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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O plano de trabalho tem como escopo o detalhamento estratégico e metodológico do processo de 

apoio à formulação e elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), em todas as 

etapas previstas, incluindo entrega dos relatórios e produtos esperados, custos, cronograma físico e 

financeiro e a agenda das reuniões previstas. 

Visando atender ao que determina o Termo de Referência que baliza a execução do PMSB, 

apresenta-se o presente Plano de Trabalho do Município de Passa Quatro. Este documento reflete o 

que está prescrito no Termo de Referência e na Proposta Técnica da Consultora. 

O presente relatório contém a estrutura e o objetivo dos dados a levantar para a execução do Plano 

de Saneamento Municipal. Identifica os primeiros documentos, planos, bases cartográficas e bancos 

de dados disponíveis em fontes oficiais (Prefeituras, IBGE, Secretaria Estadual do Ambiente do 

Estado de Minas Gerais, Ministério das Cidades etc.), que servirão de base para o PMSB. 

Conterá a estratégia da Contratada para a coleta de dados avaliadas individualmente e em conjunto, 

a fim de obter um retrato mais detalhado dos problemas apontados pela municipalidade, governo 

estadual e operador dos sistemas, aprimorando as informações qualitativas obtidas. 

Para elaboração do Plano de Trabalho foi aprofundado o planejamento estratégico já realizado, de 

forma mais ágil, para construção da Proposta Técnica. No presente produto estão detalhados os 

seguintes itens: 

 

 Metodologia para execução do trabalho, incluindo a estratégia de abordagem e o 

cronograma de visitas técnicas; 

 Descrição das atividades necessárias para o cumprimento dos objetivos referentes a cada 

etapa. Incluirá o detalhamento de todos os instrumentos de coleta de informações, bem 

como capacitação específica da equipe para a realidade do Município de Passa Quatro; 

 Cronograma das atividades pertinentes ao objeto do termo de referência. Descrição de 

todas as atividades, item a item, bem como sua organização ao longo do período do 

contrato; 

 Fluxograma do trabalho definindo a sequência, a relação e a interdependência de cada etapa 

e suas respectivas atividades. Esse cronograma apontará as fases de trabalho, notadamente 

a etapa inicial; 
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 Descrição dos serviços iniciais realizados pela Consultora. 

 

A equipe responsável por este produto é a seguinte: coordenador do trabalho, engenheiro sênior, 

engenheiro pleno, advogado, profissional de comunicação social e equipe de apoio. 

Apresenta-se inicialmente a contextualização do município, as considerações a respeito do 

instrumento contratual que baliza a execução do presente trabalho, do escopo do trabalho e os 

objetivos a serem alcançados, sobre os produtos a serem fornecidos em decorrência da execução do 

objeto contratual, bem como sobre o conteúdo do presente Relatório do Plano de Trabalho. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

O município de Passa Quatro está localizado no Estado de Minas Gerais nas coordenas geográficas 

22º23’19’’ S e 54º57’47’’ O, na mesorregião Sul/Sudoeste de Minas, possui uma área de unidade 

territorial de 277,22 km² (IBGE, 2010) e está localizado na região da Bacia Hidrográfica do Rio Verde. 

O município possui ao todo uma população de 15.582 habitantes (IBGE, 2010), sendo 11.895 

habitantes no distrito sede, 2.045 habitantes no distrito Pinheirinhos e 1.642 habitantes no distrito 

de Pé do Morro. 

Verificou-se que o município de Passa Quatro possui dois distritos, um denominado Pinheirinhos, e 

outro denominado Pé do Morro. Juntos, os distritos somam uma população total de 3.687 

habitantes, assim sendo, a maior parcela da população de Passa Quatro se concentra na sede 

municipal. Seus municípios limítrofes são Itanhandu, Resende, Queluz, Lavrinhas, Cruzeiro, 

Marmelópolis e Virgínia e está a uma distância de 446 km da capital Belo Horizonte (Figura 1). 

 

 

FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO 
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2.1 MEIO SOCIOECONÔMICO 

Aqui apresentam-se as tipicidades locais do meio socioeconômico, que depende do meio físico e 

biótico para se desenvolver. São abordados temas como a urbanização, população, indicadores 

sociais, de renda e educação. 

 

2.1.1 Urbanização 

Entre as variadas maneiras de definir urbanização, optou-se pelo processo de distanciamento das 

características rurais de uma localidade ou região, para características urbanas. O fenômeno está 

associado ao desenvolvimento, tanto da civilização quanto tecnológico. Demograficamente, o termo 

denota a redistribuição das populações das zonas rurais para assentamentos urbanos. O termo 

também pode designar a ação de dotar uma área com infraestrutura e equipamentos urbanos, caso 

do saneamento. 

 

2.1.2 População 

Os pontos importantes a considerar para entender a dinâmica da população referem-se ao seu 

crescimento e indicadores mais ligados às questões de saneamento. São trazidos índices e 

indicadores com a função de captar a situação social da população do município. 

 

A. Índices de Crescimento 

De acordo com dados do Censo de 2010 a população total do município é de 15.582 habitantes, 

sendo 11.985 habitantes residentes na área urbana e 3.597 habitantes na área rural. Observa-se que 

a população é predominantemente urbana. O Quadro 1 apresenta a evolução populacional do 

município, tomando-se como base os dados publicados nos Censos Demográficos do IBGE. 

 

ANO POPULAÇÃO TOTAL (HABITANTES) POPULAÇÃO URBANA (HABITANTES) POPULAÇÃO RURAL (HABITANTES) 

1970 11.365 6.665 4.700 

1980 12.046 7.996 4.050 

1991 13.408 9.149 4.259 

2000 14.855 11.320 3.535 

2010 15.582 11.985 3.597 

QUADRO 1– EVOLUÇÃO POPULACIONAL DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO (FONTE: IBGE, 2010) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Civiliza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infra-estrutura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equipamento_urbano
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No intervalo entre os censos de 1970 e 2010, a população total do município apresentou um 

aumento de 37,11%, enquanto a população urbana apresentou um aumento de 79,82%. 

Observando os dados do IBGE, constata-se que que a população rural apresenta redução com 

tendências a estabilização. 

 

2.1.3 Indicadores Sociais 

Esse grupo de indicadores relativos à renda, pobreza, desigualdade e rendimento familiar per capita 

é tratado por alguns já bem definidos, começando pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), órgão da Organização das Nações 

Unidas (ONU) que tem por mandato promover o desenvolvimento, definiu que regiões com IDH de 

0,500 a 0,799 são consideradas de desenvolvimento humano médio. Segundo o PNUD, o IDH do 

município de Passa Quatro no ano de 2010 foi de 0,715. Em termos comparativos, destaca-se que o 

IDH de Passa Quatro é inferior à média do IDH dos municípios do estado de Minas Gerais, 0,731 

(ATLAS BRASIL, 2013). 

O Quadro 2 apresenta o rendimento dos domicílios relacionados de acordo o rendimento mensal, 

mensurado por salários mínimos. 

 

Sem 
rendimento 

Até ½ De ½ a 1 De 1 a 2 De 2 a 5 De 5 a 10 De 10 a 20 Mais de 20 

91 85 577 1.378 1.935 526 150 56 

QUADRO 2 – NÚMERO DE DOMICÍLIOS POR RENDIMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO (FONTE: IBGE, 2010) 

 

Já a incidência de pobreza, que é representada pelo percentual de habitantes que tem renda 

domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 140,00, é de 11,40%. 

 

2.1.4 Indicadores de Educação 

Segundo informações do Censo de 2010 (IBGE), a parcela da população alfabetizada de Passa Quatro 

corresponde a 13.739 habitantes, o que representa aproximadamente 88% do total de habitantes do 

município. O restante, 1.843 habitantes, não são alfabetizados. 

Ainda de acordo com o IBGE, em Passa Quatro existem 29 centros educacionais, sendo 10 escolas de 

nível pré-escolar, 17 escolas de nível fundamental e 2 escolas de nível médio (IBGE, 2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento
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2.2 SANEAMENTO BÁSICO 

A seguir é apresentada uma síntese da atual situação dos quatro componentes que compõem o 

saneamento básico do município em questão. 

 

2.2.1 Sistema de Abastecimento de Água 

A existência de água, em quantidade e qualidade adequadas para atender as necessidades mínimas 

de consumo da população, é condição indispensável para a sustentabilidade das cidades, pois além 

de atender as necessidades básicas do ser humano, controla e previne doenças, garante conforto e 

contribui com o desenvolvimento socioeconômico. 

Para que possa desempenhar com segurança esse papel, a água precisa ser captada em mananciais 

(superficiais ou subterrâneos), aduzida até estações de tratamento, produzida obedecendo aos 

padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria n. 2.914/2011 e distribuída à população com 

garantia de regularidade e pressões adequadas. 

Atualmente os serviços de abastecimento de água são prestados pela Prefeitura Municipal de Passa 

Quatro. Conforme consta na publicação do ano de 2013 do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), o índice de atendimento urbano é de 89,75% e o índice de perdas na 

distribuição de 25,57%. O consumo médio per capita é de 159,94 L/hab.dia e o volume produzido 

chega a 34,42 L/s (SNIS, 2013). 

De acordo com as informações obtidas no Censo do IBGE (2010), foi apurado que a maioria dos 

domicílios de Passa Quatro é abastecida por rede geral, porém há uma grande parte sendo 

abastecida através de rios, poços, captação de chuva, entre outros. As informações serão mais 

detalhadas no Quadro 3. 

 

Distritos 
Rede Geral de 
Distribuição 

Poço ou Nascente na 
Propriedade 

Outra 

Passa Quatro 4.070 84,8% 318 6,6% 409 8,6% 

 Passa Quatro 3.317 89,6% 156 4,2% 229 6,2% 

 Pé do Morro 319 64,4% 82 16,6% 94 19,0% 

 Pinheirinhos 434 72,3% 80 13,3% 86 14,4% 

QUADRO 3 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (FONTE: IBGE, 2010). 
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2.2.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 

O uso da água como agente de limpeza a serviço dos habitantes da cidade leva a uma relação direta 

com a geração de esgotos. Cerca de 80% transforma-se em esgoto, necessitando de tratamento para 

que sua carga poluidora seja diminuída, facilitando a depuração natural. A correta disposição dos 

resíduos dos processos de tratamento (lodos) também se enquadra nessa perspectiva. 

De acordo com informações levantadas no SNIS (2013), a prestação do serviço de esgotamento 

sanitário é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Passa Quatro. Ainda segundo o SNIS 

(3013), o índice de coleta de esgoto é equivalente a 82,83%. Ressalta a ausência de tratamento para 

a totalidade dos efluentes coletados. 

Na realidade, o sistema de esgotamento sanitário de uma cidade começa no próprio domicílio. Na 

situação municipal, observada na publicação do Censo do IBGE (2010), verificou-se que predomina 

em Passa Quatro a ocorrência de domicílios interligados diretamente em rede geral de esgoto ou 

pluvial (Quadro 4). 

 

Distritos Rede geral Fossa séptica Outro 
Não 

tinham 
banheiro 

Passa Quatro 3.619 75,6% 63 1,3% 1.103 23,1% 12 

Passa Quatro 3.024 81,8% 22 0,6% 649 17,6% 7 

Pé do Morro 290 59,2% 1 0,2% 199 40,6% 5 

Pinheirinhos 305 50,8% 40 6,7% 255 42,5% - 

QUADRO 4 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO (FONTE: IBGE, 2010) 

 

2.2.3 Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

A solução dos resíduos sólidos no meio urbano abrange aspectos relacionados à sua origem e 

produção, assim como o conceito de inesgotabilidade e os reflexos de comprometimento do meio 

ambiente, principalmente poluição do solo, do ar e dos recursos hídricos. Quanto aos aspectos 

epidemiológicos, dependendo da sua forma de disposição final, haveria riscos à saúde e vida do 

homem. 

Para evitar possíveis comprometimentos ao meio ambiente e ao próprio homem, os resíduos 

urbanos precisam contar com um gerenciamento integrado. Esse gerenciamento consiste num 

conjunto articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, que uma 

administração municipal desenvolve, baseado em critérios sanitários, ambientais e econômicos para 

coletar, tratar e dispor os resíduos sólidos de uma cidade. 
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Com a promulgação da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei n. 11.445/07) e da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/10), os municípios passaram a contar com um conjunto 

de diretrizes para auxiliar na construção deste gerenciamento integrado na elaboração dos seus 

Planos de Saneamento. 

Nos Quadro 5 serão mostradas as características do sistema de manejo de resíduos sólidos do 

município em estudo. 

 

Distritos Total coletado 
Diretamente por 

serviço de limpeza 
Em caçamba de 

serviço de limpeza 
Não 

especificado 

Passa Quatro 4.627 96,5% 4.594 99,3% 33 0,7% 170 

 Passa Quatro 3.662 98,9% 3.635 99,3% 27 0.7% 40 

 Pé do Morro 432 87,3% 431 99,7% 1 0,3% 63 

 Pinheirinhos 533 88,8% 528 99,1% 5 0,9% 67 

QUADRO 5 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS POR DOMICÍLIOS (FONTE: IBGE, 2010) 

 

2.2.4 Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

A solução adequada dessas águas urbanas passa por medidas estruturais (obras) ou não estruturais 

(planos, legislação, etc.). Também hoje se consideram as medidas divididas em dois grandes grupos: 

aceleração da água para jusante e amortecimento e retenção das águas pluviais no seu local de 

precipitação. O uso dessas medidas estruturais ou não, compensatórias ou aceleradoras de água 

para jusante depende muito de como se deu o processo de urbanização. 

A drenagem natural ocorre ao longo do tempo independentemente da existência de civilização e de 

suas características mais marcantes, a cidade. Se a ocupação urbana respeitasse a geomorfologia 

local, os terrenos mais frágeis perante a inundação e mesmo as outras áreas de risco, ficaria mais 

fácil e imediato propor medidas tanto para a microdrenagem quanto para macrodrenagem, ou seja, 

bastariam medidas de planejamento para que a cidade continuasse a conviver com cheias, que é um 

fenômeno absolutamente natural para qualquer curso d´água. 

Infelizmente, não foi isso o que ocorreu na grande parte das cidades brasileiras, pois várzeas e 

encostas foram ocupadas, tornando-as muito susceptíveis a graves problemas na época das chuvas. 

Nesse caso, o PMSB deve propor uma série de medidas corretivas, bem como outra preventivas para 

evitar que esses problemas se perpetuem. 

Atualmente os serviços de drenagem urbana são prestados pela Prefeitura Municipal de Passa 

Quatro. Segundo informações dos representantes municipais, as deficiências comumente verificadas 
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nos serviços de drenagem urbana também ocorrem em Passa Quatro, sendo: inexistência de 

cadastro das redes já existentes, existência de ligações clandestinas de esgoto nas redes de 

condução de águas pluviais e até mesmo trechos onde a água da chuva escoa superficialmente ou 

não possuem coleta de águas pluviais. 

Assim, um dos primeiros objetivos do PMSB é propor cadastro do que existe, assim como definir 

formas de estruturar o serviço de drenagem urbana para uma gestão mais eficiente. 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE 

O rio Grande nasce na Serra da Mantiqueira, no município de Bocaina de Minas (MG), a uma altitude 

aproximada de 1.980 metros. A Bacia Hidrográfica do Rio Grande (BHRG) está situada na Região 

Sudeste do Brasil, na Região Hidrográfica Paraná que, em conjunto com as Regiões Hidrográficas 

Paraguai e Uruguai, compõe a Bacia do Prata. É uma bacia hidrográfica de expressiva área territorial, 

com mais de 143 mil km² de área de drenagem. 

Os principais afluentes do rio Grande pela margem direita são os rios das Mortes, Jacaré, Santana, 

Pouso Alegre, Uberaba e Verde ou Feio; e na margem esquerda os rios Capivari, Verde, Sapucaí-

Mirim, Sapucaí (mineiro), Pardo, Sapucaí (paulista), Mogi-Guaçu e Turvo. 

Conforme publicado no site oficial do Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) do Rio Grande, a bacia é 

formada por 393 municípios, dos quais 325 têm área totalmente incluída na região hidrográfica. Sua 

grandeza é comprovada pelo fato de incluir dois importantes estados brasileiros: Minas Gerais, a 

norte, com 60,2% da área de drenagem da bacia, e São Paulo, ao sul, com 39,8% da área. 

A abrangência da bacia hidrográfica garante a ela uma diversidade de ambientes, desde os típicos da 

Região Centro-Oeste, como os cobertos por vegetação de cerrado, até áreas montanhosas e típicas 

da costa Sudeste do Brasil, com perímetros de Mata Atlântica. 

Em termos de capacidade instalada de geração de energia elétrica, a BHRG responde por 8%, dos 

quais cerca de 60% se encontram em trecho de divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Isso traduz o 

potencial estratégico da região e também a necessidade da gestão integrada, participativa e 

compartilhada dos recursos hídricos, para administração de conflitos pelo uso da água comumente 

originários da implantação e operação de unidades geradoras de energia hidrelétrica. Ao longo do 

seu curso, 13 barragens estão instaladas, sendo: Alto Rio Grande, Camargos, Itutinga, Funil, Furnas, 

Marechal Mascarenhas de Moraes (ex-Peixoto), Estreito, Jaguará, Igarapava, Volta Grande, Porto 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/portais/bacias/parana.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/portais/bacias/paraguai.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/portais/bacias/uruguai.aspx
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Colômbia, Marimbondo e Água Vermelha. Há também parte do reservatório de Ilha Solteira em seu 

leito. 

No tocante à gestão dos recursos hídricos já foram instalados Comitês de Bacias Hidrográficas em 

todas as bacias afluentes. São seis comitês na porção paulista e oito comitês na vertente mineira da 

bacia. A dominialidade dos cursos d’água da BHRG está dividida entre a União (12,37%) e os Estados 

de Minas Gerais (51,40%) e São Paulo (36,23%), razão pela qual a gestão dos recursos hídricos da 

bacia deve ser feita de forma descentralizada, compartilhada e participativa. 

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE 

A bacia hidrográfica do rio Verde situa-se na mesorregião Sul/Sudoeste de Minas, possuindo área de 

drenagem de 6.891,4 km², integrando a bacia hidrográfica do rio Grande. A bacia hidrográfica do rio 

Verde constitui a Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRH) GD4, sendo que 

sua área corresponde a 4,25% da área total da bacia do rio Grande. 

O rio Verde nasce no limite dos municípios de Passa Quarto e Itanhandu, na vertente ocidental da 

serra da Mantiqueira, a cerca de 2.600 m de altitude, próximo à divisa de Minas Gerais, São Paulo e 

Rio de Janeiro. Na bacia do Verde inserem-se 31 municípios, 18 desses com a área total na bacia, 

incluindo 23 sedes municipais. A bacia tem uma população de cerca de 450 mil habitantes, sendo 

que a população urbana representa aproximadamente 84% da população total. 

Devido à sua localização geográfica, no sul mineiro, ocorre a influência de três polos distintos: Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro e principalmente São Paulo. São características da região sul mineira as 

elevadas taxas de atividade e ocupação, níveis elevados de serviços urbanos, comércio e serviços, 

além de características naturais. 

A atividade econômica da bacia do rio Verde é bastante diversificada, destacando-se na 

agropecuária a produção de café. A região apresenta grandes unidades industriais de 

eletroeletrônicos, de alumínio e de extração de pedras ornamentais e de decoração, entre outras. 

No setor de serviços o destaque fica por conta das atividades financeiras, comerciais e educacionais 

e das estâncias hidrominerais. 

As águas minerais constituem o principal recurso mineral não-metálico existente na bacia do rio 

Verde, estando vinculadas, direta ou indiretamente, às atividades econômicas básicas de alguns 

municípios. 

http://www.cbh.gov.br/
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3 OBJETIVOS 

O objetivo geral do trabalho é a elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme 

estabelecido pela Lei n. 11.445/07, para o município de Passa Quatro, pertencente à Bacia 

Hidrográfica do Rio Grande e que contemple no seu detalhamento, diretrizes, modelos e programas 

visando à universalização dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos 

sólidos e drenagem urbana. Na elaboração do plano municipal será considerado o alcance regional 

para verificar a viabilidade econômica de proposições de obras e empreendimentos. 

O atendimento universalizado materializa-se na redução paulatina do déficit de cobertura, até que a 

população seja atendida adequadamente, acompanhando ao mesmo tempo o seu crescimento ao 

longo do período de planejamento. 

Para que os sistemas de saneamento sejam operados de forma adequada e atendam a população, 

torna-se necessário, além das unidades físicas em si, definir ainda procedimentos de gestão. 

Alternativas para ambos os casos são definidas ao longo da elaboração do plano, seguindo o 

princípio da viabilidade em termos técnicos, econômicos e ambientais. O objetivo sempre é a 

universalização do atendimento por meio também da correta prestação do serviço que se mostra 

cada vez mais complexa. A eficiência e eficácia da prestação de serviços de saneamento também 

constituem objetivos igualmente importantes, uma vez que evitam desperdícios de recursos. 

Entre as etapas específicas de elaboração do PMSB considera-se a execução das seguintes etapas: 

 

 Diagnóstico dos sistemas de saneamento básico, abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. Busca-se 

determinar a oferta dos serviços, apontando as deficiências encontradas e suas 

consequências na condição de vida da população, utilizando os indicadores sanitários, 

epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos. Inclui-se também a verificação da situação 

legal da prestação de serviços, incluindo os contratos existentes e o arcabouço legal; 

 Demandas exercidas pela população urbana considerando o crescimento durante o 

horizonte de planejamento. Nessa etapa são determinadas taxas ou coeficientes per capita 

relativos à quota produzida de água potável, carga orgânica gerada de esgotos, etc. Ressalta-

se que será promovida a discussão para redução dessas taxas per capita no horizonte do 

plano, tendo em vista a implantação de programas sustentáveis; 
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 Definição de alternativas para universalizar os serviços de abastecimento de água potável, 

coleta e tratamento do esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas, considerando critérios de viabilidade técnica, econômica 

e ambiental; 

 Consulta de planos plurianuais e outros planos governamentais correlatos, programas e 

projetos existentes, a fim de verificar a compatibilização com as metas propostas de 

universalização da oferta dos serviços definidas pela alternativa selecionada; 

 Sustentabilidade econômica da alternativa selecionada em cada um dos serviços, o que 

significa obter os custos de implantação e manutenção previstos no horizonte do plano para 

cada um dos componentes. A finalidade é subsidiar e instruir as tomadas de decisão de 

caráter político, administrativo e institucional; 

 Identificação de possíveis fontes de financiamentos como programas federais, estaduais e 

municipais, bem como eventuais programas internacionais ou recursos de outras origens; 

 Definição de indicadores que possibilitem acompanhar a evolução da prestação dos serviços 

ao longo do horizonte do plano a caminho da universalização; 

 Estabelecimento de ações para emergências e contingências, bem como mecanismos e 

procedimentos capazes de direcionar a uma avaliação sistemática da eficiência e eficácia das 

ações programadas (monitoramento). 

 

Enfim, de acordo com a lei n. 11.445/07, o PMSB é indispensável para os casos de renovação de 

concessão ou mesmo a licitação quando houver outros interessados em operar o sistema. Além 

disso, o PMSB é obrigatório para os municípios que pleiteiem recursos dos programas federais de 

apoio ao saneamento. 
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4 BASES LEGAIS, ESCOPO E ATIVIDADES 

Os sistemas públicos e urbanos de saneamento são propostos para atender necessidades básicas 

humanas, de forma que a ausência dessa infraestrutura compromete não somente a saúde pública, 

mas o ambiente. Cada sistema tem sua função: (1) o abastecimento de água potável tem a função de 

ofertar água em quantidade, qualidade e regularidade; (2) o esgotamento sanitário tem a função de 

coletar, afastar e tratar os esgotos sanitários para evitar contato humano, e com isso doenças, bem 

como não causar impactos ambientais pelo seu lançamento in natura; (3) a limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos tem a função coletar, acondicionar, transportar, tratar e dispor corretamente os 

resíduos gerados no âmbito municipal e (4) a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas tem a 

função de combater as inundações e o empoçamento de água, pois ambas as situações causam 

potencialmente doenças e prejuízos econômicos. 

A seguir são colocadas as bases conceituais do trabalho, passando na sequência pela lei n. 11.445/07 

e pelo escopo, além das respectivas atividades que comporão os produtos a entregar. 

 

4.1 MARCO REGULATÓRIO 

O Plano de Saneamento, instituído pela Lei Federal n. 11.445/07 e conforme definido no artigo 19, é 

um instrumento de planejamento que auxilia o município a identificar os problemas do setor, 

diagnosticar demandas de expansão e melhoria dos serviços, estudar alternativas de solução, bem 

como estabelecer e equacionar os objetivos, as metas e os investimentos necessários, visando 

universalizar o acesso da população aos serviços de saneamento. Pela sua abrangência, a lei é 

considerada o novo marco regulatório do setor. 

Os planos municipais de saneamento básico mudaram o processo de tomada de decisão no setor de 

saneamento. A definição e a tomada de decisão tradicional para a implantação de empreendimentos 

da área do saneamento, antes da promulgação da Lei n. 11.445/2007, conhecida como Política 

Nacional de Saneamento Básico (PNSB), seguia a seguinte sequência: 

 

 

FIGURA 2 – FLUXO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA PNSB (FONTE: 

ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 
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A concepção do empreendimento ou anteprojeto constitui um estudo inicial com o objetivo de 

avaliar a viabilidade técnica, econômica e ambiental da obra, além de servir, posteriormente, de 

suporte para a elaboração do projeto básico. Na etapa de concepção o empreendimento é pré-

dimensionamento, obtendo-se assim um orçamento estimado para sua implantação. Neste sentido, 

tratar de um levantamento preliminar da obra nesta etapa favorece uma margem de erro de 

aproximadamente 35%. 

Já projeto básico é o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas, 

orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários e suficientes à precisa 

caracterização da obra ou serviço de engenharia a ser executado, atendendo às normas técnicas e à 

legislação vigente, elaborado com base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade técnica e 

o adequado tratamento ambiental do empreendimento (IBRAOP, 2007). 

De maneira geral para as obras de saneamento no projeto básico, são apresentadas os 

dimensionamentos hidráulicos e os equipamentos necessários, ainda sem a realização dos estudos 

topográficos e sondagens. Nesta etapa, o orçamento abrange os custos com o empreendimento e a 

elaboração do Projeto Executivo, apresentando uma variação média de custo de 15%. 

O projeto executivo é o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 

obra, de acordo com as normas pertinentes (Lei n. 8.666/93). Nesse, são apresentados além de 

ajustes no dimensionamento hidráulico, com base nos levantamentos topográficos e sondagens, os 

dimensionamentos estrutural e elétrico. 

Ao longo do tempo os municípios brasileiros e mesmo operadoras dos serviços seguiam esta lógica 

para a execução dos empreendimentos de saneamento, e, na maioria das vezes, essas obras eram 

executadas quando ocorriam grandes problemas ou a situação dos serviços já estava muito 

prejudicada, não só em termos estruturais como de atendimento da demanda. 

Com a regulamentação da PNSB, uma nova etapa passa a existir na tomada de decisão. Agora para a 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico, os municípios elaboram o Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB), que pode ser específico para cada serviço (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das 

águas pluviais) ou englobar todos de uma vez, caso do município de Passa Quatro. 

Depois da promulgação da PNSB, o PMSB passou a ser um componente a mais no fluxo de 

implantação de empreendimentos na área de saneamento (Figura 3). 
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FIGURA 3 – FLUXO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO APÓS A PROMULGAÇÃO DA PNSB (FONTE: 

ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 

 

Sua proposição baseia-se na necessidade de o município contar com um roteiro bem estruturado 

que oriente a atuação do poder público, seja como prestador direto dos serviços ou na delegação a 

terceiros, de forma a propiciar maior eficiência e eficácia no atendimento à população. Além disso, 

devem ser traduzidos em processos de planejamento orientados para um desenvolvimento 

sustentável crescente, segundo um enfoque integrador das intervenções setoriais, baseado na 

participação da sociedade, e cuja efetividade esteja assegurada por avaliações periódicas. É um 

instrumento necessário inclusive para renovar concessões em vigor. 

Em linhas gerais, ao formular o PMSB como instrumento de tomada de decisão, a lei 11.445/07 tem 

o intuito de criar uma política pública perene e consistente que leve à universalização dos serviços 

de saneamento básico no âmbito municipal. 

 

4.2 ESCOPO 

O escopo geral de um PMSB conforme prevê a lei n. 11.445/07 é apresentado nesta seção, sendo o 

seu detalhamento metodológico apresentado na seção 5. Cabe à equipe técnica elaborar o PMSB, 

seguindo o escopo definido na PNSB, mas o acompanhamento e a validação das etapas, são 

competências próprias do município e do controle social estabelecido. O escopo do trabalho é o 

seguinte: 

 

 Diagnóstico: obtenção das informações qualitativas e quantitativas dos sistemas atuais em 

operação, correspondendo ao levantamento das unidades que compõem os sistemas de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas a partir das informações 

existentes e visitas técnicas de campo. Aqui enquadram-se como fonte de informação 

projetos, estudos ou planos diretores anteriores. No diagnóstico é indispensável levantar a 

situação do serviço quanto aos aspectos de gestão, como existência de concessão, situação 
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contratual, existência de cadastro, previsão orçamentária, custos, receitas, projetos 

existentes, investimentos já previstos, estrutura tarifária, etc.; 

 Estudo de demandas: projeção da infraestrutura necessária dos serviços de saneamento 

básico durante o horizonte de planejamento. Para o sistema de abastecimento de água, isso 

remete a determinação das vazões de consumo, a previsão do volume a tratar, a 

necessidade de ampliação das unidades de reservação, etc. Para o sistema de esgotamento 

sanitário, o estudo de demandas prevê a geração de efluentes da população que está 

crescendo, a respectiva carga orgânica gerada, a previsão do volume a tratar, etc. Em 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos a projeção das demandas remete a previsão e 

avaliação da geração de resíduos sólidos para tomada de decisões sobre volume gerado e 

destinação final ambientalmente adequada. Para o sistema de drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas, o estudo de demandas refere-se à avaliação do crescimento da mancha 

urbana ocupada pelo município, aquela que possui elevado grau de impermeabilização do 

solo e consequente escoamento superficial, para a qual é necessário prever a implantação 

de dispositivos de microdrenagem. Cabe ressaltar que o estudo de demandas está 

diretamente ligado a coleta das informações no diagnóstico, uma vez que, quando não 

existirem ou forem inconsistentes, serão utilizados os dados regionais convencionais para a 

região em que se situa o município; 

 Proposição de alternativas: consiste em empreendimentos previstos para a infraestrutura do 

setor de saneamento durante o horizonte de planejamento, baseando-se nos déficits 

identificados no estudo de demanda; 

 Estudo de viabilidade econômica e financeira: etapa em que é apresentado o valor presente 

dos investimentos previstos para o horizonte de planejamento. Nessa etapa verifica-se a 

sustentabilidade econômica, mostrando como cada um dos serviços se viabilizaria, 

considerando as tarifas, os investimentos e as fontes prováveis de recursos; 

 Plano de Contingências e Emergências: medida preventiva e corretiva, que tem o objetivo de 

evitar possíveis acidentes. Para isso, deve ser implementado conforme o caso, por exemplo: 

interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de 

água, parada programada de serviço para manutenção, ações de vandalismo, etc. 
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4.3 ATIVIDADES PROPOSTAS 

O plano municipal de saneamento básico é um instrumento para nortear os investimentos. Isso 

acontece quando são estabelecidos os projetos e as ações necessárias, assim como o prazo para 

implantação. 

Nesta subseção, são listadas as atividades a cumprir para a consecução do PMSB de Passa Quatro, 

sendo que a metodologia de desenvolvimento e os respectivos produtos são apresentados nos 

tópicos subsequentes. 

 

A. Levantamento de Dados Secundários 

Serão feitos levantamentos das informações necessárias e já disponíveis no município sobre sua 

gestão urbana, incluindo zoneamento, Plano Diretor e ainda sobre os componentes de saneamento 

(abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas). Outros pontos a levantar referem-se as 

deficiências dos sistemas atuais e a diversos problemas, como inundações, erosão, poluição dos 

meios receptores e suas consequências na saúde pública. 

 

B. Formação da Base Cartográfica 

A base cartográfica é o conjunto de informações geográficas coletadas na visita de campo. As 

informações geográficas serão coletadas para os quatro sistemas de saneamento e terão como 

principal objetivo dotar o município de Passa Quatro de um sistema de informações 

georreferenciadas das unidades de saneamento. 

As informações que compõem a base cartográfica são localização das estações de tratamento de 

água, pontos de lançamento de esgotos, local de destinação final de resíduos sólidos, eventuais 

áreas de inundação, etc. 

 

C. Mobilização Social 

O Plano de Mobilização Social detalhará todo o processo de participação social durante a elaboração 

do PMSB, assim como mecanismos e procedimentos a serem realizados no município, a fim de 

garantir a participação efetiva da comunidade. 
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5 METODOLOGIA 

Depois de apresentado o escopo do trabalho, é possível elencar as atividades previstas para a 

elaboração do PMSB, assim como detalhar a metodologia com que serão executadas. 

A metodologia de trabalho pretende abordar todos os aspectos pertinentes à elaboração do PMSB 

de Passa Quatro. O foco mantido em toda a proposição metodológica é obter os produtos previstos 

conforme o andamento dos trabalhos. 

Na presente seção é detalhada a metodologia do trabalho. 

 

5.1 DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS ATUAIS EM OPERAÇÃO 

Constitui em determinar as condições atuais de operação de cada uma das unidades que compõem 

os sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, resultando no diagnóstico técnico 

dos serviços. 

Conforme publicação do Ministério das Cidades, “o diagnóstico do sistema físico consiste na 

caracterização e análise da situação atual de cada um dos setores que compõem o sistema de 

saneamento municipal”. 

De um modo geral, identificam-se e caracterizam-se os diversos problemas, a partir dos sintomas 

observados, procurando, caso a caso, chegar as respectivas causas. A identificação desses 

problemas, a sua gravidade e extensão devem permitir hierarquizá-los de acordo com a sua 

importância para que, em fase posterior, prioridades sejam definidas e intervenções sejam 

propostas. 

 

5.1.1 Dados de Prefeitura e de Operação 

Serão levantadas as atribuições e mesmo a existência de órgãos ou departamentos responsáveis 

pela gestão dos serviços. Além disso, outras informações como rubrica orçamentária, programas, 

estruturas administrativas etc. são trabalhadas no município. 

Destaque-se que segundo a lei 11.445/07, o poder concedente, a prefeitura municipal é quem 

responde pelas informações dos serviços de saneamento e seu planejamento, não podendo 

transferir a terceiros essa responsabilidade. Logo, levantar a situação atual dessas informações é 
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fundamental para que a prefeitura se organize em relação aos desdobramentos futuros advindos da 

elaboração do plano. 

Independentemente da forma de prestação do serviço, as informações relevantes são: 

 

 atividades e respectiva tipificação, água, esgoto e drenagem urbana; 

 recursos técnicos e de pessoal para executá-las; 

 legislação pertinente, nos níveis municipal, estadual e federal; 

 relações com outros órgãos que lidam com o mesmo tema ou correlato; 

 orçamento e alocação de recursos para cada item; 

 custos e receitas; 

 investimentos previstos ou ocorrendo; 

 estoque de ativos e projetos. 

 

5.1.2 Dados do Ambiente 

Significa elaborar o diagnóstico restrito e pertinente aos meios físico, biótico e socioeconômico do 

município, incluindo inventários e análises da situação atual. 

Para a avaliação e planejamento dos sistemas de saneamento é imprescindível conhecer as 

características do território municipal no que diz respeito aos aspectos relacionados à: 

geomorfologia e geologia; solos; clima; hidrologia e hidrogeologia; vegetação natural; fauna e 

ecossistemas associados; paisagem; ocupação do solo e ordenamento territorial; patrimônio 

arqueológico e arquitetônico; povoamento e demografia; e atividades econômicas. 

As informações relacionadas têm por objetivo geral retratar, prioritariamente, os condicionantes 

físicos, bióticos e socioeconômicos para uma determinada solução. 

 

5.1.3 Dados de Unidades 

Corresponde ao levantamento daquelas unidades que compõem os sistemas de abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e 
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manejo de águas pluviais urbanas, a partir das informações existentes e visitas técnicas de campo. 

Ressalta-se que é fundamental contar com equipe capacitada e instrumentos adequados de coleta 

de informações já na etapa de levantamento de dados. Nesse sentido, a equipe técnica de 

diagnóstico, já contando com informações secundárias obtidas, vai a campo para coletar 

informações sobre as condições atuais da prestação de serviço. 

As ferramentas de coleta de informações que acompanham a equipe de campo permitirão 

determinar a capacidade real das unidades objeto de diagnóstico, a existência de problemas, etc. 

A coleta de dados e sua análise de consistência constituem passos fundamentais para definir quais 

empreendimentos são necessários para universalizar a prestação dos serviços. 

 

A. Sistema de Abastecimento de Água (SAA) 

As unidades consideradas que compõem esse sistema são: 

 

 Captação d’água; 

 Estação elevatória de água bruta; 

 Adução de água bruta; 

 Estação de tratamento de água; 

 Estação elevatória de água tratada; 

 Adução de água tratada; 

 Reservatório; 

 Rede de distribuição ou ligação predial. 

 

B. Sistema de Esgotos Sanitários (SES) 

As unidades consideradas para esse sistema são: 

 

 Rede coletora e ligação predial; 

 Estação elevatória de esgotos; 
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 Coletor tronco; 

 Interceptor; 

 Emissário ou linha de recalque; 

 Estação de tratamento de esgotos (ETE). 

 

C. Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRS) 

As unidades consideradas para esse sistema são: 

 

 Acondicionamento; 

 Coleta comum e seletiva; 

 Transbordo; 

 Tratamento ou disposição final. 

 

D. Sistema de Drenagem Urbana (SDU) 

As unidades consideradas para esse sistema são: 

 

 Microdrenagem: sarjeta, sarjetão, bocas-de-lobo e galerias; 

 Macrodrenagem: canais, estruturas de retenção de escoamento superficial, etc. 

 

Ressalta-se que a prioridade será sempre dada para os dados primários obtidos, isto é, aqueles que 

foram fornecidos diretamente no levantamento de campo pela Prefeitura Municipal. 

 

5.2 ESTUDO DE DEMANDAS 

Ao efetuar o diagnóstico, determinam-se as condições operacionais reais de cada unidade, 

verificando seus limites e problemas atuais, já sendo um grande retrato dos sistemas como um todo. 

O estudo de demandas, em grandes linhas, tem por objetivo a determinação das vazões de água e 
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esgotos, carga orgânica e vazão de escoamento superficial em função da população urbana atual e 

da projetada para o horizonte do plano. 

A Lei n.º 11.445/07 estabelece que o PMSB seja elaborado dentro de um horizonte de planejamento, 

revisto a cada quatro anos. 

Para elaborar o estudo de demandas os empreendimentos de saneamento requerem um prazo 

significativo para que sejam amortizados, em geral de 20 anos. Denomina-se esse período como 

horizonte de projeto, o qual não deve ser confundido com “vida útil” do empreendimento ou de 

suas partes. Em geral, os horizontes de planejamento são os seguintes: 

 

 Prazo imediato: até 3 anos; 

 Curto prazo: entre 4 a 8 anos; 

 Médio prazo: 9 a 12 anos; 

 Longo prazo: entre 13 a 20 anos. 

 

Na elaboração do PMSB é necessário efetuar a projeção populacional, peça chave no estudo de 

demandas para cada um dos serviços. A projeção da população é feita a partir de hipóteses, logo 

sempre como um instrumento de prospecção do futuro a partir do qual se obtém os investimentos 

necessários para atender as demandas pelos serviços de saneamento básico. A partir da projeção 

populacional, são calculadas, por exemplo, as vazões de dimensionamento das unidades do sistema 

de abastecimento de água. 

 

5.3 ANÁLISE DOS SISTEMAS ATUAIS EM OPERAÇÃO 

Depois de efetuado o diagnóstico dos sistemas e das suas unidades aos quais foram levantadas as 

condições de operação, determinando os problemas e contando ainda com o estudo de demandas, 

ficam detectados os déficits. Esses devem ser vencidos ao longo do caminho da universalização da 

prestação dos serviços no horizonte de 20 anos, iniciando no presente ano para verificar a existência 

do déficit atual de atendimento. 

A proposição de empreendimentos que visem melhorar as condições do serviço prestado à 

população, resulta de uma análise consistente e ampla, levando em conta a participação social. 
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5.4 OFICINAS 

A seguir são descritas as oficinas de participação social. 

 

5.4.1 Oficina 1 – Diagnóstico Participativo 

A Oficina 1 – Diagnóstico Participativo a ser realizada no município e contemplada no Plano de 

Mobilização Social, é um evento de participação social que visa apresentar o que é o diagnóstico do 

PMSB e sua importância como base das condições atuais dos sistemas de saneamento básico. 

Essa oficina tem o objetivo de coletar a opinião da população sobre a atual prestação dos serviços de 

saneamento. Para isso serão adotadas atividades dinâmicas e participativas que permitirão obter 

uma leitura da realidade do saneamento municipal, visão coletiva histórica, cultural e experimental 

do município de Passa Quatro. 

A Oficina 1 será realizada nos setores de mobilização social, e contará ainda com a eleição de 

delegados (até dois por setor), os quais serão responsáveis por representar a sociedade na Oficina 2 

– Prognóstico Participativo. 

Para execução da oficina, os atores sociais do município são fundamentais para auxiliar o processo 

de mobilização e sensibilização da sociedade. 

 

5.4.2 Oficina 2 – Prognóstico Participativo 

A Oficina 2 – Prognóstico Participativo é um evento de participação social que visa apresentar os 

caminhos para universalização da infraestrutura de saneamento básico. 

Essa oficina tem o objetivo de consolidar o prognóstico do PMSB com o Comitê de Coordenação, 

Comitê Executivo e os delegados eleitos na Oficina 1. Para isso serão apresentados, discutidos e 

consolidados os objetivos e as metas a serem atingidas pelo PMSB e os indicadores de 

acompanhamento e monitoramento; os programas, os projetos e as ações que irão definir as 

proposições para universalização das estruturas de saneamento ao longo do horizonte de 

planejamento; e os critérios para hierarquização dos projetos previstos. 

Essa abordagem acontecerá por meio de atividades dinâmicas e participativas que permitirão definir 

o caminho que se deseja seguir no âmbito do saneamento básico do município. 
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5.5 ARRANJO INSTITUCIONAL 

De acordo com a Lei Federal n. 11.445/07, o município é o poder concedente dos serviços de 

saneamento, podendo operá-los diretamente ou fazer concessão por meio de contrato de programa 

ou mesmo licitação, procedimentos que podem ser denominados de indiretos quanto à operação, 

desde que a fiscalização e a regulação sejam feitas de forma independente da operadora dos 

serviços. A gestão das informações e o planejamento dos serviços de saneamento, por outro lado, 

são atribuições às quais o município não pode deixar de efetuar. 

No desenvolvimento do plano são apontadas alternativas de modelos institucionais que o município 

optaria tendo em vista a sua condição de titular e operador dos serviços, somente titular ou outras 

combinações possíveis de ocorrer. 

Quanto à regulação e fiscalização da prestação de serviços, os municípios no estado de Minas Gerais, 

de uma maneira geral, vêm procurando alternativas para exercê-la sendo que constituir um órgão 

regulador por meio do consórcio regional ou por bacia hidrográfica mostra-se uma alternativa viável. 

Não cabe ao plano optar por qual modelo o município seguirá, mas elencar alternativas. 
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6 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

Na presente seção serão apresentados os produtos a serem desenvolvidos durante o andamento 

dos trabalhos. Ressalta-se que a relação planejada foi definida em consonância com o Termo de 

Referência, visando atender o que está previsto na legislação e normatização relativa à elaboração 

de PMSB, em especial quanto à participação social na construção do Plano. 

 

A. Produto 1 – Plano de Trabalho 

O Plano de Trabalho, presente produto, é a descrição do conjunto de atividades, objetivos e 

processos metodológicos que compõem a construção do Plano de Saneamento Básico. 

Dada a necessidade de inserção das perspectivas e aspirações da sociedade, e ainda da apreciação 

da realidade local em termos de saneamento, é imprescindível a formação dos grupos de trabalho, 

pela Prefeitura Municipal, contemplando atores sociais específicos para a operacionalização do 

processo de construção do Plano Municipal de Saneamento. 

O Comitê de Coordenação é a instância consultiva e deliberativa, responsável pela coordenação, 

condução e acompanhamento da elaboração do Plano, devendo ser composta por representantes 

das instituições públicas e civis relacionadas ao saneamento básico. 

Já o Comitê Executivo é a instância responsável pela operacionalização do processo de elaboração 

do Plano, o qual deverá ser composto por membros com conhecimento técnico. 

A Prefeitura Municipal de Passa Quatro, por meio do Decreto Municipal 8.765/2015, constituiu os 

Comitês de Coordenação e o Comitê Executivo. 

 

B. Produto 2 – Plano de Comunicação e Mobilização Social 

O Plano de Mobilização Social é o relatório que detalhará todo o processo de planejamento dos 

objetivos, ações, mecanismos e procedimentos a serem realizados no município, a fim de garantir a 

participação efetiva da comunidade, na construção do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

O documento envolve a participação de toda a comunidade urbana e rural, organizações privadas ou 

públicas, autoridades municipais, e demais protagonistas sociais, garantindo o pleno exercício da 

cidadania. Indiscutivelmente, também se busca a identificação dos atores de interesse no município. 
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Os eventos de mobilização social para a participação efetiva da comunidade, propostos pela 

empresa contratada neste produto é a Oficina 1 - Diagnóstico Participativo e Oficina 2 – Prognóstico 

Participativo. 

 

C. Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento 

Básico 

O Produto 3 é o relatório da situação da infraestrutura existente de saneamento básico no 

município. 

Esse produto inicia-se com a caracterização geral do município de Passa Quatro: o histórico e a 

formação administrativa do município, a localização e as características urbanas, os aspectos 

socioeconômicos e os aspectos físicos e ambientais. 

Em seguida é descrito o diagnóstico técnico das infraestruturas de saneamento básico existente em 

Passa Quatro. Destaca-se que além dos aspectos técnicos, serão considerados os aspectos 

operacionais, institucionais e econômico-financeiro, tanto para sede quanto para distritos e 

localidades beneficiadas pelos serviços de saneamento. Assim como é previsto na Lei do 

Saneamento, o levantamento de campo será realizado para os quatro componentes, ou seja, 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Para compor o presente produto, os técnicos da Vallenge serão apoiados pelos integrantes dos 

Comitês de Coordenação e Executivo, visitarão as unidades responsáveis pela operacionalização do 

saneamento municipal e coletarão informações necessárias para descrição dos sistemas. 

Conforme previsto no Produto 2 – Plano de Comunicação e Mobilização Social, a primeira oficina 

denominada Oficina 1 – Diagnóstico Participativo, terá o objetivo de identificar e registrar os 

problemas relativos à prestação dos serviços públicos de saneamento básico. A percepção social 

sobre o saneamento municipal será capturada através de atividades dinâmicas e participativas 

contempladas na oficina. 

Com base nessa interação técnico-social serão legitimadas as informações sobre a realidade do 

saneamento municipal, sendo possível levantar os déficits e definir orientações preliminares para a 

solução dos problemas de saneamento no município, dentro do escopo e alcance do PMSB. 
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Além das informações técnicas relacionadas às unidades que compõem o saneamento básico, será 

dado especial enfoque à forma pela qual se fará a comunicação e mobilização social, conforme 

prevê a lei 11.445/2007. 

A Oficina 1 – Diagnóstico Participativo que deve ser realizada no município, e que será contemplada 

no Plano de Mobilização Social, é uma atividade que visa envolver a população na construção do 

Plano Municipal de Saneamento Básico. Isso acontece quando a população envolvida contribui com 

a sua opinião referente aos serviços de saneamento básico prestados no município. Para execução 

da oficina, as parcerias locais e o envolvimento de entidades sem fins lucrativos (ONGs), instituições 

municipais, operadoras dos serviços e outros protagonistas, são fundamentais para facilitar o 

processo de mobilização e sensibilização da sociedade. 

Será uma oficina constituída, essencialmente, de atividades dinâmicas e participativas que 

permitirão obter uma leitura da realidade do saneamento municipal, visão coletiva histórica, cultural 

e experimental da sociedade do município de Passa Quatro. 

No presente produto, propõe-se a consolidação do diagnóstico técnico obtido através dos 

levantamentos de campo, com o diagnóstico participativo obtido por meio da Oficina 1 – 

Diagnóstico Participativo. Com as informações de ambos os diagnósticos, técnico e social, obtém-se 

o diagnóstico técnico-participativo, documento que além de apresentar olhar técnico apurado sobre 

o saneamento, considera também as contribuições provenientes da comunidade local. 

Essa consolidação prevista no Produto 3, legitima as informações colhidas com relação aos serviços 

de saneamento, possibilitando sistematizar as principais conclusões quanto aos déficits municipais e 

definir orientações para a solução dos problemas de saneamento de cada município, a serem 

avaliados nas etapas subsequentes. 

 

D. Produto 4 – Objetivos e Metas e Alternativas Institucionais para Gestão dos 

Serviços 

O Produto 4 é o relatório onde serão apresentados os objetivos e as metas, e também os estudos de 

demandas que nortearão a elaboração das etapas sequenciais do PMSB. 

Os objetivos e as metas devem ser elaborados de forma a serem quantificáveis e a orientar a 

proposição dos programas, dos projetos e das ações do PMSB, nos quatro componentes do 

saneamento básico. As metas do PMSB são os resultados mensuráveis que contribuem para que os 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PASSA QUATRO/MG 
PRODUTO 1: PLANO DE TRABALHO 

 

 

36 

objetivos sejam alcançados, devendo ser propostos de forma gradual e estarem apoiados em 

indicadores. 

Para elaboração deste produto são consideradas as informações técnicas e participativas 

consolidadas na etapa do diagnóstico (Produto 3), que se constituem referência do cenário atual, 

direcionadoras dos avanços necessários para a prospectiva de cenário futuro, num horizonte de 

planejamento de 20 anos. 

Coerente com o que foi feito na etapa de diagnóstico, os objetivos e as metas do PMSB serão 

definidas coletivamente a partir de evento denominado Oficina 2 – Prognóstico Participativo, que 

envolverá os Comitês Executivo, de Coordenação e delegados eleitos na Oficina 1. Importante 

destacar que as metas serão estabelecidas para os prazos imediatos, curto, médio e longo. 

A Oficina 2 compreende a definição e seleção (1) dos objetivos e das metas do PMSB e dos 

indicadores para monitoramento e acompanhamento; (2) dos programas, dos projetos e das ações; 

e (3) dos critérios para hierarquização dos projetos propostos. 

Nesse produto serão apresentadas ainda as diversas possibilidades de prestação dos serviços de 

saneamento básico, baseando-se em leis federais que regem o tema. De acordo com a lei 11.445/07, 

o município é o poder concedente dos serviços de saneamento, podendo operá-los diretamente ou 

fazer concessão por meio de contrato de programa ou mesmo licitação, procedimentos que podem 

ser denominados de indiretos quanto à operação, desde que a fiscalização e a regulação sejam feitas 

de forma independente da operadora dos serviços. 

A gestão das informações e o planejamento dos serviços de saneamento, por outro lado, são 

atribuições às quais o município não pode deixar de efetuar, logo deve estar organizado para exercer 

essas funções. Quanto à regulação e fiscalização da prestação de serviços, os municípios do estado 

de Minas Gerais, de uma forma geral, vêm procurando alternativas para exercê-la, sendo que 

constituir um órgão regulador por meio do consórcio regional ou por bacia hidrográfica mostra-se 

uma alternativa viável. Não cabe ao plano optar por qual modelo o município seguirá, mas elencar 

alternativas. 

 

E. Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

O Produto 5 é o relatório onde serão apresentados os programas, os projetos e as ações propostos 

para atingir a universalização dos serviços de saneamento. 
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Com os objetivos e as metas traçados para as quatro unidades de saneamento básico, é necessário 

discutir e traçar os programas, os projetos e as ações necessários para universalização dos serviços 

de saneamento durante o horizonte de planejamento, ou seja, 20 anos. 

A definição dos programas, dos projetos e das ações está vinculada ao planejamento estratégico, o 

que normalmente requer uma mudança bastante significativa na filosofia e na prática gerencial da 

maioria das instituições públicas, ou seja, ele não é implantado por meio de simples modificações 

técnicas nos processos e instrumentos decisórios da organização. 

Visando à participação efetiva da população na elaboração do PMSB, conforme garante a lei n. 

11.445/07, a definição dos programas, dos projetos e das ações está prevista na Oficina 2 – 

Prognóstico Participativo. 

 

F. Produto 6 – Plano de Investimento 

No Produto 6 serão abordados os custos dos projetos e as proposições definidos nos Produtos 4 e 5. 

Primeiramente será feita uma conceituação sobre a situação do município, com o intuito de 

caracterizar, no âmbito econômico-financeiro, o cenário regional ao qual está inserido. Além disso, 

serão apresentados os setores de serviços predominantes em Passa Quatro, assim como as 

principais despesas de saneamento informadas pelo município e publicadas no SNIS. 

No Plano de Investimento serão apresentados os custos previstos de implantação das ações 

estruturais e estruturantes para os serviços de saneamento básico, considerando os quatro 

componentes, ou seja, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. É importante destacar que as 

propostas de investimentos do PMSB devem considerar a capacidade financeira do município, nesse 

sentido, o plano de investimento será complementado por Estudo de Viabilidade Econômico e 

Financeira (EVEF), o qual irá compor o Produto 8 do presente trabalho. 

Também será apresentado no presente produto as fontes de financiamento para custear os projetos 

previstos para a universalização dos serviços de saneamento básico no município de Passa Quatro. 
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G. Produto 7 – Sistema de Informações de Saneamento Básico e Indicadores para 

Monitoramento 

No Produto 7 será apresentado o sistema de informações de saneamento básico, além dos 

indicadores para acompanhamento e monitoramento das metas estabelecidas no PMSB. 

Essencialmente esse produto inicia com uma introdução aos sistemas de informações, na qual são 

retratados desde conceitos históricos sobre sistemas de informação até benefícios relacionados à 

sua aplicação. 

O sistema de informações dos serviços de saneamento básico será constituído por mapas 

desenvolvidos em formato shapefile para todas as informações geográficas coletadas no momento 

do levantamento de campo. Trata-se de um formato de arquivos vetoriais padrão, utilizado na 

maioria dos SIG, desenvolvido e regulamentado pela Enviromental Systems Research Institute (ESRI), 

empresa americana especializada na área de informações geográficas, como especificação aberta à 

interoperabilidade de dados entre softwares SIG, sendo também um vetor digital para armazenar 

informações de localização geométrica e atributos relacionados. 

Para contemplar a base de dados do saneamento, os dados elementares desse sistema são as 

localizações dos componentes dos sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas. 

Os indicadores para monitoramento e acompanhamento também irão o Produto 7. Esses 

mecanismos de acompanhamento permitirão à gestão municipal avaliar o atingimento das metas 

estabelecidas ao longo do horizonte de planejamento do PMSB. 

 

H. Produto 8 – Relatório Final 

O Produto 8 trata do relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Esse produto será uma síntese de todo o trabalho desenvolvido, iniciando pela caracterização geral 

do município, onde serão retratados o histórico e a formação administrativa, a localização e as 

características urbanas, os aspectos socioeconômicos e os aspectos físicos e ambientais. Também 

serão consideradas a situação físico-territorial, socioeconômica e cultural de Passa Quatro. 

Em seguida, será apresentado um resumo do diagnóstico técnico das infraestruturas de saneamento 

básico existentes em Passa Quatro. Também irá compor a seção de diagnóstico a descrição da 

Oficina de Diagnóstico, que teve como objetivo identificar e registrar os problemas relativos à 
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prestação dos serviços públicos de saneamento básico, de acordo com o olhar da população de 

Passa Quatro. 

Será apresentada também a projeção populacional definida para o horizonte de planejamento do 

PMSB, baseando-se nas atualizações censitárias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE). Logo após a projeção populacional, seguem as demandas calculadas para universalização de 

cada um dos componentes: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana 

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

Depois disso serão apresentados os objetivos e as metas de imediato, curto, médio e longo prazo; os 

programas, os programas, os projetos e as ações; a hierarquização das áreas de intervenção 

prioritários prioritárias; e finalmente os indicadores para monitoramento e acompanhamento do 

PMSB, acompanhados de uma síntese da Oficina 2 – Prognóstico Participativo. 

Considerando ainda a busca constante pela melhoria na gestão dos serviços, serão propostas ações 

de contingência e emergência para operação e manutenção dos serviços de saneamento básico. 

Visando complementar o plano de investimento, visando ainda avaliar o equilíbrio econômico-

financeiro dos sistemas de saneamento básico propostos para o município de Passa Quatro, será 

apresentado Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira (EVEF), instrumento necessário para a 

avaliação da gestão municipal sobre a origem de recursos monetários. 

Obedecendo ao preconizado na Lei Federal n. 11.445/2007, no que se refere à participação e ao 

controle social como um dos princípios fundamentais da prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico, serão apresentadas as possíveis formas de executar a prestação desses serviços 

no âmbito municipal. 

Por fim, o relatório final do PMSB de Passa Quatro irá apresentar os documentos comprobatórios da 

Audiência Pública e uma proposta de minuta de lei do Plano de Saneamento Básico. 

 

6.1 PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS 

A programação dos trabalhos que permitirão a consecução final do PMSB fica melhor caracterizada 

em termos visuais do encadeamento das atividades e sua disposição cronológica através da 

apresentação de fluxograma geral de planejamento e cronograma físico, descritos a seguir. 
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6.1.1 Cronograma Físico e Fluxograma Geral 

Os Quadros 6 e 7 possibilitam visualizar as inter-relações entre as tarefas, as suas precedências 

obrigatórias e a sequência lógica prevista para as mesmas. Tal ferramenta constitui-se em um 

mecanismo de planejamento e acompanhamento do Plano de Trabalho, definindo caminho lógico a 

ser seguido durante o desenvolvimento dos serviços, bem como a programação para todas as 

demais tarefas. 

A sequência cronológica de desenvolvimento dos produtos e prazos previstas para o PMSB é 

apresentada em continuação. Os quadros a seguir estão ajustados às definições do termo de 

referência exposto pelo município, estabelecendo as entregas dos produtos. 

Ressalta-se que o apresentado nos Quadros 6 e 7 foi aprovado no processo licitatório pela Prefeitura 

Municipal de Passa Quatro. 

 

Mês 
Produto 

aprovado 
Prazo Data 

% do valor do 
Produto 

% acumulado 

1 Produto 1 30 dias 28/09/15 10% 10% 

2 Produto 2 60 dias 28/10/15 10% 20% 

4 Produto 3 120 dias 28/12/15 20% 40% 

6 Produto 4 180 dias 28/02/16 15% 55% 

7 Produto 5 210 dias 28/03/16 10% 65% 

8 Produto 6 240 dias 28/04/16 10% 75% 

9 Produto 7 270 dias 28/05/16 15% 90% 

10 Produto 8 300 dias 28/06/16 10% 100% 

QUADRO 6 - CRONOGRAMA DE PRODUTOS E PRAZOS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 
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PRODUTOS/MÊS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 14.900,00  

2 14.900,00  

3 29.800,00  

4 22.350,00  

5 14.900,00  

6 14.900,00  

7 22.350,00  

8 14.900,00  

10% 10% 0% 20% 0% 15% 10% 10% 15% 10% 100%

14.900,00  14.900,00  -                29.800,00  -                22.350,00  14.900,00  14.900,00  22.350,00  14.900,00  149.000,00 
TOTAL

 

QUADRO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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6.1.2 Agenda Prévia 

O Quadro 8 a seguir apresenta a previsão de datas dos principais eventos durante a elaboração e 

consolidação do Plano Municipal de Saneamento. 

 

Evento Data 

Levantamento de campo 28/09 à 02/10/2015 

Oficina 1 - Diagnóstico Participativo 9 à 13/11/2015 

Oficina 2 - Prognóstico Participativo 1 à 5/02/2016 

Audiência Pública 6 à 10/06/2016 

* as datas estão sujeitas a alteração 

QUADRO 8 - DATAS DOS PRINCIPAIS EVENTOS 

 

6.1.3 Organograma 

A Figura 4 apresenta a estrutura organizacional de trabalho. 

 

 

FIGURA 4 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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6.1.4 Entrega e aprovação dos produtos 

A entrega obedecerá rigorosamente ao sequencial das etapas, sendo apresentado em duas vias 

impressas em papel A4 (210 x 297 mm), e em meio digital, em CD ou DVD gravado em seção 

fechada. Mapas e plantas serão digitalizados em seus respectivos softwares. 
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7 SERVIÇOS INICIAIS REALIZADOS 

Antecedendo a apresentação do Plano de Trabalho, descrevem-se os serviços já desenvolvidos, 

correspondentes as atividades preliminares à elaboração do presente produto. 

Os serviços iniciais realizados são descritos a seguir. 

 

7.1 REUNIÕES DE MOBILIZAÇÃO NOS SETORES DEFINIDOS 

Anteriormente ao processo licitatório, o Plano Municipal de Saneamento Básico já havia se iniciado 

sob o comando da Prefeitura Municipal de Passa Quatro e da G Ambiental, empresa especializada 

em consultoria e prestação de serviços ambientais da gestão municipal. 

O início dos trabalhos consistiu na definição dos setores de mobilização do município, assim como na 

execução de reuniões iniciais de apresentação sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico nos 

setores de mobilização social definidos. A distribuição geográfica dos setores de mobilização no 

município de Passa Quatro e as localidades que compõem cada setor são apresentados na Figura 5 e 

no Quadro 9, respectivamente. 
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FIGURA 5 – SETORES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 

 

Setor de 
mobilização 

Localidades componentes do setor 

1 Sede de Passa Quatro, Copacabana, Caixa D’água, Vila Tereza 

2 Registro, Caxambu, Pinheirinhos, Quilombo, Fazenda Velha, Sertão dos Martins 

3 São Geraldo e Rio das Pedras 

4 
São Francisco, Fazendinha, Santa Terezinha, São Miguel, Barrinha, Taboão, 

Mato Dentro 

5 Sertão dos Almeidas, Jurema, Ferrerinha 

6 Paiolinho e Serra dos Lamins 

7 Tronqueiras, Pé do Morro, Selinha, Sapé, Quilombinho e Palmital 

QUADRO 9 – LOCALIDADES COMPONENTES DOS SETORES DE MOBILIZAÇÃO (FONTE: ADAPTADO DE PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PASSA QUATRO, 2015) 
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Considerando a importância da participação social na construção do Plano de Saneamento Básico, as 

reuniões iniciais despertam o interesse da população para o tema saneamento básico, assim como 

contribuem para uma maior participação dos munícipes na Oficina 1 – Diagnóstico Participativo. 

 

7.2 COLETA PRELIMINAR E ANÁLISE DE DADOS, ESTUDOS E INFORMAÇÕES 

EXISTENTES 

Encontram-se apresentadas neste item as informações, fontes dos dados e estudos 

multidisciplinares, pesquisados pela Consultora nesta primeira etapa dos trabalhos. As informações 

apontadas foram compiladas e sistematizadas. Ressalta-se que esta atividade terá continuidade ao 

longo do desenvolvimento dos serviços. 

As informações já coletadas, bem como aquelas a serem obtidas junto aos órgãos e instituições 

responsáveis, serão individualizadas nos blocos temáticos de estudo, sendo: base cartográfica 

existente, meio ambiente e recursos hídricos, arcabouço legal e infraestrutura dos serviços públicos. 

 

7.3 REUNIÃO DE ABERTURA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

No dia 15 de setembro de 2015, às 19 horas, no salão principal da Secretaria Municipal de Educação, 

aconteceu a reunião de abertura dos trabalhos. 

O evento teve início com uma apresentação da empresa contratada Vallenge Engenharia, sua área 

de atuação, projetos e trabalhos elaborados. Em seguida aconteceu uma explanação sobre o Plano 

Municipal de Saneamento Básico: (1) seus principais objetivos, (2) as etapas que constituem sua 

elaboração, (3) a forma como era executada a implantação de empreendimentos de saneamento 

antes da sanção da Lei Federal 11.445/2007 e (4) as principais conclusões e os benefícios 

provenientes de sua elaboração. 

No evento também foi abordada a preparação para as oficinas: (1) a participação social prevista na 

Lei Federal n. 11.445/2007, imprescindível para a construção do PMSB; (2) definição das formas de 

participação social durante a elaboração do PMSB, oficinas, consulta pública e audiência pública; (3) 

o tema e o conteúdo das oficinas de diagnóstico e prognóstico e (4) explanação sobre os benefícios 

provenientes da participação social durante a elaboração do PMSB. 

Com o fim da apresentação, os participantes do evento identificaram quais seriam os atores de 

mobilização social atuantes na construção do PMSB de Passa Quatro, sendo: radialista Décio 

Cavalcante, Grupo Caçadores de Virtudes, rede social (Facebook), Associação Terras Altas da 
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Mantiqueira (ATAM), Secretário Municipal de Saúde Carlos Gonçalves da Fonseca, agentes de saúde, 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (EMATER), Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural, Associações Comerciais, Sindicato Rural e radialista Neri. 

O encerramento do evento aconteceu com um momento de esclarecimento sobre os trabalhos 

a serem desenvolvidos durante a elaboração do PMSB. 
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8 CONCLUSÕES 

Foi percebida uma motivação grande por parte do município para elaboração do presente PMSB, 

tendo em vista os incessantes esforços do mesmo. Essas são condições fundamentais para a 

agilidade e confiabilidade dos produtos a elaborar, pois o PMSB é do município. 

A consultora entra com sua expertise, mas cabe ao município se envolver profundamente na 

elaboração do mesmo, pois são seus administradores públicos e sua população por meio de atores 

mais engajados que conhecem o cotidiano. Quanto maior o engajamento, mais válido será o 

documento que não deve ser encarado como mero instrumento burocrático para alcançar recursos, 

mas o meio do município chegar à universalização dos serviços de saneamento, ainda muito 

carentes no país. 
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