos e instalações que porventura tenham 

sido danificadas. Além disso, é importante tomar parceiros não somente a 
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população, mas também órgãos ambientais que colaborem no sentido de 

gerenciar possíveis danos ao meio ambiente. 
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12 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE 

INDICADORES 

12.1 DEFINIÇÃO DE MECANISMOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Deverão ser desenvolvidos programas de monitoramento e avaliação dos 

resultados do PMSB para que o poder público possa avaliar o impacto das ações 

deste plano na qualidade de vida da população. 

Por isso, e necessário que os gestores dos quatro pilares do saneamento 

identifiquem e priorizem as ações, com ênfase nas principais alterações 

previstas no PMSB. 

 

12.2 O PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INDICADORES 

Os indicadores são ferramentas fundamentais para o planejamento de 

políticas públicas, um utensilio importante no processo de tomada de decisão, 

obtendo evidencias da situação avaliada e suas tendências, desigualdades entre 

diferentes áreas, qualquer que seja o assunto em foco, seja sanitária, de saúde 

pública ou ambiental. 

O saneamento – saúde – ambiente possui um relacionamento bastante 

forte, no qual as ações de saneamento impactam o ambiente, sendo seu 

principal objetivo atuar sobre a saúde pública e ambiental. 

Essas ações refletem diretamente nas condições ambientais e, 

consequentemente, no bem-estar humano, contribuindo para a redução da 

morbidade e mortalidade. Por tanto, não poderão ser considerados como únicos 

culpados pelos resultados positivos ou negativos, necessitando analises em 

conjunto com outros fatores importantes, como renda e condições da 

infraestrutura urbana (limpeza pública pavimentação, equipamentos urbanos 

etc.). 
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Segundo a Lei Federal 11.445/07, que estabelece como integrantes do 

saneamento as ações de: 

 

• Abastecimento de Agua, caracterizado como o fornecimento as 

populações de agua em quantidade suficiente e com qualidade que a 

enquadre nos padrões de potabilidade; 

• Esgotamento Sanitário, compreendendo a coleta dos esgotos gerados 

pelas populações, o tratamento e sua disposição de forma compatível 

com a capacidade do meio ambiente em assimila-los; 

• Limpeza Pública, incluindo todas as fases de manejo dos resíduos sólidos 

domésticos, até sua disposição final, compatível com as potencialidades 

ambientais; e. 

• Drenagem Pluvial, significando a condução das aguas pluviais, de forma 

a minimizar seus efeitos danosos sazonais sobre as populações e as 

propriedades. 

 

Os indicadores sanitários relacionados com a prestação dos serviços 

devem refletir as condições que caracterizam a prestação nos seus aspectos de 

acesso, com vistas a atingir a universalização, de continuidade, qualidade e de 

confiabilidade. 

Os indicadores utilizados para monitorar a prestação de serviços de 

abastecimento de agua e esgotamento sanitário devem refletir os a sua 

evolução, no tocante aos aspectos de gestão, técnico e operacionais, 

econômico-financeiros e comerciais. 

Concomitantemente a apresentação de cada meta fixada, faz-se também, 

para cada um dos sistemas, a indicação da forma de avaliação das mesmas, 

através da formulação de indicador especifica, dessa maneira atende-se ao item 

da Lei 11.445/07, no que se refere ao cumprimento do art.19, V – “Mecanismos 

e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações 

programadas”. 
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Esses indicadores específicos para acompanhamento das metas fazem 

parte do conjunto de indicadores a serem propostos e serão complementados 

por outros de natureza técnica/operacional/administrativo-financeira conforme, 

lembrando que esses indicadores são sugeridos conforme o SNIS /2011. 

 

12.2.1 Indicadores de Abastecimento de Água 

12.2.1.1 IQAD – Índice de Qualidade de Água Distribuída 

O sistema de abastecimento de água, em condições normais de 

funcionamento, deverá assegurar o fornecimento da água demandada pelos 

usuários do sistema, garantindo o padrão de portabilidade estabelecido na 

Portaria nº. 518/04 do Ministério da Saúde, ou outras que venham substituí-la. 

A qualidade da água da será medida pelo Índice de Qualidade da Água 

Distribuída - IQAD. Este índice procura identificar, de maneira objetiva, a 

qualidade da água distribuída à população. Em sua determinação são levados 

em conta os parâmetros mais importantes de avaliação da qualidade da água, 

que dependem, não apenas da qualidade intrínseca das águas dos mananciais, 

mas, fundamentalmente, de uma operação correta, tanto do sistema produtor 

quanto do sistema de distribuição. O índice é calculado a partir de princípios 

estatísticos que privilegiam a regularidade da qualidade da água distribuída, 

sendo o valor final do índice pouco afetado por resultados que apresentem 

pequenos desvios em relação aos limites fixados. O IQAD será calculado com 

base no resultado das análises laboratoriais das amostras de água coletadas na 

rede de distribuição de água, segundo um programa de coleta que atenda à 

legislação vigente e seja representativa para o cálculo estatístico adiante 

definido. Para garantir essa representatividade, a frequência de amostragem do 

parâmetro colimetria, fixada na legislação, deve ser também adotada para os 

demais que compõem o índice. A frequência de apuração do IQAD será mensal, 

utilizando os resultados das análises efetuadas no trimestre anterior. Para 

apuração do IQAD, o sistema de controle da qualidade da água a ser implantado 

pelo operador deverá incluir um sistema de coleta de amostras e de execução 



 

266 
 

de análises laboratoriais que permita o levantamento dos dados necessários, 

além de atender à legislação vigente. O IQAD é calculado como a média 

ponderada das probabilidades de atendimento da condição exigida de cada um 

dos parâmetros constantes no quadro que se segue, considerados os 

respectivos pesos. 

 

 
 

A probabilidade de atendimento de cada um dos parâmetros do quadro 

será obtida, exceto no que diz respeito à bacteriologia, através da teoria da 

distribuição normal ou de Gauss. No caso da bacteriologia, será utilizada a 

frequência relativa entre o número de amostras potáveis e o número de amostras 

analisadas. Determinada a probabilidade de atendimento para cada parâmetro, 

o IQAD será obtido através da seguinte expressão: 

 

 
 

Onde:  

• P(TB) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a 
turbidez;  

• P(CRL) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o 
cloro residual;  

• P(PH) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o PH;  
• P(FLR) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para os 

fluoretos;  
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• P(BAC) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a 
bacteriologia.  

 

A apuração mensal do IQAD não isenta o operador de suas 

responsabilidades em relação a outros órgãos fiscalizadores e atendimento à 

legislação vigente. A qualidade da água distribuída será classificada de acordo 

a média dos valores do IQAD dos últimos 12 (doze) meses, em consonância com 

o quadro a seguir: 

 
 

A água distribuída será considerada adequada se a média dos IQADs 

apurados nos últimos 12 (doze) meses for igual ou superior a 90% (conceito 

“bom”), não devendo ocorrer nenhum valor mensal inferior a 80% (conceito 

“ruim”). 

 

12.2.1.2 CBA – Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água 

A cobertura do sistema de abastecimento de água é o indicador utilizado 

para verificar se os requisitos da generalidade são ou não respeitados na 

prestação do serviço de abastecimento de água. Importa ressaltar que este 

indicador não deve ser analisado isoladamente, pois o fato de um imóvel estar 

conectado à rede pública de abastecimento não garante que o usuário esteja 

plenamente atendido. Este índice deve, portanto, sempre ser considerado em 

conjunção com dois outros, o IQAD - Indicador de Qualidade da Água Distribuída 

e o ICA - Índice de Continuidade do Abastecimento, pois somente assim pode-

se considerar que a ligação do usuário é adequadamente suprida com água 

potável na quantidade e qualidades requeridas. A cobertura pela rede 

distribuidora de água será apurada pela expressão seguinte: 
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Onde:  

CBA = cobertura pela rede de distribuição de água, em percentagem.  

NIL = número de imóveis ligados à rede de distribuição de água  

NTE = número total de imóveis edificados na área de prestação  

 

Na determinação do número total de imóveis edificados na área de 

prestação do serviço (NTE), não serão considerados os imóveis não ligados à 

rede distribuidora, abastecidos exclusivamente por fonte própria de produção de 

água. 

Para efeito de classificação, o nível de cobertura do sistema de 

abastecimento de água será avaliado conforme o quadro a seguir: 

 

Considera-se que o serviço é adequado se a porcentagem de cobertura 

for superior a 95%. 

 

12.2.1.3 ICA – Índice de Continuidade do Abastecimento de Água 

Para verificar o atendimento ao requisito da continuidade dos serviços 

prestados, é definido o Índice de Continuidade do Abastecimento - ICA. Este 

indicador, determinado conforme as regras aqui fixadas estabelecerá um 

parâmetro objetivo de análise para verificação do nível de prestação dos 

serviços, no que se refere à continuidade do fornecimento de água aos usuários. 
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Os índices requeridos são estabelecidos de modo a garantir as expectativas dos 

usuários quanto ao nível de disponibilidade de água em seu imóvel e, por 

conseguinte, o percentual de falhas por ele aceito.  

O índice consiste, basicamente, na quantificação do tempo em que o 

abastecimento propiciado pelo operador pode ser considerado normal, 

comparado ao tempo total de apuração do índice, que pode ser diário, semanal, 

mensal ou anual, ou qualquer outro período que se queira considerar.  

Para apuração do valor do ICA deverão ser quantificadas as reclamações 

(confirmadas) dos usuários e registradas as pressões em pontos da rede 

distribuidora onde haja a indicação técnica de possível deficiência de 

abastecimento. A determinação desses pontos será feita pelo Ente Regulador, 

devendo ser representativa e abranger todos os setores de abastecimento. 

Deverá ser instalado pelo menos um registrador de pressão para cada 3.000 

(três mil) ligações. O Ente Regulador poderá, a seu exclusivo critério, exigir que 

o operador instale registradores de pressão em outros pontos da rede em caráter 

provisório, para atendimento de uma situação imprevista. Enquanto estiverem 

em operação, os resultados obtidos nesses pontos deverão ser considerados na 

apuração do ICA, a critério do Ente Regulador. 

A metodologia mais adequada para a coleta e registro sistemático das 

informações dos níveis dos reservatórios e das pressões na rede de distribuição 

será estabelecida previamente ou, alternativamente, proposta pelo operador, 

desde que atenda às exigências técnicas de apuração do ICA, a critério do Ente 

Regulador. 

 

 
 

Observação: O valor de pressão mínima sugerida como 8 metros de 

coluna d’água, poderá ser alterado, pelo Ente Regulador ou, desde que 

justificado, pela Prestadora com autorização do Ente Regulador, de acordo com 
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as condições locais. Número de reclamações confirmadas – Queixas de falta de 

água ou pressão baixa, feita por usuários. Só deverão ser validadas as 

reclamações que se verificar serem verdadeiras  

Não deverão ser considerados, para cálculo do ICA, registros de pressões 

abaixo dos valores mínimos estabelecidos ou reclamações dos usuários, no 

caso de ocorrências programadas e devidamente comunicadas à população, 

bem como no caso de ocorrências decorrentes de eventos além da capacidade 

de previsão e gerenciamento do operador, tais como inundações, incêndios, 

precipitações pluviométricas anormais, e outros eventos semelhantes, que 

venham a causar danos de grande monta às unidades do sistema, interrupção 

do fornecimento de energia elétrica, greves em setores essenciais aos serviços 

e outros.  

Os valores do ICA para o sistema de abastecimento como um todo, 

calculado para os últimos 12 (doze) meses, caracterizam o nível de continuidade 

do abastecimento, classificado conforme o quadro a seguir: 

 

Para efeito desta portaria, o serviço é considerado adequado se a média 

aritmética dos valores do ICA calculados a cada mês for superior a 98% (noventa 

e oito por cento), não podendo ocorrer em nenhum dos meses valor inferior a 

95% (noventa e cinco por cento). O Ente Regulador poderá fixar outras 

condições de controle, estabelecendo limites para o ICA de áreas específicas, 

ou índices gerais com períodos de apuração semanais e diários, de modo a obter 

melhores condições de controle do serviço prestado. 
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12.2.1.4 IPD – Índice de Perdas no Sistema de Distribuição 

O índice de perdas no sistema de distribuição deve ser determinado e 

controlado para verificação da eficiência do sistema de controle operacional 

implantado, e garantir que o desperdício dos recursos naturais seja o menor 

possível. Tal condição, além de colaborar para a preservação dos recursos 

naturais, tem reflexos diretos sobre os custos de operação e investimentos do 

sistema de abastecimento, e consequentemente sobre as tarifas, ajudando a 

garantir o cumprimento do requisito da modicidade das tarifas. O índice de 

perdas de água no sistema de distribuição será calculado pela seguinte 

expressão: 

 

 
Onde:  

• IPD = índice de perdas de água no sistema de distribuição (%)  

• VLP = volume de água líquido produzido, em metros cúbicos, 

correspondente à diferença entre o volume bruto processado na estação 

de tratamento e o volume consumido no processo de contabilização (água 

de lavagem de filtros, descargas ou lavagem dos decantadores e demais 

usos correlatos), ou seja, VLP é o volume de água potável efluente da 

unidade de produção; a somatória dos VLP's será o volume total efluente 

de todas as unidades de produção em operação no sistema de 

abastecimento de água.  

• VAF = volume de água fornecido, em metros cúbicos, resultante da leitura 

dos micromedidores e do volume estimado das ligações que não os 

possuam; o volume estimado consumido de uma ligação sem hidrômetro 

será a média do consumo das ligações com hidrômetro, de mesma 

categoria de uso.  

• Para efeito deste indicador o nível de perdas verificado no sistema de 

abastecimento será classificado conforme indicado no quadro a seguir: 
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12.2.1.5 Índice de Saturação do Sistema Produtor 

Deverá ser criado indicador que possibilite comparar a oferta e a demanda 

de água. Este deverá ser utilizado para programar ampliações ou novos sistemas 

produtores e também para ajustar os programas de controle e redução de 

perdas.  

 

12.2.1.6 Indicador de Responsabilidade de Utilização de Recursos Hídricos 

Deverá ser criado indicador que possibilite mensurar o grau de 

responsabilidade na utilização dos recursos hídricos do município, levando em 

conta a forma do uso do manancial e a organização do uso destes recursos. 
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Tabela 9 - Abastecimento de água 
 (FONTE: Adaptado em Plano Regional de Saneamento da Bacia Hidrográfica do Taquari – Antas – G040). 

 

12.2.2 Indicadores de Esgotamento Sanitário 

12.2.2.1 ICE – Cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário 

Do mesmo modo que no caso do sistema de abastecimento de água, a 

cobertura da área de prestação por rede coletora de esgotos é um indicador que 

busca o atendimento dos requisitos de Generalidade, atribuídos pela lei aos 

serviços considerados adequados. A cobertura pela rede coletora de esgotos 

será calculada pela seguinte expressão: 

 

 
Onde: 

• CBE = cobertura pela rede coletora de esgotos, em percentagem. 

• NIL = número de imóveis ligados à rede coletora de esgotos.  

• NTE = número total de imóveis edificados na área de prestação. 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Descrição Objetivo 

Índice de Cobertura dos Domicílios com 
Abastecimento de Agua 

Medir a quantidade de domicílios com disponibilidade 
de acesso ao sistema de abastecimento de agua. 

Índice de Atendimento dos Domicilio com 
Abastecimento de Agua 

Medir a quantidade de domicílios ligados ao sistema de 
abastecimento de agua. 

Controle de Perdas Medir o índice de perdas totais por ramal de distribuição 

Qualidade da Agua Distribuída Como forma de acompanhamento e avaliação da 
qualidade da agua distribuída, são atendidas as 

exigências contidas nas legislações atuais (Portaria MS 
no 2914/11), referente aos padrões de potabilidade para 

agua distribuída. São frequentemente analisados na 
agua de distribuição foram determinados 09 parâmetros 

os mesmos são divididos em três grupos: 
• Grupo 1 - coliforme total; 

• Grupo 2 - PH, Turbidez, Cloro, Flúor e Cor; 
• Grupo 3 - THM, Ferro e Alumínio. 

Interrupções de Fornecimento Tem por objetivo verificar o impacto das paralisações no 
sistema de distribuição de agua. 
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Na determinação do número total de imóveis ligados à rede coletora de 

esgotos (NIL) não serão considerados os imóveis ligados a redes que não 

estejam conectadas a coletores tronco, interceptores ou outras tubulações que 

conduzam os esgotos a uma instalação adequada de tratamento. 

Na determinação do número total de imóveis edificados (NTE) não serão 

considerados os imóveis não ligados à rede coletora localizados em loteamentos 

cujos empreendedores estiverem inadimplentes com suas obrigações perante a 

legislação vigente, perante a Prefeitura Municipal e demais poderes constituídos, 

e perante o operador. 

O nível de cobertura de um sistema de esgotos sanitários será classificado 

conforme o quadro a seguir: 

 
 

Para efeito deste regulamento, é considerado adequado o sistema de 

esgotos sanitários que apresentar cobe0rtura igual ou superior a 80%. 

 

12.2.2.2 Eficiência do Sistema de Esgotamento Sanitário 

A eficiência do sistema de coleta de esgotos sanitários será medida pelo 

número de desobstruções de redes coletoras e ramais prediais que efetivamente 

forem realizadas por solicitação dos usuários. O operador deverá manter 

registros adequados tanto das solicitações como dos serviços realizados. As 

causas da elevação do número de obstruções podem ter origem na operação 

inadequada da rede coletora, ou na utilização inadequada das instalações 

sanitárias pelos usuários. Entretanto, qualquer que seja a causa das obstruções, 

a responsabilidade pela redução dos índices será do operador, seja pela 

melhoria dos serviços de operação e manutenção da rede coletora, ou através 
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de mecanismos de correção e campanhas educativas por ele promovidos de 

modo a conscientizar os usuários do correto uso das instalações sanitárias de 

seus imóveis. 

 

12.2.2.3 IORD – Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares 

O índice de obstrução de ramais domiciliares (IORD) deverá ser apurado 

mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de 

ramais realizadas no período por solicitação dos usuários mais de 12 horas após 

a comunicação do problema e o número de imóveis ligados à rede, no primeiro 

dia do mês, multiplicada por 10.000 (dez mil). 

 

 

• QDR12 = Quantidade de desobstruções de ramais realizadas no período por 
solicitação dos usuários mais de 12 horas após a comunicação do problema  

• NL = Número de imóveis ligados à rede no primeiro dia do mês. 

 

12.2.2.4 IORC – Índice de Obstrução de Redes Coletoras 

QDC12 = Quantidade de desobstruções de redes coletoras realizadas por 

solicitação dos usuários mais de 12 horas após a comunicação do problema 

ER = Extensão da rede coletora em quilômetros, no primeiro dia do mês. 

Enquanto existirem imóveis lançando águas pluviais na rede coletora de 

esgotos sanitários, e enquanto o operador não tiver efetivo poder de controle 

sobre tais casos, não serão considerados, para efeito de cálculo dos índices 

IORD e IORC, os casos de obstrução e extravasamento ocorridos durante e após 

6 (seis) horas da ocorrência de chuvas.  

 

Para efeito deste regulamento o serviço de coleta dos esgotos sanitários 

é considerado eficiente e, portanto, adequado, se: 
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• A média anual dos IORD, calculados mensalmente, for inferior a 20 

(vinte), podendo este valor ser ultrapassado desde que não ocorra em 2 

(dois) meses consecutivos nem em mais de 4 (quatro) meses em um ano;  

• A média anual dos IORC, calculados mensalmente, deverá ser inferior a 

200 (duzentos), podendo ser ultrapassado desde que não ocorra em 2 

(dois) meses consecutivos nem em mais de 4 (quatro) meses por ano. 

 

12.2.2.5 Índice de Saturação do Sistema de Tratamento 

Deverá ser criado indicador que possibilite comparar a oferta e a demanda 

das instalações existentes. Este deverá ser utilizado para programar novas 

instalações ou ampliações. 

 

12.2.2.6 Índice de Qualidade de Esgoto 

A qualidade dos efluentes lançados nos cursos de água naturais será 

medida pelo índice de qualidade do efluente - IQE.  

O índice é calculado a partir de princípios estatísticos que privilegiam a 

regularidade da qualidade dos efluentes descarregados, sendo o valor final do 

índice pouco afetado por resultados que apresentem pequenos desvios em 

relação aos limites fixados.  

O IQE será calculado com base no resultado das análises laboratoriais 

das amostras de efluentes coletadas no conduto de descarga final das estações 

de tratamento de esgotos, segundo um programa de coleta que atenda à 

legislação vigente e seja representativa para o cálculo estatístico adiante 

definido.  

Para apuração do IQE, o sistema de controle de qualidade dos efluentes 

a ser implantado pela prestadora deverá incluir um sistema de coleta de 
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amostras e de execução de análises laboratoriais que permitam o levantamento 

dos dados necessários, além de atender à legislação vigente.  

O IQE é calculado como a média ponderada das probabilidades de 

atendimento da condição exigida para cada um dos parâmetros constantes do 

quadro a seguir, considerados os respectivos pesos: 

 

 
 

A probabilidade de atendimento de cada um dos parâmetros da tabela 

acima será obtida através da teoria da distribuição normal ou de Gauss.  

Determinada a probabilidade de atendimento para cada parâmetro, o IQE 

será obtido através da seguinte expressão: 

 
 

Onde:  

• P(SS) - probabilidade de que seja atendida a condição exigida para materiais 
sedimentáveis;  

• P(SH) - probabilidade de que seja atendida a condição exigida para substâncias solúveis 
em texana;  

• P(DBO) - probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a demanda 
bioquímica de oxigênio. 

• P(OD) - probabilidade de que seja atendida a condição exigida para oxigênio dissolvido. 
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A apuração mensal do IQE não isenta a prestadora da obrigação de 

cumprir integralmente o disposto na legislação vigente, nem de suas 

responsabilidades perante outros órgãos fiscalizadores.  

A qualidade dos efluentes descarregados nos corpos d’água naturais será 

classificada de acordo com a média dos valores do IQE verificados nos últimos 

12 (doze) meses, de acordo com o quadro abaixo: 

 
 

Para efeito desta portaria, o efluente lançado será considerado adequado 

se a média dos IQE’s apurados nos últimos 12 (doze) meses for igual ou superior 

a 95% (noventa e cinco por cento), conceito “Bom”, não podendo ocorrer, no 

entanto, nenhum valor mensal inferior a 90% (noventa por cento), conceito 

“Ruim”. 

  



 

279 
 

 

Tabela 10 - Esgotamento Sanitário, 
 (FONTE: Adaptado em Plano Regional de Saneamento da Bacia Hidrográfica do Taquari – Antas – G040). 

 

12.2.3 Indicadores Gerenciais 

12.2.3.1 Índice de Eficiência da Prestação de Serviços e no Atendimento ao Usuário 

A eficiência no atendimento ao público e na prestação dos serviços pelo 

operador deverá ser avaliada através do Índice de Eficiência na Prestação dos 

Serviços e no Atendimento ao Público - IESAP. 

O IESAP deverá ser calculado com base na avaliação de diversos fatores 

indicativos do desempenho do operador, quanto à adequação de seu 

atendimento às solicitações e necessidades de seus usuários.  

Para cada um dos fatores de avaliação da adequação dos serviços será 

atribuído um valor, de forma a compor-se o indicador para a verificação.  

Para a obtenção das informações necessárias à determinação dos 

indicadores, o Ente Regulador deverá fixar os requisitos mínimos do sistema de 

informações a ser implementado pelo operador. O sistema de registro deverá ser 

organizado adequadamente e conter todos os elementos necessários que 

possibilitem a conferência pelo Ente Regulador.  

Os fatores que deverão ser considerados na apuração do IESAP, 

mensalmente, são: 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
Descrição Objetivo 

Índice de Cobertura do Serviço de Esgotamento 
Sanitário 

- Medir a quantidade de domicílios com disponibilidade 
de acesso ao sistema de coleta de esgotos. 

Índice de Atendimento dos Domicílios com 
Esgotamento Sanitário 

Medir a quantidade de domicílios ligados ao sistema de 
coleta de esgotos. 

Tratamento de Esgotos Medir a eficiência do sistema de tratamento de esgotos. 

Obstruções na Rede de Esgotos - Tem por objetivo medir a quantidade de obstruções no 
sistema de coleta de esgotos. 
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12.2.3.1.1 Fator 1 – Prazos de atendimento dos serviços de maior frequência 

Será medido o período de tempo decorrido entre a solicitação do serviço 

pelo usuário e a data efetiva de conclusão. O Quadro Padrão dos prazos de 

atendimento dos serviços é a apresentada em sequência.  

O índice de eficiência dos prazos de atendimento será determinado como 

segue: 

 

 
 

O valor a ser atribuído ao fator 1 obedecerá ao quadro abaixo: 

 

 

 

12.2.3.1.2 Fator 2 – Eficiência da Programação dos Serviços 

Definirá o índice de acerto do operador quanto à data prometida para a 

execução do serviço.  
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O operador deverá informar ao solicitante a data provável da execução do 

serviço quando de sua solicitação, obedecendo, no máximo, os limites 

estabelecidos na tabela de prazos de atendimento anteriormente definida.  

O índice de acerto da programação dos serviços será medido pela relação 

percentual entre as quantidades totais de serviços executados na data 

prometida, e a quantidade total de serviços solicitados, conforme fórmula abaixo: 

 

 

 

O valor a ser atribuído ao fator 2 obedecerá ao quadro que se segue: 

 

 

No caso de reprogramação de datas prometidas deverá ser buscado um 

novo contato com o usuário, informando-o da nova data prevista. Serviços 

reprogramados serão considerados como erros de programação para efeito de 

apuração do fator. 

 

12.2.3.1.3 Fator 3 – Disponibilidade de estruturas de atendimento ao público 

As estruturas de atendimento ao público disponibilizadas serão avaliadas 

pela oferta ou não das seguintes possibilidades: 

• Atendimento em escritório do operador Sistema 195 para todos os tipos 

de contatos telefônicos que o usuário pretenda, durante 24 horas, todos 

os dias do ano.  
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• Softwares de controle e gerenciamento do atendimento que deverão ser 

processados em (rede de) computadores do operador.  

• Site na internet com informação pertinente acerca dos serviços  

 

Este quesito será avaliado pela disponibilidade ou não das possibilidades 

elencadas, e terá os valores do quadro apresentado em sequência: 

 
 

 

12.2.3.2 Indicador do Nível de Cortesia e de Qualidade Percebida pelos Usuários na 
Prestação dos Serviços 

Os profissionais envolvidos com o atendimento ao público, em qualquer 

área e esfera da organização do operador, deverão contar com treinamento 

especial de relações humanas e técnicas de comunicação, além de normas e 

procedimentos que deverão ser adotados nos vários tipos de atendimento (no 

posto de atendimento, telefônico ou domiciliar), visando à obtenção de um 

padrão de comportamento e tratamento para todos os usuários indistintamente, 

de forma a não ocorrer qualquer tipo de diferenciação.  

As normas de atendimento deverão fixar, entre outros pontos, a forma 

como o usuário deverá ser tratado, uniformes para o pessoal de campo e do 

atendimento, padrão dos crachás de identificação e conteúdo obrigatório do 

treinamento a ser dado ao pessoal de empresas contratadas que venham a ter 

contato com o público.  

O operador deverá implementar mecanismos de controle e verificação 

permanente das condições de atendimento aos usuários, procurando identificar 

e corrigir possíveis desvios.  
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A aferição dos resultados obtidos pelo operador será feita anualmente, 

através de uma pesquisa de opinião realizada por empresa independente, 

capacitada para a execução do serviço. A empresa será contratada pelo Ente 

Regulador mediante licitação.  

A pesquisa a ser realizada deverá abranger um universo representativo 

de usuários que tenham tido contato devidamente registrado com o operador, no 

período de três meses que antecederem a realização da pesquisa.  

Os usuários deverão ser selecionados aleatoriamente, devendo, no 

entanto, ser incluído no universo da pesquisa, os três tipos de contato possíveis:  

1. Atendimento via telefone;  

2. Atendimento personalizado;  

3. Atendimento na ligação para execução de serviços diversos. 

4. Atendimento via internet; 

 

Para cada tipo de contato o usuário deverá responder a questões que 

avaliem objetivamente o seu grau de satisfação em relação aos serviços 

prestados e ao atendimento realizado. Assim, entre outras, o usuário deverá ser 

questionado se o funcionário que o atendeu foi educado e cortês, e se resolveu 

satisfatoriamente suas solicitações. Se o serviço foi realizado a contento e no 

prazo compromissado, por exemplo, se após a realização do serviço, o 

pavimento foi adequadamente reparado e o local limpo. Outras questões de 

relevância poderão ser objeto de formulação, procurando inclusive, atender 

condições peculiares.  

As respostas a essas questões devem ser computadas considerando-se 

5 níveis de satisfação do usuário: 

1. Ótimo  

2. Bom  

3. Regular 

4. Ruim  

5. Péssimo 
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A compilação dos resultados às perguntas formuladas, sempre 

considerado o mesmo valor relativo para cada pergunta, independentemente da 

natureza da questão ou do usuário pesquisado, deverá resultar na atribuição de 

porcentagens de classificação do universo de amostragem em cada um dos 

conceitos acima referidos.  

Os resultados obtidos pelo prestador serão considerados adequados se a 

soma dos conceitos ótimo e bom corresponderem a 80% (oitenta por cento) ou 

mais do total. 
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13 PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO E FONTES DE CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS 

Nos itens em sequência, apresentam-se várias informações relativas à 

captação de recursos para execução dos programas, projetos e ações para o 

PMSB. A seleção dos programas de financiamentos mais adequados dependerá 

das condições do município, atreladas aos objetivos de curto, médio e longo 

prazo, aos montantes de investimentos necessários, aos ambientes legais de 

financiamento e outras condições institucionais específicas.  

Em termos econômicos, sob o regime de eficiência, os custos de 

exploração e administração dos serviços devem ser suportados pelos preços 

públicos, taxas ou impostos, de forma a possibilitar a cobertura das despesas 

operacionais administrativas, fiscais e financeiras, incluindo o custo do serviço 

da dívida de empréstimos contraídos.  

O modelo de financiamento a ser praticado envolve a avaliação da 

capacidade de pagamento dos usuários e da capacidade do tomador do recurso, 

associado à viabilidade técnica e econômico-financeira do projeto e às metas de 

universalização dos serviços de saneamento. As regras de financiamento 

também devem ser respeitadas, considerando-se a legislação fiscal e, mais 

recentemente, a Lei das Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (Lei nº 

11.445/2007).  

Para que se possam obter os financiamentos ou repasses para aplicação 

em saneamento básico, as ações e os programas pertinentes deverão ser 

enquadrados em categorias que se insiram no planejamento geral do município 

e deverão estar associadas às Leis Orçamentárias Anuais, às Leis de Diretrizes 

Orçamentárias e aos Planos Plurianuais do Município. Em princípio, as principais 

categorias, que serão objeto de propostas, são: Desenvolvimento Institucional; 

Planejamento e Gestão; Desenvolvimento de Tecnologias e Capacitação em 

Recursos Hídricos; Conservação de Solo e Água e de Ecossistemas; 

Conservação da Quantidade e da Qualidade dos Recursos Hídricos; Gestão, 

Recuperação e Manutenção de Mananciais; Obras e Serviços de Infraestrutura 
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Hídrica de Interesse Local; Obras e Serviços de Infraestrutura de Esgotamento 

Sanitário.  

A partir do estabelecimento das categorias, conforme supracitado, os 

programas de financiamentos, a serem elaborados pelo próprio município, 

deverão contemplar a definição do modelo de financiamento e a identificação 

das fontes e usos de recursos financeiros para a sua execução. Para tanto, 

poderão ser levantados, para efeito de apresentação do modelo de 

financiamento e com detalhamento nos horizontes de planejamento, os 

seguintes aspectos: as fontes externas, nacionais e internacionais, abrangendo 

recursos onerosos e repasse a fundo perdido (não onerosos); as fontes no 

âmbito do município; as fontes internas, resultantes das receitas da prestação 

de serviços e as fontes alternativas de recursos, tal como a participação do setor 

privado na implementação das ações de saneamento no município. 

 

13.1 FORMAS DE OBTENÇÃO DE RECURSOS 

As principais fontes de financiamento disponíveis para o setor de 

saneamento básico do Brasil, desde a criação do Plano Nacional de Saneamento 

Básico (1971), são as seguintes:  

 

• Recursos onerosos, oriundos dos fundos financiadores (Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço-FGTS e Fundo de Amparo do Trabalhador-

FAT); são captados através de operações de crédito e são gravados por 

juros reais;  

• Recursos não onerosos, derivados da Lei Orçamentária Anual (Loa), 

também conhecida como OGU (Orçamento Geral da União) e, também, 

de orçamentos de estados e municípios; são obtidos via transferência 

fiscal entre entes federados, não havendo incidência de juros reais;  
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• Recursos provenientes de empréstimos internacionais, contraídos junto 

às agências multilaterais de crédito, tais como o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial (BIRD);  

• Recursos captados no mercado de capitais, por meio do lançamento de 

ações ou emissão de debêntures, onde o conceito de investimento de 

risco apresenta-se como principal fator decisório na inversão de capitais 

no saneamento básico;  

• Recursos próprios dos prestadores de serviços, resultantes de superávits 

de arrecadação;  

• Recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos 

(Fundos Estaduais de Recursos Hídricos).  

 

Os recursos onerosos preveem retorno financeiro e constituem-se em 

empréstimos de longo prazo, operados, principalmente, pela Caixa Econômica 

Federal, com recursos do FGTS, e pelo BNDES, com recursos próprios e do 

FAT. Os recursos não onerosos não preveem retorno financeiro, uma vez que 

os beneficiários de tais recursos não necessitam ressarcir os cofres públicos.  

Nos itens seguintes, apresentam-se os principais programas de 

financiamentos existentes e as respectivas fontes de financiamento, conforme a 

disponibilidade de informações constantes dos órgãos envolvidos.  

 

13.2 FONTES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

De forma resumida, apresentam-se as principais fontes de captação de 

recursos, através de programas instituídos e através de linhas de financiamento, 

na esfera federal e estadual:  
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13.2.1 No Âmbito Federal 

• ANA – Agência Nacional de Águas – PRODES/Programa de Gestão de 
Recursos Hídricos, etc.; 

• BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social;  
• CEF – Caixa Econômica Federal – Abastecimento de Água/Esgotamento 

Sanitário/Brasil Joga Limpo/Serviços Urbanos de Água e Esgoto, etc.;  
• Ministério do Desenvolvimento Regional – Saneamento para Todos, etc.;  
• Ministério da Saúde (FUNASA);  
• FNMA – Fundo Nacional do Meio Ambiente;  
• COFIEX – Investimentos Externos;  
• Ministério do Meio Ambiente;  
• Ministério da Ciência e Tecnologia. 

 

13.2.2 No Âmbito Estadual 

• FHIDRO – Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das 
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais;  

• BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. 
 

13.2.3 Listagem de Variados Programas e as Fontes de Financiamento para o 

Saneamento 
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Instituição Programa Finalidade Beneficiário Origem dos 
Recursos 

Itens Financiáveis 

SEMAD FHIDRO - Fundo de 
Recuperação, proteção e 

Desenvolvimento das 
Bacias Hidrográficas. 

Vários Programas voltados 
para a racionalização do 

uso e a melhoria dos 
recursos hídricos. São 

incluídos também 
programas voltados à 

prevenção de inundações. 

Prefeituras 
Municipais, 

Empresas Públicas 
e Consórcios 

Intermunicipais. 

BDMG Projeto / Obras e Serviços 

BDMG Programa de 
Modernização Institucional 

e Ampliação da 
Infraestrutura em 

municípios do Estado de 
Minas Gerais 

Prefeituras 
Municipais, 

Empresas Públicas 
e Consórcios 

Intermunicipais. 

BDMG Projetos de Infraestrutura 

CAIXA 
ECONÔMICA 

FEDERAL (CEF) 

Pró Comunidade – 
Programa de 

Melhoramentos 
Comunitários: 

Viabilizar Obras de 
Saneamento através de 

parceria entre a 
comunidade, Prefeitura 

Municipal e CEF. 

Prefeituras 
Municipais. 

FGTS Obras de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, 

destinação de resíduos sólidos, 
melhoramento em vias públicas, 

drenagem, distribuição de 
energia elétrica e construção e 
melhorias em áreas de lazer e 

esporte. 

MPOG – SEDU PRÓ-SANEAMENTO 
Ações de saneamento para 
melhoria das condições de 
saúde e da qualidade de 

vida da população, 
aumento da eficiência dos 

agentes de serviço, 
drenagem urbana, para 

famílias com renda média 
mensal de até 12 salários 

mínimos. 

Prefeituras, 
Governos 

Estaduais e do 
Distrito Federal, 
Concessionárias 

Estaduais e 
Municipais de 
Saneamento e 

Órgãos Autônomos 
Municipais. 

FGTS - Fundo de 
Garantia por Tempo 

de Serviço. 

Destina-se ao aumento da 
cobertura e/ou tratamento e 

destinação final adequados dos 
efluentes, através da 

implantação, ampliação, 
otimização e/ou reabilitação de 
Sistemas existentes e expansão 
de redes e/ou ligações prediais. 

MPOG – SEDU PROSANEAR 
Ações integradas de 

saneamento em 
aglomerados urbanos 

ocupados por população 
de baixa renda (até 3 
salários mínimos) com 

precariedade e/ou 
inexistência de condições 
sanitárias e ambientais. 

Prefeituras 
Municipais, 
Governos 

Estaduais e do 
Distrito Federal, 
Concessionárias 

Estaduais e 
Municipais de 
Saneamento e 

Órgãos Autônomos 
Municipais. 

Financiamento 
parcial com 

contrapartida e 
retorno do 

empréstimo / FGTS. 

Obras integradas de 
saneamento: abastecimento de 

água, esgoto sanitário, 
microdrenagem/instalações 

hidráulicas sanitárias e 
contenção de encostas com 

ações de participação 
comunitária (mobilização, 

educação sanitária). 

MPOG – SEDU PASS - Programa de Ação 
Social em Saneamento 
Projetos integrados de 

saneamento nos bolsões 
de pobreza. Programa em 

cidades turísticas. 

Prefeituras 
Municipais, 
Governos 

estaduais e Distrito 
Federal. 

Fundo perdido com 
contrapartida / 

orçamento da união. 

Contempla ações de 
abastecimento em água, 
esgotamento sanitário, 

disposição final de resíduos 
sólidos. Instalações hidráulico-

sanitárias intradomiciliares. 

MPOG – SEDU PROGEST - Programa de 
Apoio à Gestão do Sistema 

de Coleta e Disposição 
Final de Resíduos Sólidos. 

Prefeituras 
Municipais, 
Governos 

Estaduais e Distrito 
Federal. 

Fundo perdido / 
Orçamento da 

União. 

Encontros técnicos, 
publicações, estudos, sistemas 
piloto em gestão e redução de 

resíduos sólidos; análise 
econômica de tecnologias e sua 

aplicabilidade. 
MPOG – SEDU PRO-INFRA 

Programa de Investimentos 
Públicos em Poluição 

Ambiental e Redução de 

Áreas urbanas 
localizadas em 
todo o território 

nacional. 

Orçamento Geral da 
União (OGU) - 

Emendas 
Parlamentares, 

Melhorias na infraestrutura 
urbana em áreas degradadas, 
insalubres ou em situação de 

risco. 
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Quadro 25-Listagem de Variados Programas e as Fontes de Financiamento para o Saneamento 

Cumpre salientar que o município, na implementação das ações 

necessárias para se atingir a universalização do saneamento, deverá selecionar 

o (s) programa (s) de financiamentos que melhor se adeque (m) às suas 

Risco e de Insalubridade 
em Áreas habitadas por 

População de Baixa 
Renda. 

Contrapartidas dos 
Estados, Municípios 
e Distrito Federal. 

MINISTÉRIO DA 
SAÚDE - FUNASA 

FUNASA - Fundação 
Nacional de Saúde 

Obras e serviços em 
saneamento. 

Prefeituras 
Municipais e 

Serviços 
Municipais de 

Limpeza Pública. 

Fundo perdido / 
Ministério da Saúde 

Sistemas de resíduos sólidos, 
serviços de drenagem para o 
controle de malária, melhorias 

sanitárias domiciliares, sistemas 
de abastecimento de água, 
sistemas de esgotamento 

sanitário, estudos e pesquisa. 
MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE 

PROGRAMA DO CENTRO 
NACIONAL DE 

REFERÊNCIA EM 
GESTÃO AMBIENTAL 

URBANA 
Coletar e Organizar 

informações, Promover o 
Intercâmbio de 

Tecnologias, Processos e 
Experiências de Gestão 
Relacionada com o Meio 

Ambiente Urbano. 

Serviço público 
aberto a toda a 
população, aos 
formadores de 
opinião, aos 

profissionais que 
lidam com a 

administração 
municipal, aos 
técnicos, aos 
prefeitos e às 

demais 
autoridades 
municipais. 

Convênio do 
Ministério do Meio 
Ambiente com a 

Universidade Livre 
do Meio Ambiente. 

-- 

MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE 
CONSERVAÇÃO E 

REVITALIZAÇÃO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS 

Ações, Programas e 
Projetos no Âmbito dos 

Resíduos Sólidos. 

Municípios e 
Associações 

participantes do 
Programa de 

Revitalização dos 
Recursos nos 

quais seja 
identificada 

prioridade de ação 
na área de 

resíduos sólidos. 

Convênios firmados 
com órgãos do 

Governo Federal, 
Estadual e 
Municipal, 

Organismo Nacional 
e Internacional e 

Orçamento Geral da 
União (OGU). 

 

MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE – 

IBAMA 

REBRAMAR - Rede 
Brasileira de Manejo 

Ambiental de Resíduos 
Sólidos. 

Estados e 
Municípios em 
todo o território 

nacional. 

Ministério do Meio 
Ambiente. 

Programas entre os agentes 
que geram resíduos, aqueles 

que o controlam e a 
comunidade. 

MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE 

LIXO E CIDADANIA 
A retirada de crianças e 
adolescentes dos lixões, 

onde trabalham 
diretamente na catação ou 

acompanham seus 
familiares nesta atividade. 

Municípios em 
todo o território 

nacional. 

Fundo perdido. Melhoria da qualidade de vida. 

MINISTÉRIO DA 
CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

PROSAB - Programa de 
Pesquisa em Saneamento 

Básico. 
Visa promover e apoiar o 

desenvolvimento de 
pesquisas na área de 

saneamento ambiental. 

Comunidade 
acadêmica e 

científica de todo o 
território nacional. 

FINEP, CNPQ, 
Caixa Econômica 
Federal, CAPES e 

Ministério da Ciência 
e Tecnologia. 

Pesquisas relacionadas à: 
águam de abastecimento, águas 

residuárias, resíduos sólidos 
(aproveitamento de lodo). 
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necessidades, função, evidentemente, de uma série de procedimentos a serem 

cumpridos, conforme exigências das instituições envolvidas. 

 

13.3 DESCRIÇÃO RESUMIDA DE ALGUNS PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO DE GRANDE 

INTERESSE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PMSB 

 

A seguir, encontram-se descritos, de forma resumida, alguns programas 

de grande interesse para implementação do PMSB, em nível federal.  

 

13.3.1 PRODES 

O PRODES (Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas), criado pela 

Agência Nacional de Águas (ANA) em 2001, visa a incentivar a implantação ou 

ampliação de estações de tratamento para reduzir os níveis de poluição em 

bacias hidrográficas, a partir de prioridades estabelecidas pela ANA. Esse 

programa, também conhecido como “Programa de Compra de Esgoto Tratado”, 

incentiva financeiramente os resultados obtidos em termos do cumprimento de 

metas estabelecidas pela redução da carga poluidora, desde que sejam 

satisfeitas as condições previstas em contrato.  

Os empreendimentos elegíveis que podem participar do PRODES são: 

estações de tratamento de esgotos ainda não iniciadas, estações em fase de 

construção com, no máximo, 70% do orçamento executado e estações com 

ampliações e melhorias que signifiquem aumento da capacidade de tratamento 

e/ou eficiência. 

 

13.3.2 Programa de Gestão de Recursos Hídricos 

Esse programa integra projetos e atividades que objetivam a recuperação 

e preservação da qualidade e quantidade de recursos hídricos das bacias 
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hidrográficas. O programa, que tem gestão da ANA – Agência Nacional de 

Águas, é operado com recursos do Orçamento Geral da União (não oneroso-

repasse do OGU). Deve ser verificada a adequabilidade da contrapartida 

oferecida aos porcentuais definidos pela ANA em conformidade com as Leis das 

Diretrizes Orçamentárias (LDO).  

As modalidades abrangidas por esse programa são as seguintes:  

Despoluição de Corpos D’Água  

• Sistema de transporte e disposição final adequada de esgotos sanitários;  
• Desassoreamento e controle da erosão;  
• Contenção de encostas;  
• Recomposição da vegetação ciliar.  

 

Recuperação e Preservação de Nascentes, Mananciais e Cursos D’Água 

em Áreas Urbanas.  

• Desassoreamento e controle de erosão;  
• Contenção de encostas;  
• Remanejamento/reassentamento da população;  
• Uso e ocupação do solo para preservação de mananciais;  
• Implantação de parques para controle de erosão e preservação de 

mananciais;  

 

Recomposição da rede de drenagem;  

• Recomposição de vegetação ciliar;  
• Aquisição de equipamentos e outros bens.  

 

Prevenção dos Impactos das Secas e Enchentes  

• Desassoreamento e controle de enchentes;  
• Drenagem urbana;  
• Urbanização para controle de cheias, erosões e deslizamentos;  
• Recomposição de vegetação ciliar;  
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• Obras para preservação ou minimização dos efeitos da seca;  
• Sistemas simplificados de abastecimento de água;  
• Barragens subterrâneas.  

 

13.3.3 Programa da FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) 

A FUNASA é um órgão do Ministério da Saúde que detém a mais antiga 

e contínua experiência em ações de saneamento no País. Na busca da redução 

dos riscos à saúde, financia a universalização dos sistemas de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos urbanos. Além 

disso, promovem melhorias sanitárias domiciliares, a cooperação técnica, 

estudos e pesquisas e ações de saneamento rural, contribuindo para a 

erradicação da extrema pobreza.  

Cabe à FUNASA a responsabilidade de alocar recursos não onerosos 

para sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de 

resíduos sólidos e melhorias sanitárias domiciliares prioritariamente para 

municípios com população inferior a 50.000 habitantes e em comunidades 

quilombolas, assentamentos e áreas rurais.  

As ações e programas em Engenharia de Saúde Pública constantes dos 

financiamentos da FUNASA são os seguintes:  

• Saneamento para a Promoção da Saúde;  

• Sistema de Abastecimento de Água;  

• Cooperação Técnica;  

• Sistema de Esgotamento Sanitário;  

• Estudos e Pesquisas;  

• Melhorias Sanitárias Domiciliares;  

• Melhorias habitacionais para o Controle de Doenças de Chagas;  

• Resíduos Sólidos;  

• Saneamento Rural;  

• Projetos Laboratoriais.  
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13.4 INSTITUIÇÕES COM FINANCIAMENTO ONEROSOS 

13.4.1 BNDES 

O BNDES poderá financiar os projetos de saneamento, incluindo:  

• Abastecimento de água;  

• Esgotamento sanitário;  

• Efluentes e resíduos industriais;  

• Resíduos sólidos;  

• Gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas);  

• Recuperação de áreas ambientalmente degradadas;  

• Desenvolvimento institucional;  

• Despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos Comitês;  

• Macrodrenagem.  

 

Os principais clientes do Banco nesses empreendimentos são os Estados, 

Municípios e entes da Administração Pública Indireta de todas as esferas 

federativas, inclusive consórcios públicos. A linha de financiamento Saneamento 

Ambiental e Recursos Hídricos baseia-se nas diretrizes do produto BNDES. 

Para a solicitação de empréstimo junto ao BNDES, faz-se necessária a 

apresentação de um modelo de avaliação econômica do empreendimento. O 

proponente, na apresentação dos estudos e projetos e no encaminhamento das 

solicitações de financiamento referentes à implantação e ampliação de sistemas, 

deve apresentar a Avaliação Econômica do correspondente empreendimento. 

Esta deverá incluir os critérios e rotinas para obtenção dos resultados 

econômicos, tais como cálculo da tarifa média, despesas com energia, pessoal, 

etc. As informações devem constar em um capítulo do relatório da avaliação 

socioeconômica, onde serão apresentadas as informações de: nome (estado, 

cidade, título do projeto); descrição do projeto; custo a preços constantes 

(investimento inicial, complementares em ampliações e em reformas e 

reabilitações); valores de despesas de explorações incrementais; receitas 
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operacionais e indiretas; volume consumido incremental e população servida 

incremental.  

Na análise, serão selecionados os seguintes índices econômicos: 

população anual servida equivalente, investimento, custo, custo incremental 

médio de longo prazo - CIM e tarifa média atual. Também deverá ser realizada 

uma caracterização do município, com breve histórico, dados geográficos e 

demográficos, dados relativos à distribuição espacial da população (atual e 

tendências), uso e ocupação do solo, sistema de transporte e trânsito, sistema 

de saneamento básico e dados econômico-financeiros do município. 

Quanto ao projeto, deverão ser definidos seus objetivos e metas a serem 

atingidas. Deverá ser explicitada a fundamentação e justificativas para a 

realização do projeto, principais ganhos a serem obtidos com sua realização do 

número de pessoas a serem beneficiadas.  

 

13.4.2 Banco Mundial 

A busca de financiamentos e convênios via Banco Mundial deve ser uma 

alternativa interessante para a viabilização das ações. A entidade é a maior fonte 

mundial de assistência para o desenvolvimento, sendo que disponibiliza cerca 

de US$30 bilhões anuais em empréstimos para os seus países clientes. O Banco 

Mundial levanta dinheiro para os seus programas de desenvolvimento 

recorrendo aos mercados internacionais de capital e junto aos governos dos 

países ricos.  

A postulação de um projeto junto ao Banco Mundial deve ocorrer através 

da SEAIN (Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do 

Planejamento). Os órgãos públicos postulantes elaboram carta consulta à 

Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX/SEAIN), que publica sua 

resolução no Diário Oficial da União. É feita então uma consulta ao Banco 

Mundial e o detalhamento do projeto é desenvolvido conjuntamente. A 

Procuradoria Geral da Fazenda Federal e a Secretaria do Tesouro Nacional 

então analisam o financiamento sob diversos critérios, como limites de 
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endividamento, e concedem ou não a autorização para contraí-lo. No caso de 

estados e municípios, é necessária a concessão de aval da União. Após essa 

fase, é enviada uma solicitação ao Senado Federal, e é feito o credenciamento 

da operação junto ao Banco Central - FIRCE - Departamento de Capitais 

Estrangeiros.  

O Acordo Final é elaborado em negociação com o Banco Mundial, e é 

enviada carta de exposição de motivos ao Presidente da República sobre o 

financiamento. Após a aprovação pela Comissão de Assuntos Econômicos do 

Senado Federal (CAE), o projeto é publicado e são determinadas as suas 

condições de efetividade. Finalmente, o financiamento é assinado entre 

representantes do mutuário e do Banco Mundial.  

O Banco tem exigido que tais projetos seguir rigorosamente critérios 

ambientais e que contemplem a Educação Ambiental do público beneficiário dos 

projetos financiados.  

 

13.4.3 BID – PROCIDADES 

O PROCIDADES é um mecanismo de crédito destinado a promover a 

melhoria da qualidade de vida da população nos municípios brasileiros de 

pequeno e médio porte. A iniciativa é executada por meio de operações 

individuais financiadas pelo Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID).  

O PROCIDADES financia ações de investimentos municipais em 

infraestrutura básica e social incluindo: desenvolvimento urbano integrado, 

transporte, sistema viário, saneamento, desenvolvimento social, gestão 

ambiental, fortalecimento institucional, entre outras. Para serem elegíveis, os 

projetos devem fazer parte de um plano de desenvolvimento municipal que leva 

em conta as prioridades gerais e concentra-se em setores com maior impacto 

econômico e social, com enfoque principal em populações de baixa renda. O 

PROCIDADES concentra o apoio do BID no plano municipal e simplifica os 

procedimentos de preparação e aprovação de projetos mediante a 

descentralização das operações. Uma equipe com especialistas, consultores e 
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assistentes atua na representação do Banco no Brasil (CSC/CBR) para manter 

um estreito relacionamento com os municípios.  

O programa financia investimentos em desenvolvimento urbano integrado 

com uma abordagem multissetorial, concentrada e coordenada 

geograficamente, incluindo as seguintes modalidades: melhoria de bairros, 

recuperação urbana e renovação e consolidação urbana. 

  



 

298 
 

14 MINUTA DE PROJETO DE LEI PARA INSTITUCIONALIZAR O PMSB 

14.1 OBJETIVO 

Esta minuta de Projeto de Lei integra o Plano Municipal de Saneamento 

Básico – PMSB e tem por objetivo a institucionalização do processo de 

planejamento das atividades de saneamento básico no Município de Riachinho 

assim como, garantir através da regulação, do controle social e da participação, 

uma gestão eficaz e de qualidade dos serviços de saneamento básico. 

Como critério para subsidiar os aspectos relacionados à elaboração do 

PMSB do Município de Riachinho /MG, utilizou-se aquelas recomendadas pela 

Lei Federal 11.445 de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico e do seu decreto regulamentador Decreto 

nº 7.217, de 21 de junho de 2010, estabelecendo diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, e dá outras diretrizes, e o Decreto nº 9.254, de 29 de 

dezembro de 2017. Também foram utilizadas as recomendações estabelecidas 

na Lei Federal 12.305, de 02 de agosto de 2010, criando a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e do seu decreto regulamentador Decreto nº 7.404, de 23 de 

dezembro de 2010 estabelecendo as diretrizes nacionais para os resíduos 

sólidos. 

A minuta de Projeto de Lei proposta também poderá ser formada com 

conteúdo simplificado, ficando a orientação ao Município que analise a 

possibilidade de constituir uma legislação mais simplificada, a qual institui o 

PMSB e suas relações interdisciplinares e intersetoriais e refere sua regulação 

de assuntos técnicos mais específicos, através de Decreto Municipal. 
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14.2 SUGESTÃO 01 

 

LEI Nº    xxxx       /19, DE xx  DE xxxxxxxxxx xxxx 

 

“Dispoõe sobre Aprovação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico do Município de Riachinho e dá 

outras providências. ” 

 

  Art. 1º - Fica aprovado o PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB 

DE RIACHINHO. 

  Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

  Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

  Riachinho, EM ........................................ 

 

 

LIEDSON SILVA MARTINS 

Prefeito 
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14.3 SUGESTÃO 02 – COM CARTA A CÂMARA DE VEREADORES 

MENSAGEM Nº   XXXX/2019 

 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Ilustríssimos (a) Senhores (a) Vereadores (a): 

 

 

Na oportunidade em que cumprimentamos V.Exa. e demais 

membros dessa Casa Legislativa, encaminhamos para apreciação o Projeto de 

Lei que DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO E O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PLAMSAN 
DO MUNICÍPIO DE RIACHINHO - MG. 

O Poder Executivo de Riachinho está disponibilizando para a 

população o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB que visa 

estabelecer um planejamento de ações de saneamento do Município de 

Riachinho, com a participação popular atendendo aos princípios da política 

nacional de saneamento básico e a política nacional de resíduos sólidos, a 

proteção dos recursos hídricos e a promoção da saúde pública. 

Em 5 de janeiro de 2007, foi editada a Lei nº 11.445, que estabelece 

as diretrizes nacionais para o saneamento básico, considerada o marco 

regulatório do setor. As normas constantes desse diploma legal são de âmbito 

nacional, devendo ser observadas por todas as unidades da federação, União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. 

A definição de saneamento básico está previsto no artigo 3º, I da 

Lei, de forma bastante abrangente. Vai além do conceito tradicional – ou mais 

reduzido – de saneamento básico, que alcança somente os serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. Está incluído no conceito a 
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limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos e a drenagem e manejo das 

águas pluviais, conforme dispõe, in verbis: 

 

“Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I – saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas 

e instalações operacionais de: 

a) Abastecimento de água potável: constituído pelas 

atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao 

abastecimento público de água potável, desde a 

captação até as ligações prediais e respectivos 

instrumentos de medição; 

b) Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente; 

c) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto 

de atividades, infraestruturas e instalações operacionais 

de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino 

final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: 

conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 

transporte, detenção ou retenção para o amortecimento 

de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 

águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;” 

Conforme prevê o Art. 2º da Lei 11.445/07, os princípios 

fundamentais que deverão reger a prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico são seguintes, a letra da lei: 

I. Universalização do acesso; 
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II. Integralidade, compreendida como o conjunto de 

todas as atividades e componentes de cada um dos 

diversos serviços de saneamento básico, propiciando 

à população o acesso a conformidade de suas 

necessidades e maximizando a eficácia das ações e 

resultados; 

III. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

realizados de formas adequadas à saúde pública e à 

proteção do meio ambiente; 

IV. – disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de 

serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais 

adequados à saúde pública e à segurança da vida e 

do patrimônio público e privado; 

V. Adoção de métodos, técnicas e processos que 

considerem as peculiaridades locais e regionais; 

VI. Articulação com as políticas de desenvolvimento 

urbano e regional, de habitação, de combate à 

pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, 

de promoção da saúde e outras de relevante 

interesse social voltadas para a melhoria da 

qualidade de vida, para as quais o saneamento 

básico seja fator determinante; 

VII. Eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII. Utilização de tecnologias apropriadas, considerado a 

capacidade de pagamento dos usuários e a adoção 

de soluções graduais e progressivas; 

IX. Transparência das ações, baseada em sistemas de 

informações e processos decisórios 

institucionalizados; 

X. Controle social; 

XI. Segurança, qualidade e regularidade; 
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XII. Integração das infraestruturas e serviços com a 

gestão eficiente dos recursos hídricos. 

Analisando os princípios, nota-se que o saneamento básico passa 

a ser visto como uma questão de Estado, que reforça o conceito de planejamento 

sustentável, tanto do ponto de vista da saúde e meio ambiente, quanto do ponto 

de vista financeiro. 

A preocupação pela universalização e integralidade da prestação 

dos serviços, sempre prestados com transparência e sujeitos ao controle social, 

é outro ponto destacado. O saneamento básico tem que ser planejado em 

conjunto com as demais políticas de desenvolvimento urbano e regional voltadas 

à melhoria da qualidade de vida, bem como à busca permanente por uma gestão 

eficiente dos recursos hídricos. Nesta linha, de reforço da necessidade de um 

planejamento consciente da prestação dos serviços públicos de saneamento, é 

que a Lei exige (art. 19) a elaboração de um plano nos seguintes termos: 

 “Art. 19 – A prestação de serviços públicos de saneamento 

básico observará plano que poderá ser específico para cada serviço, o qual 

abrangerá, no mínimo: 

 I – diagnóstico da situação e de seus impactos nas 

condições de vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, 

ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências 

detectadas; 

 II – objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a 

universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a 

compatibilidade com os demais planos setoriais; 

 III – programas, projetos e ações necessárias para atingir os 

objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais 

e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes 

de financiamento; 

 IV – ações para emergências e contingências; 
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V – mecanismos e procedimentos para a avaliação 

sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas”. 

 

O § 1º deste mesmo Artigo estabelece que o Plano deve ser 

elaborado pelo titular do serviço, por esta razão, entende-se que cabe ao 

Município planejar o serviço a ser prestado, com a elaboração do Plano de 

Saneamento Básico, que poderá ser único ou específico para cada serviço: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. A atividade 

de planejar é indelegável e de exclusiva responsabilidade do Município, 

conforme se depreende da leitura do artigo 8º, que autoriza a delegação da 

organização, regulação e fiscalização do serviço, mas não do planejamento, 

conforme segue: 

“Art. 8º Os titulares dos serviços de saneamento básico poderão 

delegar a organização, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos 

do art. 241 da Constituição Federal e da Leu nº 11.107, de 6 de abril de 2005.” 

No caso específico do Município de Riachinho optou-se pela 

elaboração do Plano de Saneamento contemplando o abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Ainda quanto à sua elaboração, não se pode ignorar o impacto na 

ordenação territorial do Município, devendo atender a toda legislação que diga 

respeito ao uso e ocupação do solo urbano, que agrega, em sentido amplo, o 

Código de Posturas, o Código Municipal de Meio Ambiente, o Plano Diretor 

quando elaborado, Lei de Parcelamento do Solo Urbano e legislação ambiental 

própria, entre outros. 

Ressalta-se que a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, instrumento integrante da política pública de saneamento (Lei nº 

11.445/2007, art. 9º, I), é a primeira etapa de uma série de medidas que devem 

ser tomadas pelo titular do serviço. Baseado no Plano, o titular decidirá a forma 

como o serviço será prestado, se diretamente, por meio de seus órgãos ou 
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entidades, ou indiretamente, com a contratação de terceiros. Sem o Plano, o 

Município não poderá celebrar contrato de programa ou de concessão de 

serviços de saneamento básico, uma vez que ele é condição para tanto, como 

prevê o artigo 11 da Lei nº 11.445/07. 

Da análise do Plano Municipal de Saneamento Básico apresentado 

constata-se que a elaboração foi iniciada com a criação do Comitê de 

Coordenação do Plano Municipal de Saneamento através do Decreto 33 de 21 

de setembro de 2019, que integra servidores municipais de diversos setores e 

formação. Os trâmites de estudo e elaboração foram desenvolvidos em parceria 

com a AMNOR – Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, com o 

consultor Edison Martinez, que esteve presente em todas as etapas de 

elaboração e formatação do trabalho. 

 Atendendo aos requisitos constitucionais, mister salientar que 

foram realizadas audiências públicas, reuniões setoriais na zona urbana, rural e 

distritos, encontros técnicos, comunicação via internet, jornais e outras vias de 

dispersão de informação. A comunicação entre a AMNOR, Consultor, Comitê e 

sociedade esteve em constante fluxo e permeou todo o processo de elaboração 

do diagnóstico, prognóstico e demais etapas do PMSB. 

Destaca-se, que em Riachinho  os serviços de Saneamento Básico 

são prestados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais S/A - COPASA, 

é uma empresa pública do estado de Minas Gerais, com objetivo de agrupar os 

serviços de saneamento básico, no eixos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, buscando alternativas simples e de baixo custo para o 

coleta e o tratamento dos esgotos sanitários de acordo com a realidade do 

município de Riachinho, estabelecendo critérios para o abastecimento de água 

para o consumo humano e atividades industriais  

Em especial, frisa-se que a Constituição Federal e seus princípios 

foram devidamente respeitados e que os requisitos legais, em especial ao da Lei 

11.445/2007 que instituiu o Plano Nacional de Saneamento Básico 

estabelecendo diretrizes e políticas nacionais de saneamento e a Lei nº 

12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos que também 
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estabeleceu diretrizes e políticas nacionais para a gestão de resíduos sólidos 

foram contemplados. 

Logo, o PMSB é indispensável para a manutenção da prestação de 

serviços públicos contínuos a ele inerentes o que enseja a votação, nessa Casa 

de Leis, em regime de urgência. 

Ficamos, assim, diante das razões aduzidas, no aguardo da 

indispensável aprovação dos honrados vereadores, a fim de que possamos 

transformar a presente propositura em lei. 

 

LIEDSON SILVA MARTINS 

PREFEITO 
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PROJETO DE LEI Nº ............................... DE..............DE..................DE.............. 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO I 

 

Da Política Municipal de Saneamento Básico 

 

CAPÍTULO I 

 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º. A Política Municipal de Saneamento Básico tem por 
finalidade garantir a salubridade do território – urbano e rural e o bem-estar 
ambiental de seus habitantes. 

Art. 2º. A Política Municipal de Saneamento Básico será 
executada em programas, projetos e ações, de forma integrada, planificada, em 
processo contínuo, e obedecendo as disposições contidas na presente lei e nos 
procedimentos administrativos dela decorrentes. 

Art. 3º. A salubridade ambiental e o saneamento básico, 
indispensável à segurança sanitária e à melhoria da qualidade de vida, é um 
direito e dever de todos e obrigação do Município, assegurada por políticas 
públicas sociais, prioridades financeiras e eficiência gerencial que viabilizem o 
acesso universal e igualitário aos benefícios do saneamento. 

Art. 4º. Fica os serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário com a opção do regime de concessão ou permissão dos 
serviços, podendo o município organizar ou prestar diretamente os serviços ou 
delega-los a consórcio público ou empresa pública através da gestão associada 
por intermédio de um contrato programa. 

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO E O PLANO MUNICIPAL 

DE SANEAMENTO BÁSICO – PLANSAN DO 

MUNICÍPIO DE RIACHINHO - MG. 
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Parágrafo único. A gestão, entendendo como a planificação, 
organização e execução da Política Municipal de Saneamento Básico é de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de XXXXXX contará com apoio das 
demais esferas do poder executivo municipal. 

Art. 5º. O Município poderá realizar programas conjuntos com 
a União, Estado e outras instituições públicas, mediante convênios de mútua 
cooperação, gestão associada, assistência técnica e apoio institucional, com 
vistas a assegurar a operação e a administração eficiente dos serviços de 
saneamento básico. 

Art. 6º. Para a adequada execução dos serviços públicos de 
saneamento, deles se ocuparão profissionais qualificados e legalmente 
habilitados. 

Art. 7º. Para os efeitos desta Lei considera-se: 

I – Salubridade Ambiental como estado de qualidade 
ambiental capaz de prevenir a ocorrência de doenças relacionadas ao meio 
ambiente e de promover as condições ecológicas favoráveis ao pleno gozo da 
saúde e do bem-estar da população urbana e rural. 

II – Saneamento Ambiental como o conjunto de ações que 
visam alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, por meio do 
abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos 
líquidos, sólidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária do uso e ocupação 
do solo, prevenção e controle do excesso de ruídos, drenagem urbana, controle 
de vetores de doenças transmissíveis demais serviços e obras especializados. 

III – Saneamento Básico como o conjunto de ações 
compreendendo o abastecimento de água em quantidade suficiente para 
assegurar a higiene adequada e o conforto e com qualidade compatível com os 
padrões de potabilidade; coleta, tratamento e disposição adequada dos esgotos 
e dos resíduos sólidos, drenagem urbana das águas pluviais e controle 
ambiental. 

SEÇÃO II 

Dos princípios 

 

Art. 8º. A Política Municipal de Saneamento orientar-se-á 
pelos seguintes princípios: 

I. A prevalência do interesse público e coletivo sobre o privado 
e particular; 
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II. A prevalência das questões sociais sobre as econômicas 
na gestão; 

 

III. A melhoria contínua da qualidade ambiental; 

IV. O combate à miséria e seus efeitos prejudiciais à saúde 
individual e à salubridade ambiental; 

V. A participação social nos processos de planificação, gestão 
e controle dos serviços; 

VI. A universalização, a equidade e a integralidade dos 
serviços de saneamento básico; 

VII. A sustentabilidade ambiental e financeira das áreas que 
compõe o saneamento básico. 

 
SEÇÃO III 

Das Diretrizes Gerais 

 

Art. 9º. A formulação, implantação, funcionamento e aplicação 
dos instrumentos da Política Municipal de Saneamento orientar-se-ão pelas 
seguintes diretrizes: 

I. Administrar os recursos 
financeiros municipais, recursos do Fundo Municipal 
de Gestão Compartilhada (FMGC) no saneamento 
básico ou de transferência ao setor, obtendo-se 
eficácia na melhoria da qualidade ambiental e na 
saúde coletiva; 

II. Desenvolver a capacidade 
técnica em planejar, gerenciar e realizar ações que 
levem à melhoria da qualidade ambiental e da 
capacidade de gestão das instituições responsáveis; 

III. Valorizar o processo de 
planejamento e decisão, integrado a outras políticas, 
sobre medidas preventivas ao uso e ocupação do 
solo, escassez ou poluição de mananciais, 
abastecimento de água potável, drenagem de águas 
pluviais, disposição e tratamento de efluentes 
domésticos e industriais, coleta, disposição e 
tratamento de resíduos sólidos de toda natureza e 
controle de vetores; 
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IV. Coordenar e integrar as 
políticas, planos, programas e ações governamentais 
de saneamento, saúde, meio ambiente, recursos 
hídricos, desenvolvimento urbano e rural, habitação, 
uso e ocupação do solo tanto a nível municipal com 
entre os diferentes níveis governamentais; 

V. Considerar as exigências 
e características locais, a organização social e as 
demandas socioeconômicas da população; 

VI. Buscar a máxima 
produtividade e excelência na gestão dos serviços de 
saneamento ambiental; 

VII. Respeitar a legislação, 
normas, planos, programas e procedimentos relativos 
ao saneamento ambiental, saúde pública e meio 
ambiente existentes quando da execução das ações; 

 
VIII. Incentivar o 

desenvolvimento científico na área de saneamento, a 
capacitação tecnológica da área, a formação de 
recursos humanos e a busca de alternativas 
adaptadas às condições de cada local; 

IX. Adotar indicadores e 
parâmetros sanitários e epidemiológicos e do nível de 
vida da população como norteadores das ações de 
saneamento; 

X. Promover programas de 
educação ambiental e sanitária, com ênfase na 
temática do saneamento básico e áreas afins; 

XI. Realizar investigação e 
divulgação sistemáticas de informações sobre os 
problemas de saneamento e educação sanitária; 

XII. Dar publicidade a todos os 
atos do gestor dos serviços de saneamento básico, 
em especial, às planilhas de composição de custos e 
as tarifas e preços. 

 

CAPÍTULO II 

Do Sistema Municipal de Saneamento Básico 

 

 

SEÇÃO I 
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Da Composição 

 

Art. 10. A Política Municipal de Saneamento Ambiental 
contará, para execução das ações delas decorrentes, com o Sistema Municipal 
de Saneamento Básico. 

Art. 11. O Sistema Municipal de Saneamento Básico de 
Riachinho fica definido como o conjunto de agentes institucionais que no âmbito 
das respectivas competências, atribuições, prerrogativas e funções, integram-
se, de modo articulado e cooperativo, para a formulação das políticas, definição 
de estratégias e execução das ações de saneamento básico. 

Art. 12. O sistema Municipal de Saneamento Básico de 
Riachinho contará com os seguintes instrumentos e ferramentas de gestão: 

I. Conselho Gestor do Saneamento Básico; 
II. Fundo Municipal de Gestão Compartilhada para o 

Saneamento Básico; 
III. Plano Municipal de Saneamento Básico; 
IV. Sistema Municipal de Informações em Saneamento e 

Resíduos Sólidos. 
 

 

SEÇÃO II 

Do Conselho Gestor do Saneamento Básico 

 

Art. 13. Fica criado o Conselho Gestor do Saneamento 
Básico, órgão colegiado deliberativo, regulador e fiscalizador, de nível 
estratégico superior do Sistema Municipal de Saneamento Básico, lotado junto 
a XXXX. 

Art. 14. Compete ao Conselho Gestor: 
I. Auxiliar na formulação, planificação e execução da 

política de saneamento básico, definir estratégias e 
prioridades, acompanhar e avaliar a sua execução; 

II. Opinar e dar parecer sobre projetos de leis que estejam 
relacionados à Política Municipal de Saneamento Básico, 
assim como convênios; 

III. Decidir sobre propostas de alteração da Política 
Municipal de Saneamento Básico; 
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IV. Estabelecer metas e ações relativas à cobertura e 
qualidade dos serviços de água potável e esgotamento 
sanitário de forma a garantir a universalização do acesso; 

V. Estabelecer metas e ações relativas à cobertura e 
otimização dos serviços de resíduos sólidos, drenagem 
urbana e controle de vetores; 

VI. Propor a convocação e estruturar a comissão 
organizadora de audiências públicas e seminários 
relacionados ao saneamento básico de responsabilidade 
do Município; 

VII. Exercer a supervisão das atividades relacionadas ao 
Contrato de Programa e das atividades relacionadas à 
área do saneamento básico; 

VIII. Propor mudanças na regulação dos serviços de 
saneamento básico; 

IX. Avaliar e aprovar os Indicadores constantes do Sistema 
Municipal de Informações em Saneamento; 

X. Manifestar-se quanto às tarifas, taxas e preços, a serem 
regulamentados pela Agencia Reguladora de Serviços 
de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitário 
do Estado de Minas Gerais – ARSAE; 

XI. Deliberar sobrea criação e aplicação de fundos de 
reservas especiais; 

XII. Examinar propostas e denúncias e responder a consultas 
sobre assuntos pertinentes a ações e serviços de 
saneamento; 

XIII. Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 
XIV. Estabelecer diretrizes para a formulação de programas 

de aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 
Saneamento Básico; 

XV. Estabelecer diretrizes e mecanismos para o 
acompanhamento, fiscalização e controle do Fundo 
Municipal de Saneamento Básico; 

 

Art. 15. O Conselho Gestor do Saneamento Básico, órgão 
colegiado e paritário entre representantes do Poder Público, da Prestadora de 
Serviços e dos usuários será regulamentado no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias a contar da aprovação desta lei. 

Art.16. A estrutura do Conselho Gestor de Saneamento 
Básico compreenderá o Colegiado e a Secretaria Executiva, cujas atividades e 
funcionamento serão definidos no seu Regimento Interno no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias. 
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Parágrafo Único – a Secretaria Executiva do Conselho Gestor 
de Saneamento Básico será exercida pelo titular da Secretaria Municipal de 
Xxxxxx, ou outro designado pelo Prefeito Municipal. 

 

 

SEÇÃO III 

Do Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

 

Art. 17. O Plano Municipal de Saneamento Básico do 
Município de Riachinho destinado a articular, integrar e coordenar recursos 
tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros, é o instrumento essencial 
para o alcance de níveis crescentes de salubridade ambiental e de 
desenvolvimento. 

Art. 18. O Plano Municipal de Saneamento Básico será 
revisado e conterá, dentre outros, os seguintes elementos: 

I. Diagnóstico situacional sobre a salubridade ambiental 
do Município e de todos os serviços de saneamento 
básico, por meio de indicadores sanitários, 
epidemiológicos, ambientais, sociais, econômicos e 
de gestão; 

II. Definição de diretrizes gerais, através de 
planejamento integrado, considerando outros planos 
setoriais e regionais; 

III. Estabelecimento de metas e ações emergenciais, de 
curto, médio e longo prazo; 

IV. Definição dos recursos financeiros necessários, das 
fontes de financiamento e cronograma de aplicação, 
quando possível; 

V. Programa de investimento em obras e outras medidas 
relativas à utilização, recuperação, conservação e 
proteção dos sistemas de saneamento. 
 

Art.19. O Plano Municipal de Saneamento Básico será 
avaliado a cada dois anos, durante a realização do Fórum de Saneamento e 
Meio Ambiente, tomando por base os relatórios sobre o saneamento básico. 

§ 1º. Os relatórios referidos no “caput” do artigo serão 
publicados até 28 de fevereiro de cada dois anos pelos Conselho Gestor de 
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Saneamento Básico reunidos sob o título de “Situação de Saneamento Básico 
do Município”. 

§ 2º. O relatório “Situação de Saneamento Básico do 
Município”, conterá dentre outros: 

I. Avaliação da salubridade ambiental das zonas 
urbana, rural e distritos; 

II. Avaliação do cumprimento dos programas previstos 
no Plano Municipal de Saneamento; 

III. Proposição de possíveis ajustes dos programas, 
cronogramas de obras e serviços e das necessidades 
financeiras previstas. 

§ 3º. Os investimentos previstos para cumprimento de metas 
do Plano Municipal de Saneamento Básico deverão estar de acordo com Plano 
Plurianual assim como LDO e LOA. 

 

SEÇÃO IV 

Do Fórum de Saneamento Básico e Meio Ambiente 

 

Art. 20. O Fórum de Saneamento Básico e Meio Ambiente 
reunir-se-á a cada dois anos, durante o mês de maio com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saneamento básico e propor 
diretrizes para formulação da Política Municipal de Saneamento Básico. 

Art. 21. O Fórum será convocado pela Secretaria Municipal 
de XXXXXX ou, extraordinariamente, pelo Conselho Gestor de Saneamento 
Básico. 

 

 

§ 1º. O Fórum de Saneamento Básico e Meio Ambiente terá 
sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, 
aprovadas pelo Conselho Gestor do Saneamento Básico e submetidos ao 
respectivo Fórum. 

 

SEÇÃO V 

Do Fundo Municipal de Saneamento Básico 
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Art. 22. Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento 
Básico – FMSB para concentrar recursos destinados a projetos de interesse de 
saneamento municipal. 

§ 1º - Constituem receitas do Fundo Municipal de 
Saneamento Básico – FMSB: 

I. Dotação orçamentárias; 
II. Arrecadação de multas previstas; 

III. Contribuições, subvenções e auxílios da União, do 
Estado, do Município e de suas respectivas 
autarquias, empreses públicas, sociedades de 
economia mista e fundações; 

IV. As resultantes de convênios, contratados e 
consórcios celerados entre o Município e instituições 
públicas e privadas, cuja produção seja de 
competência do SAE, observadas as obrigações 
contidas nos respectivos instrumentos; 

V. As resultantes de doações que venha receber de 
pessoas físicas ou de organismos públicos, 
nacionais, estrangeiros e internacionais; 

VI. Outros recursos que, por sua natureza, possam ser 
destinados ao Fundo Municipal de Saneamento 
Básico – FMSB. 

§ 2º - O Conselho Gestor do Saneamento Básico será o 
gestor do Fundo, cabendo-lhe aplicar os recursos de acordo com o plano 
municipal de saneamento básico. 

Art. 23. O Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB, 
destinado a garantir, de forma prioritária, investimentos em saneamento básico, 
com destaque para investimentos em esgotamento sanitário e contribuir com 
acesso progressivo dos usuários ao saneamento básico e o cumprimento do 
proposto e regrado por Lei Municipal e seus dispositivos. 

 

 

SEÇÃO VI 

Do Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico 

 

Art. 24. Fica criado o Sistema Municipal de Informações em 
Saneamento Básico, cujas finalidades, em âmbito municipal, serão: 
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I. Constituir banco de dados com informações e 
indicadores sobre os serviços de saneamento básico 
e a qualidade sanitária do Município; 

II. Subsidiar o Conselho Gestor do Saneamento Básico 
na definição e acompanhamento de indicadores de 
desempenho dos serviços públicos de saneamento; 

III. Avaliar e divulgar os indicadores de desempenho dos 
serviços públicos de saneamento básico, na 
periodicidade indicada pelo Conselho Gestor de 
Saneamento Básico. 
 

§ 1º. Os prestadores de serviços público de saneamento 
básico fornecerão as informações necessária para o funcionamento do Sistema 
Municipal de Informações em Saneamento, na forma e na periodicidade 
estabelecidas pelo Conselho Gestor de Saneamento Básico. 

§ 2º. A estrutura organizacional e a forma de funcionamento 
do Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico serão 
estabelecidas em regulamento. 

Art. 25. O Sistema Municipal de Informação de Resíduos 
fornecerá informações ao Sistema Municipal de Informações em Saneamento 
Básico. 

 

CAPÍTULO III 

Das Disposições Finais e Transitórias 

 

Art. 23. O primeiro Plano Municipal de Saneamento Básico – 
PMSB de Riachinho com vigência é aquele apresentado como documento base 
para análise e aprovação da presente Lei. 

Art. 24. Os órgãos e entidades municipais da área de 
saneamento básico serão reorganizados para atender o disposto nesta Lei. 

Art. 25. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 180 (cento e oitenta dias) a partir da sua promulgação. 

 

Art. 26. As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento vigente e 
constituintes do Fundo Municipal de Saneamento Básico suplementadas se 
necessárias. 

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Riachinho, EM................................................. 

 

LIEDSON SILVA MARTINS 

PREFEITO 
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