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1. SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA AUXÍLIO A TOMADA DE DECISÃO 
  

O Sistema de Informações do Saneamento Básico (SISB) tem por objetivo organizar dados 

e informações, dar consistência a estes e divulgá-los, de modo que possam fornecer 

subsídios para o acompanhamento e a gestão do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). 

  

No plano institucional a administração deste SISB ficará sob a coordenação dos órgãos 

gestores da política de saneamento básico, a Secretaria de Administração, sob a 

supervisão do Conselho Gestor de Saneamento Ambiental previsto na Política Municipal 

de Saneamento Básico do município de Maçambará.  

 

Os dados gerenciais e de tomada de decisão serão organizados por meio de um programa 

de planilhas eletrônicas (Excel) em tabelas e plantas, e cadastros de dados a serem 

construídos e atualizados. 

 

A versão do SISB foi concebida para trabalhar em plataforma Windows, utilizando 

programas para a tabulação de dados e sua apresentação na forma de gráfico, a exemplo 

do programa Office – Excel. 

 

A coleta, a interpretação, a modificação dos dados e das informações deverá ficar ao 

encargo de um setor específico e capacitado no âmbito dos quadros de servidores do 

município. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) abrigará uma página web, que pode 

ser acessada em www.ufrgs.br/planomsb que está em permanente atualização e 

adaptação às necessidades do município participante da rede. A figura 1.1 apresenta a 

abertura da página web em resumo. 
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Figura 1.1 – Página web para gestão PMSB. www.ufrgs.br/planomsb 
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2.  PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB 

Ao clicar no link intitulado PMSB, o usuário poderá encontrar informações a respeito do 

PMSB e a versão digital da cartilha “O Município que Queremos” (Figura 2.1) para 

promover a educação ambiental no âmbito do saneamento, assim como ícones para 

acesso da figura que explica esquematicamente a Política Municipal de Saneamento 

Básico. 

Figura 2.1 – Cartilha “O Município que Queremos” – Fonte (UFRGS/IPH). 
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Figura 2.2 – Esquema da Política Municipal de Saneamento Básico. 
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3. RELATÓRIOS 
 

Na página web proposta, acessando o link PMSB, poderão ser consultados os principais 

relatórios do PMSB do município de Maçambará, cuja identificação está apresentada na 

figura 3.1, como o Relatório 1 - Diagnóstico Técnico Participativo, o Relatório 2 – 

Prospectiva e Planejamento Estratégico, o Relatório 3 - Planos, Programas e Ações, o 

Relátório 4 – Indicadores de Desempenho aplicados ao saneamento básico, o Relatório 7 - 

Relatório de Execução do Plano Municipal de Saneamento Básico, o caderno das ações 

aprovadas e o Relatório 9 - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 

PMGIRS. 

Figura 3.1 – Relatórios disponibilizados na página web. 
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4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES 
 

O acompanhamento das ações relacionadas nas figuras 4.1 a 4.6 poderá ser realizado por 

meio da página web. A figura 4.1 traz a legenda para interpretação das tabelas com o 

plano de ação para cada uma das cinco áreas. 

Figura 4.1 – Legenda 

ALCANCE E PRAZO DE EXECUÇÃO  
Emergencial (até 2 anos) E 
Curto Prazo (até 4 anos) C 

Médio Prazo (de 4 a 10 anos) M 
Longo Prazo (até 20 anos) L 

GRANDE 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 

 

MEDIANA DIFICULDADE DE EXECUÇÃO. ENVOLVE COOPERAÇÃO ENTRE O PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL E O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL OU ENTRE ENTIDADES 
REPRESENTATIVAS. AÇÃO FACTÍVEL DEVIDO AO GERENCIAMENTO INTERNO NO 
ÃMBITO DO EXECUTIVO MUNICIPAL ENTIDADES REPRESENTATIVAS E PODER 
LEGISLATIVO. 

 

AÇÃO FACTÍVEL DEVIDO AO GERENCIAMENTO INTERNO NO ÃMBITO DO EXECUTIVO 
MUNICIPAL 
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Figura 4.2 – Ações propostas na área do abastecimento de água – PMSB Maçambará. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

CÓDIGO 

AÇÃO 
PROGRAMA, PROJETO, AÇÃO Prazo Dific. 

1-A 

Capacitação de Recursos Humanos para o monitoramento e 

o controle da qualidade da água dos poços e da água 

distribuída para consumo humano. 

C 

 

2-A 
Organizar dados, sistema de informações e página web para 

a gestão do PMSB. 
C 

 

3-A 

Constituir um Sistema de Informação Geográfica para 

Mapear pontos críticos: localização de poços, fugas de água e 

esgoto, fontes e poços com respectivas áreas de proteção 

ambiental. Elaborar mapa planialtimétrico e topografia da 

zona urbana do município. 

M 

 

4-A Projeto de implantação de macromedição no SAA. C 

 

5-A Estudo visando a eficiência energética do SAA. C 

 

6-A Desenvolver o Programa Produtor de Água. C 

 

7-A 
Desenvolver materiais explicativos sobre o Saneamento 

Básico 
C 

 

8-A 
Regularizar outorga dos poços e proteger suas áreas de 

recarga. 
C 

 

9-A 
Plano de revisão periódica dos manômetros de medição de 

água. 
C 

 

10-A Implementar programa de redução de perdas de água. M 
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Figura 4.2 – Continuação - Ações propostas na área do abastecimento de água – PMSB 

Maçambará. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

CÓDIGO 

AÇÃO 
PROGRAMA, PROJETO, AÇÃO Prazo Dific. 

11-A Programa Saneamento Básico em sala de aula. C 

 

12-A 
Elaborar cadastro de redes de distribuição de água e fontes 

alternativas. 
M 

 

13-A 
Educação ambiental continuada. Elaborar campanhas de 

conscientização. 
E 

 

14-A 
Avaliar e otimizar o posicionamento dos reservatórios nos 

distritos. 
M 

 

15-A 
Extensão e substituição das redes de distribuição na zona 

rural. 
M 

 

16-A 
Reavaliação do plano tarifário para financiar a atividade do 

saneamento básico 
M  

17-A 
Reforço da capacidade fiscalizadora dos órgãos 

competentes 
C  

18-A 

Constituir mecanismos financeiros específicos para garantir 

o abastecimento de água dos aglomerados rurais ou 

dispersos 

M  

19-A 
Manter indicadores atualizados e procedimentos de 

avaliação dos serviços de abastecimento de água. 
C  

20-A 
Estruturar instância para projetos na área de saneamento 

básico 
C  
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Figura 4.3 – Ações propostas na área do esgotamento sanitário – PMSB Maçambará. 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

CÓDIGO 
AÇÃO 

PROGRAMA, PROJETO, AÇÃO Prazo Dific. 

1-E 
Estudo e projeto para a implantação do Sistema de Esgoto 

Sanitário (SES) Maçambará. 
E 

 

2-E 
Regulação dos procedimentos de análise dos projetos das 

instalações prediais de esgoto (ligação, tecnologia, fiscalização, 
etc.). 

C 
 

3-E 
Monitorar a qualidade dos cursos d’água do município e dos 
pontos de lançamento das ETEs (Rede de monitoramento). 

M 
 

4-E 
Reforço da capacidade fiscalizadora dos órgãos competentes, 

especificamente a relativa à liberação de construções para evitar 
ligações irregulares. 

C 
 

5-E 
Programa de incentivo para ligação das economias na rede de 

esgoto (após implantação SES). 
C 

 

6-E 
Programa 100% de módulos sanitários (instalações sanitárias nas 

residências). 
C 

 

7-E 
Incentivar o destino correto dos dejetos e águas servidas das 

propriedades do meio rural – Programa de Saneamento Rural. 
M   

8-E 
Constituir mecanismos de financiamento visando garantir a 

implantação de soluções de esgotamento sanitário em 
aglomerados rurais ou no meio disperso. 

C   
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Figura 4.3 – Continuação - Ações propostas na área do esgotamento sanitário – PMSB 

Maçambará. 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

CÓDIGO 

AÇÃO 
PROGRAMA, PROJETO, AÇÃO Prazo Dific. 

9-E 

Análise compartilhada para deliberar (executivo, legislativo, 

população) forma de implantação do sistema de cobrança de 

tarifa de esgoto após implantação do SES. 

C 

10-E 
Encaminhar pedido de verbas não onerosas junto às instâncias 

do governo federal para o financiamento de obras de esgoto. 
C 

 

11-E 

Educação Ambiental continuada - sensibilização da população 

para as questões de saúde, vetores, poluição dos corpos 

hídricos e de ligações de esgoto sanitário. 

C 

12-E 
Desenvolvimento de programas de aproveitamento de lodos e 

dos efluentes tratados. 
L 

13-E 
Planejar infraestrutura de saneamento de loteamentos em fase 

de projeto e execução futura. 
C 

14-E 
Construir alternativas do plano de expansão do SES para locais 

não cobertos por sistemas de tratamento de esgoto. 
M 

15-E 
Prever implantação do SES em etapas adequadas à demanda 

social e às condições técnicas existentes. 
M 

16-E 
Regulamentar parâmetros para o lançamento de efluentes 

industriais na rede coletora de esgoto a ser construída. 
M 
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Figura 4.4 – Ações propostas na área dos resíduos sólidos – PMSB Maçambará. 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

CÓDIGO 

AÇÃO 
PROGRAMA, PROJETO, AÇÃO Prazo Dific. 

1-R 

Participação ativa do município para a implantação e 

incentivo a formação de Consórcio público de municípios 

para o gerenciamento integrado de resíduos sólidos. 

C 

2-R 
Implantar coleta seletiva dos resíduos domiciliares (cf. Art. 

36, inciso II, Lei 12.305/2010). 
C 

3-R Implantar programa de coleta de óleos de fritura. E 

4-R 
Elaborar Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da 

Construção e Demolição. 
C 

5-R Educação Ambiental - ação continuada. C 

6-R 
Desenvolver projeto de compostagem doméstica a partir 

da utilização de resíduos orgânicos. 
C 

7-R Reconstrução da central de triagem C 

8-R 

Avaliar potencial para formação de associação de 

recicladores (catadores) para atuar na coleta seletiva 

incluindo a população de baixa renda no PMGIRS. 

C 
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Figura 4.4 – Continuação -  Ações propostas na área dos resíduos sólidos – PMSB Maçambará. 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

CÓDIGO 

AÇÃO 
PROGRAMA, PROJETO, AÇÃO PRAZO DIFIC. 

9-R 

Construir ponto de entrega voluntária (PEV) 

(com 7-R). 

C 

 

10-R 
Qualificar separação dos resíduos secos diminuindo os 

rejeitos (com 2-R). 
C 

 

11-R 
Fiscalizar a destinação de resíduos agrossilvopastoris e 

agrotóxicos. 
E 

12-R 
Aquisição e utilização de triturador para resíduos de 

poda e utilização da lenha como fonte de renda. 
E 

13-R 
Projeto e implantação de uma central de compostagem 

de resíduos de poda. 
M 

14-R 
Criar sistema de indicadores de Serviços de Resíduos 

Sólidos. 
C 

15-R 
Criar fórum/reuniões de saneamento para prestação de 

contas. 
C 

16-R 
Estudo técnico-econômico-social para avaliar tecnologia 

de contêineres. 
M 

17-R Construir centro de custos na área do saneamento C 

18-R 

Destinação adequada dos lodos (Fossas Sépticas, ETE) 

que venham a ser produzidos com a construção e 

funcionamento de ETES. 

M 
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Figura 4.5 – Ações propostas na área da drenagem pluvial – PMSB Maçambará. 

MANEJO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

CÓDIGO 

AÇÃO 
PROGRAMA, PROJETO, AÇÃO PRAZO DIFIC. 

1-P 

Incentivar e regular na legislação municipal a adoção de 

medidas de baixo impacto visando o controle de parcela 

de águas pluviais na fonte, como: valas e/ou trincheiras de 

infiltração, pavimentos permeáveis, telhados verdes, 

armazenamento de água de chuva, manutenção de 

pavimentos com pedra irregular ou paralelepípedo. 

M 

2-P 

Deliberar e implantar projeto para emergências 

caracterizadas por períodos de estiagem (seca) e/ou 

chuvas intensas (alagamentos, inundações). 

M 

3-P 

Programa de captação e armazenamento de água de 

chuva para fornecimento de água para agricultura familiar 

para produzir alimentação escolar. 

C 

4-P 

Serviços ambientais - prever no planejamento urbanístico 

da cidade a reserva de áreas junto às margens dos arroios 

na zona urbana, visando a construção de parques lineares 

ou áreas de preservação permanentes. 

M/C 

5-P 
Projetos de drenagem pluvial em ruas visando sua 

pavimentação. 
C 

6-P 
Programa de recomposição da vegetação nas margens dos 

arroios. 
C 

7-P 
Apropriação de parâmetros para dimensionamento do 

sistema de drenagem pluvial. 
C 
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Figura 4.5 – Continuação - Ações propostas na área da drenagem pluvial – PMSB Maçambará. 

MANEJO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

CÓDIGO 

AÇÃO 
PROGRAMA, PROJETO, AÇÃO PRAZO DIFIC. 

8-P 

Verificação de áreas potenciais para a construção de bacias 

de amortecimento e/ou de bacias de contenção de águas 

pluviais. 

M 

  

9-P 

Implantar e adotar no planejamento urbano e no 

programa de mobilidade urbana medidas de controle 

estrutural de alagamento como: a adoção de bocas de 

lobo de alta capacidade de engolimento, sarjetas 

permeáveis ou com geometria configurada, dispositivos de 

infiltração, bacias de amortecimento e de contenção. 

C 

  

10-P 

Construir um banco de informações, cadastros das redes 

pluviais implantadas e aquelas em implantação, adotar 

plataforma SIG. 

E 

  

11-P 

Construção de barraginhas e açudes em calhas secas na 

área rural para mitigar processos de erosão e garantir 

maior infiltração de água no solo. 

M 

  

12-P 
Identificação, mapeamento e correção dos pontos críticos 

de escoamento de água. 
C 

  

13-P 
Rede de informações meteorológicas em tempo real com 

sinal de alertas (Defesa Civil). 
E 

  

14-P 
Elaborar Manual para a drenagem e o Manejo de Águas 

Pluviais simplificado. 
C 
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Figura 4.6 – Ações propostas na área do desenvolvimento institucional – PMSB Maçambará. 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

CÓDIGO 

AÇÃO 
PROGRAMA, PROJETOS, AÇÕES PRAZO DIFIC. 

1-D 

Programa de comunicação relacionado à educação para o 

saneamento básico e ao incentivo da participação da população 

na fiscalização dos serviços de saneamento básico (controle 

social). 

C 

  

2-D 

Avaliar programas de incentivos fiscais de apoio às pessoas 

físicas e jurídicas que possuam imóveis em APP e que 

preservam esta área. 

M 

  

3-D Publicitar indicadores de desempenho visando à transparência. C   

4-D 

Zoneamento e identificação das áreas de risco. 

(Com 3-A, 4-A). 

C 

  

5-D 
Desenvolvimento de um plano de emergência relacionado a 

acidentes com produtos químicos. 
E 

  

6-D 
Inclusão dos serviços de saneamento básico nas atribuições do 

Conselho de Saúde. 
E 

  

7-D 
Monitoramento e fiscalização da poluição do solo, das águas, do 

ambiente. 
L 

  

8-D 
Incentivar diferentes atores na gestão do plano (usuários, 

entidades, município, poderes instituídos, etc.) 
C 
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Figura 4.6 – Continuação - Ações propostas na área do desenvolvimento institucional – PMSB 

Maçambará. 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

CÓDIGO 

AÇÃO 
PROGRAMA, PROJETOS, AÇÕES PRAZO DIFIC. 

9-D 
Programa de capacitação e motivação dos recursos humanos 

(servidores municipais) aplicados à área do saneamento básico. 
C 

 

10-D 
Educação ambiental continuada (economia de água, não jogar óleo 

na rede de esgoto, ligações de esgoto, etc.). 
C 

 

11-D 

Acompanhamento e controle social através do conselho gestor de 

saneamento básico, conselho municipal de Proteção Ambiental e 

eventos de prestação de contas e recebimentos de sugestões para 

qualificar a prestação dos serviços de saneamento básico. (Com 1-D). 

C 

 

12-D 

Planejamento integrado: prever a rede de infraestrutura para novos 

empreendimentos habitacionais e expansão urbana para mitigar 

problemas. 

C 

 13-D Programa de preservação dos recursos hídricos (APP). (Com 17-D). M 

 
14-D 

Equacionar pendências jurídicas (TAC) ou compromissos com órgãos 

fiscalizadores (TCE). 
E 

 15-D Otimização dos procedimentos e relação entre secretarias afins. C 

 

16-D 

Compatibilizar o PMSB com o Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica Bacia U40 - Butui, Piratinim, ICamaquã (Decreto 

7.217/10 – Art. 19). 

M 

 
17-D 

Programa de reposição das matas ciliares junto às margens dos 

arroios. (Com 13-D). 
M 

 
18-D 

Programa de inclusão de pequenos agricultores nas ações de 

saneamento básico. 
M 
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5. LEGISLAÇÃO 
 

Nesta seção será apresentada a legislação básica que regulamenta a Política Nacional de 

Saneamento Básico, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (figura 5.1) e a legislação 

municipal que possui interface com a temática do saneamento básico. 

Figura 5.1 – Legislação Federal aplicada ao saneamento básico. 

 

Esta tela permite o acesso as Leis 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e Lei 12.305, de 02 de 

agosto de 2010, seus decretos regulamentadores, e outras leis e resoluções relacionadas 

ao tema do saneamento básico. 
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6. AGENDA PARA O CONTROLE SOCIAL 
 

Segundo o Decreto Nº 8.211, de 21 de março de 2014, será vedado o acesso aos recursos 

federais ou aos recursos 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. O inciso IV, do artigo 34 do Decreto Nº 

7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei Nº 11.445, de 05 de janeiro de 

2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico estabelece que o 

mecanismo para o exercício do controle social dos serviços públicos de saneamento 

básico poderá ser exercido pela participação de órgãos colegiados de caráter consultivo 

na formulação da política de saneamento básico bem como no seu planejamento e 

avaliação.  

O Comitê Executivo e o Comitê de Coordenação, responsáveis pela a elaboração do PMSB 

do município de Maçambará, deliberaram pela constituição de um Conselho Gestor para 

o Saneamento básico, cujas funções estarão regulamentadas na Lei Municipal que 

estabelecerá diretrizes para a Política Municipal de Saneamento Básico. 

A Figura 6.1 menciona e posiciona o Conselho Gestor de Saneamento Ambiental. 
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Figura 6.1 – Esquema Funcional da Política Municipal de Saneamento Básico de 
Maçambará 
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7. SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES DO SANEAMENTO - SMIS  
 

No ícone SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES SMIS - ENTER serão disponibilizadas 

informações relevantes nas áreas do abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais. 

 

7.1 VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO 

HUMANO 

 

Figura 7.1 – Controle da qualidade da água para consumo humano na zona urbana de 

Maçambará. (Fonte: SNIS 2013) 

INDICADORES DA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA NA ZONA 
URBANA PELA CORSAN 

        

  

Índice de 
conformidade 

da 
quantidade 

de amostra - 
Cloro 

Residual 

Incidência 
das análises 

de cloro 
residual fora 
do padrão 

Índice de 
conformidade 

da 
quantidade 

de amostra - 
Turbidez 

Incidência 
das análises 
de turbidez 

fora do 
padrão 

Índice de 
conformidade 

da 
quantidade 

de amostra - 
Coliformes 

Totais 

Incidência 
das análises 

de 
coliformes 

totais fora do 
padrão 

  

percentual percentual percentual percentual percentual percentual 

  

IN079 IN075 IN080 IN076 IN085 IN084 

431730 Maçambará 261,11 9,40 174,07 0 83,33 2,78 

 

 



32 

 

7.2 VALORES DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO 

 

A figura 7.2 apresenta os valores praticados na estrutura tarifária da Corsan 

(www.corsan.gov.br, acesso em 03/04/2014) 

Figura 7.2 – Estrutura tarifária e valores praticados (Fonte: www.corsan.gov.br, 2014-15). 

  

Os valores das tarifas de água e de esgoto para as economias localizadas na zona urbana 

do município praticadas no período de 01/07/2014 a 30/06/2015, apresentadas na Figura 

7.2 foram fixados pela Circular 001/14-SUCOM/DC da Corsan, o prestadores destes 

serviços.  
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7.3 INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

A figura 7.3 apresenta o número de economias abastecidas com água e sua população 

correspondente na zona urbana e na zona rural do município de Maçambará. 

Figura 7.3 – Forma de abastecimento de água por domicílio. (Fonte: IBGE, 2010) 
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7.4 INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

A figura 7.4 apresenta o destino dos esgotos dos domicílios com banheiro em 

Maçambará. 
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Figura 7.5 – Tipos de saneamento existentes no município. 

 

 

 

7.5 INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 



35 

 

A figura 7.6 apresenta o resultado de uma caracterização dos resíduos sólidos urbanos de 

Maçambará, realizada em 16/04/2014. 

Figura 7.6 – Caracterização dos RSU de Maçambará (16/04/2014). 

 

 

A figura 7.7 apresenta despesas com os serviços prestados na área dos resíduos sólidos e 

receitas provenientes.  
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7.6 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE ÁGUAS SUBTERRANEAS - 

SIAGAS 

  

O SIAGAS é um sistema de informações de águas subterrâneas desenvolvido pelo Serviço 

Geológico do Brasil - SGB, que é composto por uma base de dados de poços, 

permanentemente atualizada, e de módulos capazes de realizar consulta, pesquisa, 

extração e geração relatórios (Figura 7.8). Pode ser acessado por meio do endereço 

http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/ . 

O SIAGAS desenvolvido e mantido pelo SGB, a partir do mapeamento e pesquisa 

hidrogeológica em todo o país, permite a gestão adequada da informação hidrogeológica 

e a sua integração com outros sistemas. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos - 

CNRH, através da Moção N. 038, de 7 de dezembro de 2006, recomendou a adoção do 

SIAGAS, pelos órgãos gestores estaduais, Secretarias dos Governos Estaduais, Agência 

Nacional de Águas - ANA e Usuários dos Recursos Hídricos Subterrâneos, como base 

nacional compartilhada para armazenagem, manuseio, intercâmbio e difusão de 

informações sobre águas subterrâneas. A Moção Nº 039 da CNRH recomenda a 

integração entre os sistemas SIAGAS, SNIRH, SINIMA, SIGHIDRO, SNIS e SIPNRH. 
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Figura 7.8 – Página CPRM para utilização do SIAGAS. Fonte: 

http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/ 
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8. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 

O organograma da estrutura administrativa do poder executivo do município de 

Maçambará é apresentada a seguir: 

� Secretaria Municipal de Administração; 

� Secretaria Municipal de Finanças; 

�  Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo;  

� Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Saneamento e Serviços Urbanos; 

� Secretaria Municipal de Saúde;  

� Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio; 

� Secretaria Municipal de Assistência Social 
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9. GESTÃO DO PLANO 
 

Os relatórios que constituem o PMSB de Maçambará estão previstos no Termo de 

Referência do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Maçambará, os 

quais estão citados na figura 9.1. 

Figura 9.1 – Relatórios constituintes do PMSB de Maçambará. 

 

A figura 9.2 explica esquematicamente a Política Municipal de Saneamento Básico 

sugerido na Minuta de Projeto de Lei que a institui. Segundo a Política Municipal de 

Saneamento Básico constitui o Sistema Municipal de Saneamento Básico que é composto 

por: 

� Câmara Técnica de Saneamento Básico; 

� Fundo Municipal de Gestão Compartilhada (FMGC); 

� Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano Municipal de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e  

� Sistema Municipal de Informações do Saneamento (SMIS). 
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Figura 9.2 – Esquema explicativo da Política Municipal de Saneamento Básico de 
Maçambará. 

 

O SMIS é composto por um banco de dados que deve ser alimentado e acompanhado na 

forma de avaliação de indicadores.  

O PMSB prevê a prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgoto sanitário 

na zona urbana sendo realizados pela Corsan. Na zona rural a responsabilidade compete 

ao Município através da Secretaria de Obras, Transporte, Saneamento e Serviços Urbanos. 

A Secretaria de Obras, Transporte, Saneamento e Serviços Urbanos também é responsável 

pela prestação dos serviços na área da drenagem e do manejo de águas pluviais, assim 

como, pelos serviços de limpeza e varrição de vias públicas.  

O Conselho Gestor do Saneamento Ambiental, conjuntamente com o Conselho de Defesa 

do Meio Ambiente e o Conselho Municipal da Saúde, de forma paritária, realizarão a 

regulação e a fiscalização dos serviços de saneamento básico, cujas informações serão 

preparadas por uma Câmara Técnica do Saneamento Básico. A Câmara Técnica deverá ser 

constituída por profissionais habilitados ou capacitados para o exercício de suas atividades 

de organização, interpretação de dados, preparação de relatórios, em apoio às atividades 

do órgão colegiado deliberativo e o do poder executivo decisório. 
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A figura 9.3 apresenta a estrutura do plano de gestão do PMSB de Maçambará. 

Figura 9.3 – Estrutura do Plano de Gestão do PMSB de Maçambará. 

 

A partir das diretrizes apresentadas na figura 9.4, deliberou-se em torno da missão que é 

a de aprovar e implantar a Política Municipal de Saneamento Básico, o Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) e o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS), com qualidade ambiental e controle social. 

Para constituir as estratégias, os programas, projetos e ações, o município deverá analisar 

o ambiente interno (organização, estrutura e capacitação) e o ambiente externo, 

procurando avaliar o encaminhamento da gestão associada na área dos resíduos sólidos e 

a cooperação entre os entes estaduais e federais. Para cada área constituem-se planilhas 

que podem ser visualizadas através do caderno de ações apresentado no ítem 4 deste 

Relatório 6. 
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Figura 9.4 – Diretrizes da Política Municipal de Saneamento Básico de Maçambará. 
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10. SISTEMA DE GESTÃO DO PMSB 
 

O processo de tomada de decisões no decorrer do andamento do plano, além de terem o 

suporte dos índices de qualidade dos serviços prestados à comunidade dentro do escopo 

do plano, também necessita de um método de avaliação do plano em si, para otimizar o 

seu acompanhamento, diagnosticar a necessidade de ajustes às metas programadas e 

destacar quais são os pontos onde o planejamento estabelecido precisa de intervenções e 

reforços nas ações desenvolvidas, para que as metas sejam de fato alcançadas. Com este 

intuito, Daronco (2014) desenvolveu dois índices para avaliação e acompanhamento 

periódico de um Plano Municipal de Saneamento (PMSB). 

Os índices propostos são o Índice de Qualidade (IQ) do PMSB, e o Índice de Auditoria (IA) 

do PMSB. 

• Índice de qualidade dos PMSB (IQ): 

� Infere sobre o processo de atendimento aos requisitos básicos de um PMSB, 

qualificando-os quanto a sua elaboração e suas revisões. Sustentado por 

dez indicadores escolhidos com base texto da Lei nº 11.445/2007, objetiva 

permitir ao município detectar pontos fracos e propor melhorias para 

quando das revisões periódicas do Plano. 

• Índice de auditoria dos PMSB (IA): 

� Analisa o desempenho dos PMSB através do uso de uma série de dez 

indicadores consolidados do setor. Objetiva a explanação, de maneira 

concisa, do status (evolução ou retrocesso) dos serviços de saneamento. 

(DARONCO, 2014, p. 22 e 23) 
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Os indicadores do Índice de Qualidade são listados na Tabela 10.1. 

Tabela 10.1 – Indicadores do Índice de Qualidade do PMSB (Fonte: Daronco, 2014, p. 80). 

Nomenclatura Indicador 

IQ-1 Participação da sociedade 

IQ-2 Diagnostico dos serviços de saneamento básico 

IQ-3 Avaliação periódica do PMSB 

IQ-4 Objetivos, metas e ações para universalização 

IQ-5 Comitê gestor do PMSB 

IQ-6 Educação ambiental 

IQ-7 Desenvolvimento institucional 

IQ-8 Compatibilidade com outros planos 

IQ-9 Qualificação dos servidores envolvidos com o PMSB 

IQ-10 Diretrizes básicas do Ministério das Cidades 

 

Cada um destes indicadores é avaliado em três critérios, que se referem respectivamente 

ao atendimento do item quanto sua presença no PMSB, se sua abordagem foi 

considerada suficiente pelo avaliador, e se essa abordagem foi ruim, regular, ou boa. Os 

critérios e sua forma de pontuação são apresentados na Tabela 10.2. 

Tabela 10.2 – Critérios de Pontuação do Índice de Qualidade do PMSB (Fonte: adaptado de 

Daronco, 2014, p. 80). 

Critério Resumo Nota 

Atendimento 
Variável dicotômica que avalia se o item foi 

atendido ou não. 

Atendimento 1 

Não atendimento 0 

Suficiência 
Variável dicotômica que avalia se o item 
analisado foi abordado suficientemente 

Abordagem suficiente 2 

Abordagem insuficiente 1 

Avaliação** 
Variável quantitativa o quanto o item 

atendido foi suficientemente abordado 

Ruim 1 

Regular 3 

Bom 5 

** As notas 1,2 e 3 foram alteradas para 1, 3 e 5, para o alcance da nota máxima 10. 

 

As notas atribuídas a cada um dos três critérios são multiplicadas entre si, e constituem 

uma nota atribuída a cada indicador avaliado. A interpretação das notas individuais de 

cada indicador é mostrada na Tabela 10.3. 
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Tabela 10.3 – Interpretação das notas de cada indicador do Índice de Qualidade do PMSB (Fonte: 

adaptado de Daronco, 2014, p. 81). 

Nota Ação Cor 

10 
Item atendido VERDE 

6 

3 Item necessita melhora AMARELO 

1 
Item não foi atendido e precisa ser refeito VERMELHO 

0 

 

 

A figura 10.1 apresenta o resultado da aplicação da ferramenta de avaliação em 

desenvolvimento por Daronco (2014), em seu trabalho PROPOSIÇÃO E APLICAÇÃO DE 

METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO E AUDITORIA DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO 

BÁSICO, disponível para consulta no repositório digital da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (www.lume.ufrgs.br/) a partir do ano de 2015. 
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Figura 10.1 – Avaliação da qualidade do PMSB de Maçambará. (Adaptada da metodologia 

proposta por Daronco (2014)). 

 

ÍNDICE DE QUALIDADE DOS PMSB (IQ) 
 

PMSB: MAÇAMBARÁ 

DATA: set/14 

AVALIADOR: Wartchow 

LEGENDA 

ATD = ATENDIMENTO 0 = NÃO ATENDIDO 1 = ATENDIDO 

SUF = SUFICIÊNCIA 
1 = ABORDABGEM 

INSUFICIENTE 
2 = ABORDAGEM SUFICIENTE 

AVA = AVALIAÇÃO 
1 = 

RUIM/SEM 
DADOS 

2 = REGULAR 3 = BOM 

NOTA ATD X SUF X AVA 

PONTUAÇÃO DOS INDICADORES 

INDICADOR ATD SUF AVA NOTA 

Participação da sociedade (IQ-1) 1 2 3 6 

Diagnostico dos serviços de saneamento básico (IQ-2) 1 2 5 10 

Avaliação periódica do PMSB (IQ-3) 1 1 1 1 

Objetivos, metas e ações para universalização (IQ-4) 1 2 5 10 

Comitê gestor do PMSB (IQ-5) 1 1 3 3 

Educação Ambiental (IQ-6) 1 2 5 10 

Desenvolvimento institucional (IQ-7) 1 1 1 1 

Compatibilidade com outros planos (IQ-8) 1 1 3 3 

Qualificação dos servidores envolvidos com o PMSB (IQ-9) 1 1 1 1 

Diretrizes básicas Ministério das Cidades (IQ-10) 1 2 5 10 

  5.5 

 

A análise dos resultados mostra que o presente PMSB atende muito bem as exigências do 

Ministério das Cidades quanto às diretrizes do planejamento, também mostra que o 

diagnóstico realizado está completo, e cabe destacar, evidencia um problema recorrente 

em quase todos os municípios brasileiros, que é a avaliação periódica do PMSB (IQ 3), a 

baixa capacidade institucional (IQ 7) e a ausência de profissionais técnicos capacitados (IQ 

9) em número suficiente. O investimento em qualificação do corpo técnico, tanto através 

de capacitação dos colaboradores como na abertura de novas vagas por concurso, podem 

melhorar este indicador. A figura 10.2 apresenta o resultado do IQ na forma gráfica. 
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Figura 10.2 – Pontuação dos indicadores Índica de Qualidade do PMSB de Maçambará. 

ÍNDICE DE QUALIDADE DO PMSB (IQ) 
PMSB: MAÇAMBARÁ Data: fev/15 Avaliador:   

INDICADORES 

Indicador Nota Geral Legenda 

IQ-1 6 Participação da sociedade  

IQ-2 10 Diagnostico dos serviços de saneamento básico  

IQ-3 1 Avaliação periódica do PMSB 

IQ-4 10 Objetivos, metas e ações para universalização 

IQ-5 3 Comitê gestor do PMSB 

IQ-6 10 Educação Ambiental 

IQ-7 1 Desenvolvimento institucional 

IQ-8 3 Compatibilidade com outros planos 

IQ-9 1 Qualificação dos servidores envolvidos com o PMSB 

IQ-10 10 Diretrizes básicas Ministério das Cidades 

 

  
 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

                    

 

 

O Índice de Auditoria (IA) do PMSB de MAÇAMBARÁ de referencia (ano base) foi 

calculado a partir da metodologia proposta por Daronco (2014), como segue: 

Índice de tratamento de esgoto (IA-4) 

O indicador IA-4 é um indicador quantitativo, e mensura o volume de esgoto tratado com 

relação ao total de esgoto coletado, utilizando-se de dados coletados junto ao SNIS. 
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Torna-se importante aferir esta quantidade de esgoto coletado com vistas a determinar 

qual a proporção de dejetos esta sendo realmente tratada, para diferenciar do esgoto 

coletado e apenas disposto nos corpos hídricos. A figura 10. 3 apresenta a formulação do 

indicador IA-4. 

Figura 10.4 – Fórmula de cálculo do Índice de Tratamento de Esgoto (IA-4). (Fonte: 

Daronco, 2014) 

Indicador Formulação de cálculo Unidade Fonte 

Índice de 

tratamento 

de esgoto  

(IA-4) 

 
% SNIS 

 

Atendimento com rede de esgoto - % pop. Total (IA-6) 

Através da consulta de dados computados pelo SNIS, o indicador IA-6 versa sobre o 

percentual populacional atendido por redes de esgotamento sanitário (SES) levando-se 

em consideração a população total da municipalidade. A figura 10.5 apresenta a 

formulação do indicador IA-6. 

Figura 10.5 – Índice de atendimento com rede de esgoto (IA-6). (Fonte: Daronco, 2014) 

Indicador Formulação de cálculo Unidade Fonte 

Atendimento com 

rede de esgoto - % 

pop. Total (IA-6) 
 

% SNIS 
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Atendimento com rede de água - % pop. Total (IA-7) 

O objetivo da universalização versa obrigatoriamente pelo atendimento de toda a 

população, tanto urbana quanto rural, com o serviço de abastecimento de água. O 

indicador IA-7, é apoiado nos dados coletados pelo SNIS e apresenta a população total 

atendida pelo serviço de abastecimento de água. A figura 10.6 apresenta a formulação do 

indicador IA-7. 

Figura 10.6 – Índice de atendimento com rede de água (IA-7). (Fonte: Daronco, 2014) 

Indicador Formulação de cálculo Unidade Fonte 

Atendimento com 

rede de água - % 

pop. Total (IA-7) 
 

% SNIS 

 

 

 Indicador de Desempenho Financeiro (IA-8) 

O Art. n° 02 da Lei nº 11.445/2007 assim como o Art. nº 7 da Lei nº 12.305/2010 inferem 

sobre a sustentabilidade econômica para a universalização dos serviços de saneamento 

básico. O indicador IA-8 analisa o desempenho financeiro do SAA e do SES. Dados 

coletados junto ao SNIS são utilizados para o cálculo deste indicador. A figura 10.7 

apresenta a formulação do indicador IA-8. 
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Figura 10.7 – Índice de Desempenho Financeiro (IA-8). (Fonte: Daronco, 2014) 

Indicador Formulação de cálculo Unidade Fonte 

Indicador de 

Desempenho 

Financeiro (IA-8) 
 

% SNIS 

 

Autossuficiência de caixa - RSU (IA-9)  

Assim como preconiza o indicador IA-8, o indicador IA-9 infere sobre a suficiência de caixa 

dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. O indicador IA-9 compõe-se 

por dados coletados pelo SNIS, e divulgados no Diagnóstico dos Serviços de Manejo de 

Resíduos Sólidos Urbanos. A figura 10.8 apresenta a formulação do indicador IA-9. 

 

Figura 10.8 – Índice de Autossuficiência de caixa – RSU (IA-9). (Fonte: Daronco, 2014) 

Indicador Formulação de cálculo Unidade Fonte 

Autossuficiência 

de caixa - RSU  

(IA-9) 

 
% SNIS 

 

Cabe ressaltar que tanto a receita arrecadada quanto a despesa total, inferem cifras 

relativas a todos os serviços que compõe a limpeza urbana e o manejo de resíduos 

sólidos, como: instalações operacionais de coleta, transporte, unidade de transbordo, 
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tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas. 

Taxa de recuperação de materiais recicláveis (IA-10) 

Com vistas a diminuição do volume de resíduos e consequente encerramento precoce 

dos destinos finais, o indicador IA-10 analisa a taxa de recuperação de materiais 

recicláveis. Os dados para cálculo desde indicador são coletados junto ao SNIS. A figura 

10.9 apresenta a formulação do indicador IA-10. 

 

Figura 10.9 – Índice de recuperação de materiais recicláveis (IA-10). (Fonte: Daronco, 

2014). 

Indicador Formulação de cálculo Unidade Fonte 

Taxa de 

recuperação de 

materiais 

recicláveis (IA-10) 

 
% SNIS 

 

A figura 10.10 apresenta o resultado da aplicação da metodologia proposta por Daronco 

(2014) ao PMSB de MAÇAMBARÁ. Através da figura 10.10 pode-se depreender que os 

índices relacionados aos serviços de esgoto são inexistentes pela falta de um sistema de 

coleta e tratamento de esgotos e os índices relacionados aos resíduos sólidos são 

praticamente inexistentes, também devido a problemas no gerenciamento destes. 
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Figura 10.10 – Índice de Auditoria (IA) para o PMSB de MAÇAMBARÁ. 
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