
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITUBA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
01.613.315/0001-77CNPJ:

LEI N” 213, DE 21 DE JUNHO DE 2019

Aprova o Plano Municipal de Saneamento
Básico e dispõe sobre a Política Municipal de
Saneamento Básico, e dá outras providências.

Eu, Alexsandrc Guimarães Duarte, Prefeito do Município de Lagoa do Mato, no Estado do
Maranhão no uso das atribuições que mc conferem o art 44. inciso IV. da Lei Organica
Municipal de Lagoa do Mato/MA.

Faço saber que a Câmara Municipal de Lagoa do Mato/MA. aprovou, e eu
seguinte Lei:

sancionei a

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. Esta Lei aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico, institui a Política
Municipal de Saneamento Básico, e dispõe sobre as suas definições, princípios,_ diretrize^s,
objetivos e instrumentos, assim como estabelece normas sobre a gestão e o gerenciamento o
saneamento básico, em consonância com as normas federais, estaduais e municipais de mcio
ambiente, vigilância sanitária, urbanismo, educação ambiental, saúde pública, recursos
hídricos e uso. parcelamento c ocupação do solo.

Art. 2°. Estão sujeitas à observância desta Lei os usuários e as pessoas tísicas ou jurídicas, de
direito público ou privado, que sejam responsáveis e/ou atuem, direta ou mdireiamente, na
gestão e/ou no gerenciamento dos serviços de saneamento básico.
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CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Ari 3” Para os fins do disposto nesta Lei adotar-se-á as definições relativas, direta e
indiretamente, à gestão e ao gerenciamento dos serviços de saneamento
normas técnicas, na Lei Federal n.° 11.107, de 06 de abril de 2005, no decreto Federal m
6.017, de 17 de janeiro de 2007, na Lei Federal n.» 11.445, de 05 de janeiro de 2007, na Lei
Federal n.M 1.445, de 05 de janeiro de 2007, no Decreto Federal n. 7.217, de 21 de junho de
2010, na Lei Federal n.° 12.305. de 02 de agosto de 2010 e no Decreto Federal n. 7.404, de
23 de dezembro de 2010.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, deste artigo, adotar-se-á, ainda, as
seguintes definições:

I - organização de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis: pessoa jurídica de
Direito Privado, seja associação seja cooperativa, integrada por catadores, para realizaçao de
coleta, de triagem primária, de beneficiamento e de comercialização de resíduos solidos
recicláveis ou reutilizáveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas tecmcas,
ambientais e de saúde pública;

catador: trabalhador de baixa renda, reconhecido pelo Município, que integra a

organização de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis,
11

111 - serviços ambientais urbanos: serviço prestado pela organização de catadojes de materiais
reutilizáveis e recicláveis, em prol da preservação ambiental e da proteção da saude da
população, que contribui na redução de resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis que
deixam de ser levados para a destinação fmal ambientalmente adequada desses resíduos, com
a ampliação do tempo de vida útil do aterro sanitário gerido pelo Município;

IV - usuário: toda a pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira,
ainda que potencialmente, usufrui dos serviços de saneamento básico,

V - convênio administrativo: pacto administrativo firmado entre pessoas jurídicas, de Djreito
Público ou Privado, sem prévia ratificação legal, que tenha por objeto a realizaçao de
atividade meramenle administrativa, possibilitando o repasse de recursos públicos para
executá-la, observado o cronograma de desembolso compatível com ^
correspondente, segundo o disposto na Lei Federal n.” 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei
Federal n.° 13.019, de 31 dejtilho de 2014;

que,
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V: - termo de compromisso: insirumenlo negociai, dotado de natureza de titulo executivo
extrajudicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo e promover o ajustarnento
prévio da conduta do fabricante, do importador, do distribuidor ou do comerciante as
obrigações legais necessárias para a instituição do sistema de logística reversa, sob pena de,
em caso de omissão, ter a sua conduta sancionada com a recomposição completa do dano
provocado;

VII - grandes geradores de resíduos sólidos: todo aquele que faça uso de imóvel para
execução de atividade econômica, de acordo com a classificação da atividade _ prwada
comercial e/ou de serviços, que produzam resíduos solidos de características domiciliares,
úmidos ou secos acima de 100 litros (100 l) por dia.

gestão: compreende a gestão integrada e/ou a gestão associada dos serviços de

VI

Vlll

saneamento básico e/ou de resíduos sólidos;

IX - gestão integrada: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os serviços de
saneamento básico, de forma a considerar as dimensões política, economica,_ ambiental,
cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável;

X - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação
ou consórcio público, conforme disposto no art. 24, da Constituição República Federativa do
Brasil, para a consecução dos serviços de saneamento básico.

CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS

Art 4° Sem prejuízo dos princípios estabelecidos na Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988. na legislação federal e estadual incidentes sobre gestão e gerenciamento
dos serviços de saneamento básico, esta Lei deverá ser interpretada, integrada, aplicada e
otimizada pelos seguintes princípios:
I - uso sustentável dos recursos hídricos com moderação do seu consumo,

II - livre acesso às redes e às unidades do sistema de saneamento básico,
111 - defesa do consumidor e do usuário;

IV - prevenção;
V - precaução;
VI - poluidor - pagador;
VII - protetor * recebedor ^ j .i.
VIII - responsabilidade pós-consumo, observada a legislaçao federal e estadual,
IX - cooperação federativa;
X - coordenação federativa;
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XI - consensualidade administraliva;
XII - subsidiariedade;

XIII - proporcionalidade, inclusos
proporcionalidade em sentido estrito;
XIV - razoabilidade;

XV - coerência administraliva;
XVI -boa-fé administrativa.

Parágrafo único. Os princípios estabelecidos neste artigo deverão.

I ^ orientar a interpretação, a integração, a aplicação e a otimização dos demais atos
normativos municipais disciplinadores das políticas públicas municipais transversais aos
serviços de saneamento básico, e; • • • .,
II - condicionar as ações, as atividades, os planos e os programas municipais voltados para
gestão e o gerenciamento dos ser\'iços de saneamento básico.

CAPÍTULO IV
DOS OBJETIVOS

subprincípios da adequação, da necessidade e daos

a

Art 5° Esta Lei tem por objetivo principal promover, de forma adequada, a universalizaçao
dos serviços públicos de saneamento básico em todo o território municipal e a f

plantando o PMSB de modo a atender as metas neles fixadas.prestação desses serviços, im
incluindo ações, projetos e programas;

CAPÍTULO VI
DOS INSTRUMENTOS

dos instrumentos estabelecidos em legislação federal e outros previstosArt. 6°. Sem prejuízo
na legislação estadual, esta Lei será concretizada pelos seguintes instrumentos.

■  - Plano Municipal de Saneamento Básico, que é aprovado por esta Lei,
-- - designação d^a entidade de regulação, quando prestado de forma contratada por «mpres
pública ou privada, promovendo a interface e ofertando o apoio necessário para realizaçao
das suas atividades de regulação; . •
III - controle social efetivo sobre os sei-viços públicos de saneamento ̂ asico lenislacâo
IV - prática da educação ambiental voltada para o saneamento basico, na forma da legislaçao
federal estadual e municipal aplicáveis; .
- sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de sanearnento basico, na

sustentaoiiiQ observância da legislação federal e estadual e municipal

I-

11

V

forma desta Lei, sem prejuízo da

aplicáveis; e.
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implementação do sistema de
comerciantes mediante o

VI - apoio e/ou execução das medidas necessárias para
logística reversa pelos fabricantes, importadores, distribuidores e
recebimento do preço público, nos termos do acordo setorial correspondente.

Parágrafo único. Sem embargo do disposto neste artigo, fica facultada ao Poder Executivo
criar e implementar outros instrumentos que assegurem a concretização desta Lei,
especialmente programas e projetos para o aperfeiçoamento da gestão e do gerenciamento
dos serviços públicos de saneamento básico.

TITULO 11

DA GESTÃO

CAPITULO 1

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7°. O Município, na qualidade de titular dos serviços públicos de saneamento básico, na
forma da legislação federal e estadual, deverá promover a adequada gestão desses semços e
realizar o planejamento, a regulação, a fiscalização, o controle social e a sustentabihdade
financeira dos serviços segundo os princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei.

CAPÍTULO II

DA GOVERNANÇA

Art. S''. Fica instituído o Conselho Municipal de Saúde, no âmbito da Secretaria Municipal de
Saúde que terá por competência primordial promover, no âmbito municipal, a gestão e o
gerenciamento dos serviços públicos de saneamento básico.

Sl° O Conselho Municipal de Saúde contará com O Departamento de Água e Esgoto, da
Secretaria Municipal de Administração e Finanças com as funções mstituid^ por lei
municipal específica, acompanhada da adoção de medidas de responsabilidade fiscal para
tanto na forma da Lei Complementar n.° 101, de 04 de março de 2000.

§2“. Sem prejuízo do que vier a ser disposto na lei específica de que trata o §1°, do art. 8 , o [
] terá as seguintes atribuições, dentre outras:
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iiitersetoriaüdade das ações dos serviços públicos de saneamentoI - atuar para assegurar a _ _
básico com as demais políticas públicas municipais transversais a esses serviços,

II - implementar, executar e controlar os programas, projetos e ações previstos no Plano
Municipal de Saneamento Básico; _ , . .
111 - planejar, propor a execução e fiscalizar os serviços técnicos e administrativos
necessários para o controle de problemas e deficiências relacionadas com a gestão dos
serviços públicos de saneamento básico;

r; - promover a capacitação de recursos humanos, em estreita colaboração^ com
universidades e outras instituições, visando ao desenvolvimento e intercâmbio tecnológico e à
busca de subsídios para a formulação e implementação de programas e atividades destinadas
à identificação de metodologias, tecnologias e soluções voltadas à execução dos serviços
públicos de saneamento básico;

V - manter o Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico e atualizar os
indicadores e dados referentes à gestão e ao gerenciamento desses serviços públicos.

IV

VI- difundir informações sobre saneamento básico dando publicidade ao Sistema Municipal
de Informações sobre Saneamento Básico, capacitando a sociedade e mobilizando a
participação pública para a gestão dos serviços, preservação e conservação da qualidade
ambiental; , ,

VII - articular-se, pela via da consensualidade, preferencialmente pela gestao^associada, com
0 Estado e os demais Municípios vizinhos com vista à integração da gestão dos serviços
públicos de saneamento básico aos demais sistemas  e políticas regionais, locais e setonais e à
integração da gestão; _ ■ * j •

- desempenhar competência fiscalizatória dos serviços de abastecimento de agua
de resíduos sólidos e de

VIll

potável, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo ^ ^
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, limpeza e fiscalização preventiva das
respectivas redes urbanas:
IX - aplicar as sanções por infrações a regras jurídicas que disciplinam a adequada prestação
de serviços públicos de saneamento básico na forma da legislação nacional e municipal,
assim como em seus regulamentos, nas normas técnicas e nos atos jurídicos deles
decorrentes;

X - acompanhar e disciplinar, em j i • i »
implementação e a operacionalização dos instrumentos fiscalizatórios, na forma da legislação

xT-promover a interface com a entidade de regulação designada, acompanhando e tomando
as providências necessárias para fazer valer a regulação e fiscalização sobre

caráter normativo e em sua esfera de competências, a
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os serviços de saneamento básico a pedido e em articulação com a entidade de regulação,
XII - impedir a ocupação do uso do solo nas principais linhas de micro e macroderenagem
para garantia das áreas de permeabilidade.

Art 9 Fica atribuído Conselho Municipal de Saúde competência primordial para
desempenhar o controle social sobre os serviços públicos de saneamento básico, na forma do
art. 18, desta Lei.

CAPÍTULO III

DO PLANEJAMENTO

Art. 10. Fica vedada a delegação da atividade de planejamento dos serviços de saneamento
básico pelo Município, sendo admissível, porém, o apoio técnico, operacional e financeiro a

ofertado pelas demais unidades da Federação.

Art. 11. A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico será realizada a cada quatro
anos a partir da data da sua aprovação mediante publicação desta Lei, e
obrigatoriamente, submetida à audiência pública e  à consulta pública, sob pena de nulidade.

§1.° O prazo de consulta pública para apreciação, pela população, a que se refere este artigo
será de 30 dias, passível de prorrogação, de forma fundamentada, por igual período.

§2.° Sem prejuízo do disposto no §1°, deste artigo, a  . . , , o -j
Saneamento Básico deverá ser submetida à deliberação do Conselho Municipal de Saude.

ser

revisão do Plano Municipal de

refere o art. 20, da Lei Federal n.°12.305.Art. 12. Os geradores de resíduos sólidos a que _
de 02 de agosto de 2010 situados no território municipal deverão elaborar e implantar ^
respectivo plano de gerenciamento de resíduos sólidos na forma dos arts. 21, 22 e 23, da Lei
Federal n.°12.305. de 02 de agosto de 2010, submetendo-os ao órgão ambiental setorial

se

0

competente do SISNAMA.

CAPITULO IV

DA REGULAÇÃO E DA FISCALIZAÇAO
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Seção I

Regulação

Art, 13. O Município designará, por meio do convênio de cooperação previsto no art. 22,
desta Lei, a entidade de regulação para os serviços prestados de forma contratada por
empresa pública ou privada, observados os objetivos estabelecidos no art. 22, da Lei Federal
11.445, de 05 de janeiro de 2007 e no art. 27, do Decreto Federal n.° 7.217, de 21 de junho de
2010.

Art. 14. A entidade de regulação deverá ser submetida ao regime jurídico previsto no art. 21,
da Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e no art. 28, do Decreto Federal n. 7.217, de
21 de junho de 2010.

Parágrafo único. A entidade de regulação, no exercício de sua competência regulatória
normativa, está autorizada a editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social
da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, que abrangerão os aspectos
estabelecidos no art. 23, da Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e no art. 30, inc. II,
do Decreto Federal n.° 7.217, de 21 de junho de 2010.

Seção II

Da Fiscalização

Art. 15. Cabe ao Município realizar a fiscalização das atividades de acompanhamento,
monitoramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir o cumprimento dos atos
normativos federais, estaduais e municipais incidentes e, ainda, a utilização, efetiva ou
potencial, dos serviços públicos de saneamento básico, na forma da legislação federal e
estadual.

Art. 16. O Município reservar-se a competência de fiscalizar, in loco, as práticas inadequadas
realizadas pelos usuários no âmbito dos serviços de saneamento básico usufruídos.

Parágrafo Ünico. Na hipótese prevista no caput, deste artigo, o Município deverá comunicar o
fato com a tipificação das infrações e as sanções aplicadas para a entidade de regulaçao, para
que esta tome as providências que também forem cabíveis, se for o caso.
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CAPÍTULO V

DO CONTROLE SOCIAL

Alt. 17. O controle social sobre os serviços públicos de saneamento básico será
implementado mediante a adoção e o fomento dos seguintes instrumentos.
I - audiência pública;
II - consulta pública;
111 - Conselho Municipal de Saúde. ,• j j
§N A audiência pública a que se refere o inc. I, do caput, deste artigo deve ser realizada de
modo a possibilitar o amplo acesso da população aos programas, projetos e planos de
saneamento básico. . , .. .
§2° A consulta pública a que se refere o inc. II, do caput, deste artigo, deve ser promovida de
forma a possibilitar que qualquer do povo, independentemente de interesse, ofereça criticas e
sugestões aos programas, projetos e planos de saneamento básico, promovendo-se, quando
couber, a resposta para as contribuições ofertadas pela população. ^ ^ / • \ j-
§3° A consulta pública deve ser realizada no prazo de, no máximo, 30 (tnnta) dias,
prorrogável, de forma justificada, por igual período.

Alt. 18 O Conselho Municipal de Saúde exercerá o controle social sobre os serviços públicos
de saneamento básico, e terá as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras estabelecidas na
legislação municipal: _ .
1 - cumprir e fazer cumprir esta Lei, propondo medidas para a sua implementação; ̂

deliberar sobre programas, projetos e planos voltados para a gestão e o gerenciamento do
saneamento básico, recomendando ações para a sua execução, _
III - analisar empreendimentos relacionados ao gerenciamento do saneamento basico

potencialmente modificadores do meio ambiente, quando vier a ser provocado;
IV - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos sobre a gestão e o
gerenciamento do saneamento básico, solicitando aos órgãos federais, estaduais e municipais,
assim como às entidades privadas as informações indisponíveis;
V - promover a interface, sob o viés do controle social, com os orgâos e as entidades^ do
Município, do Estado e da União em prol de ações estratégicas para a efetividade da gestão e
do gerenciamento do saneamento básico.

§1°. A indicação, a
representativas dos diversos seguimentos _ _
Municipal de Saúde, já instituído, serão disciplinadas por regulamento propno.

II-

forma de escolha e a investidura dos representantes das instâncias
do saneamento básico que integrarão o Conselho
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CAPITULO VI

DA EDUÇÂO AMBIENTAL E DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art, 19. O Departamento de Águas e Esgoto do Município Junto com o Conselho Municipal
de Saúde atuarão junto à Secretaria Municipal de Educação e aos demais órgãos e entidades
da Administração Pública Municipal para instituir, desenvolver, fomentar e aprimorar
programa de educação ambiental.
§r. O programa de educação ambiental a que se refere o caput deste artigo assegurará as
dimensões ambiental, econômica, social e educativa segundo as demandas dos serviços
públicos de saneamento básico, assim como será compatível com o processo forma! de
educação municipal, na forma da legislação federal e municipal.
§2°, O programa de educação ambiental a que se refere o caput deste artigo deverá
compreender as seguintes ações, sem prejuízo de outras a serem desenvolvidas;
I - disseminação do Plano Municipal de Saneamento Básico
II - divulgação de programação semanal com roteiros e horários de coleta de resíduos sólidos
urbanos;

III - desenvolvimento de campanhas informativas e educativas sobre os seguintes
afetos aos serviços públicos de saneamento básico, dentre outros;

a) manejo adequado dos resíduos sólidos;
b) uso racional de água para redução das perdas domésticas;
c) captação e utilização de água de reuso, nos estritos termos da legislação nacional;
d) impactos negativos de esgotamento sanitário irregular;
e) funcionamento e utilização de bacias de retenção de água de chuva.
IV - difusão de orientações para o gerador e os prestadores de serviços de coleta de resíduos
sólidos;

V - desenvolvimento dc ações voltadas para os catadores, orientando sobre o papel de agente
ambiental e informando sobre os modelos de coleta seletiva adotados;

VI - inserção do saneamento básico na grade curricular como tema transversal à educação
ambiental;
VII - - maximização de áreas permeáveis nos lotes urbanos para absorção de águas de chuva,
evitando sobrecarga dos sistemas de drenagem;

- correta interligação dos sistemas de esgotamento sanitário individuais às redes

0

temas

VIII

públicas;
IX - adequada construção e manutenção de poços e fossas sépticas na zona rural, quando
inexistir sistema regular de serviço de saneamento básico;
X - combate a abertura indiscriminada de poços para abastecimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA
PRAÇA 10 DE NOVEMBRO S/N CENTRO

TELFONE; 99 3492 1140
E-MAIL: orefeituradelaQoadomato@vahoo.com.br

r



LÃGOA TO
K^,*

'Jí*
RtSPONSABIUDAOE onODOS ■

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

CNPJ: 01.613.315/0001-77
PREFEITURA

Art ^0 O Município promoverá a comunicação social, de forma efetiva e continuada
kitegrada e qualificada, tanto interna quanto extemamente, a respeito do Plano Municipal d
Saneamento Básico com as respetivas ações a serem executadas ou ja em execução.

CAPÍTULO VII

DA COOPERAÇÃO FEDERATIVA

Seção I
Do Convênio Administrativo

Alt 21 O Município poderá firmar convênio administrativo com entes federados ou pessoas
fuddicas a des velados para aprimorar os aspectos administrativos, técnicos, finance ros
econômicos e jurídicos da gestão e do gerenciamento do saneamento basico, observado

SÍT acSliSSvo deverá atender no -nteüdo nnrn™ e^e.eeido
legislação federal pertinente, sem prejuízo de ter como parte integrante o que segue.

I-plano de trabalho para a consecução do objeto;
de desembolso dos recursos a serem liberados.

Seção II
Do Convênio de Cooperação

na

II - cronograma

Art 22 O convênio de cooperação, que materializar  a gestão associada dos serviços públi^cos
rs“eant:r b" rico, serl precedido de prévia ratificação 

“
seguinte conteúdo mínimo, sem prejuízo de deter outras compatíveis com o seu objeto.
I - delimitação do objeto do convênio de cooperação;
II - legislação de referência federal e estadual;
III - previsão de apoio técnico e/ou financeiro na

Se^dação, fiscalização e prestação dos serviços que serão
objeto de delegação, total ou parcialmente;
V - partícipes com suas obrigações;
VI - hipóteses de rescisão e de renúncia;
VII - prazo de vigência; e,
VIII - foro.

consecução da atividade de planejamento,

convênio de
sr Sem prejuízo do conteúdo mínimo previsto no caput, deste artigo o . «

saneamento básico.
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§2.'' A inobservância das cláusulas minimas a que se refere o caput,
nulidade absoluta do convênio de cooperação, inclusive a ausência de ratificaçao

legislativa.

em

Seção III
Do Consórcio Público

Art 23 O Município, na qualidade de membro consorciado do Consórcio Público para
mljLlquado de resíduos sólidos, deverá cumprir os seus deveres e fazer ex.gir os^-^^^
direitos, sem prejuízo de cooperar para o alcance dos objetivos consorc.ais, todos previstos
no Contrato de Consórcio Público. _
§1°. A transferência de recursos públicos do Município para 0 __ de rateio
mfere o caput deste artigo ocorrerá por meio da formahzaçao de contrato de ra eio,
reLalvadas as hipóteses previstas no Contrato de Consórcio Publico, na Lei Federal n.
11 107, de 06 de abril de 2005, e no Decreto Federal n.^ó.Ol?, de 17 de janeiro de 20 .

§2°. O Consórcio Público poderá prestar, por meio de contrato de .
Município ser\'iços de saneamento básico na forma da Lei Federal n. . ,
de 2005, e do Decreto Federal n.“ 6.017, de 17 “7’

condicionantes legais contratuais previstas no art. 1  ̂ . Lei
janeiro de 2007, no art. 39, do Decreto Federal n.^ 7.217, de 21 de junho de 2010 e nesta Lei.

0

Consórcio Público a que se

ao

>S

TÍTULO III

REMUNERAÇÃO E DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRADA

Capítulo I
Das Disposições Gerais

Art 24 O Município assegurará, sempre que possível, a sustentab.lidade
finaneeira dos serviços de saneamento básico e definirá a

públicos, observadas as diretrizes estabelecidas no §1», do art_ ^eted '
Se 05 dejane.ro de 2007, e no art. 46, do Decreto de 05
levando-se em consideração os fatores previstos no art. 30, da Lei Federal m .
delTeSrS de 2007 e no art. 47, do Decreto Federal n.” 7.217, de 21 de junho de 2010.

seguintes medidas em prol daParágrafo único. O Município deverá adotar, ainda, 
as

sustentabilidade econômico-fmanceira desses serviços.
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I - controle dos gastos com os serviços prestados diretamente ou terceirizados relativos ao
orçamento aprovado com a explicitação dos mesmos dentro das demonstrações financeiras;
II - priorização e controle de investimentos nos prazos legais e regulamentares estimados,
III - adequação de despesas orçamentárias aos programas e metas definidos pelo llano
Municipal de Saneamento Básico ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentarias e a
Lei Orçamentária Anual; . ,
IV - estabelecimento da remuneração adequada para cada um dos serviços públicos de
saneamento básico, inclusa a realização de reajuste e de revisão, nos
Federal n° 11 445, de 05 de janeiro de 2007 e do Decreto Federal n. 7.217, de 21 de junho
de 2010. , . -r- • 1.
V - estruturação de política de subsídios e definição de cálculo para tarifa social, ^

efetiva de cobrança, acompanhamento da arrecadaçao eVI - definição de estrutura
providências em caso de necessária recuperação de crédito;

Capítulo II

Da Remuneração dos Serviços de Abastecimento de Água Potável

Art 25. Ao Município compete, de forma privativa, realizar a fixação da tarifa para _
serviços de esgotamento sanitário prestados, nos termos do disposto no art. 29, mc. I-^
Federal n°11.445, de 05 de janeiro de 2007 e no art. 8°, do Decreto Federal n. 7217, de 21 de
junho de 2010, observadas as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Basico.

os

refere o caput deste artigo, oParáerafo único. No exercício da competência a que se • . ,
Município está autorizado a promover as seguintes atividades, dentre outras previstas nesta
LjCI* '

I - atualizar as informações disponíveis quanto à base de cálculo da tarifa de agua;
da revisão da tarifa de água, em que se assegure:II - propor a realização do reajuste ou

a) ganhos de produtividade;
b) recursos para a universalização do sistema; e,
c) incentive o usuário a promover o uso sustentável dos recursos hídricos.
- verificar sistematicamente o cumprimento das metas fisicas e financeiras que visem aIII

(ao):
a) expansão e universalização do sistema;
b) redução de perdas no sistema de abastecimento de água potável;
c) controle do uso de água pelas atividades agrícola e industrial; e consuino •
d) controle e erradicação do retomo de efluentes poluidores das atividades agrícola e
industrial aos corpos hídricos;
e) proteção de mananciais e nascentes com
abastecimento de água potável;
f) desenvolvimento de práticas efetivas de educaçao ambiental e controle social.

combate a abertura indiscriminada de poços para
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Capítulo III

Da Remuneração dos Serviços de Esgotamento Sanitário

Art. 26. Ao Município compete, de forma privativa, realizar a fixação da tarifa para os
serviços de esgotamento sanitário prestados, nos termos do disposto no art. 29, inc. 1, da Lei
Federal n.*^! 1.445, de 05 de janeiro de 2007 e no an. 8°, do Decreto Federal
°7.217. de 21 de junho de 2010, observadas as diretrizes do Plano Municipal de

Saneamento Básico.

§r. O serviço de esgotamento sanitário poderá ser medido com respaldo no consumo de
abastecimento de água potável.
§2°. A cobrança deverá ser feita com base em tabela própria que exteriorize, de forma clara, a
correlação dos custos tecnológicos adotados para  o sistema de coleta, transporte, tratamento e
a disposição final dos esgotos com o valor a ser cobrado na tarifa correspondente.
§4°. Aplica-se, no que couber, ao exercício da competência do Município para promover a
fixação da tarifa de esgotamento sanitário os dispostos arts. 25, desta Lei.

Capítulo IV

Da Remuneração dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

Seção 1
Da Taxa dos Serviços Manejo de Resíduos Sólidos

Art. 27. Fica instituída a taxa de manejo de resíduos sólidos (TMRS), cujo fato gerador é a
utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de coleta, tratamento e destinação final
ambientalmente adequada de resíduos sólidos, prestados aos geradores de resíduos sólidos
domiciliares e de resíduos sólidos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços

postos à sua disposição, observadas as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento

n,

ou

Básico.

§1°. A TMRS será definida considerando os seguintes parâmetros:
I - será cobrada dos usuários dos serviços, rateando entre estes os custos totais incorridos

pelos provedores dos mesmos;
II - os custos totais conterão atividades de operação dos serviços, relacionados com a coleta,
transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos.
III — os custos totais poderão conter atividades acessórias relativas ao planejamento,
regulação e fiscalização dos serviços;
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dos investimentos realizados a título de ganho deIV -poderá contribuir com a remuneração
eficiência e expansão dos serviços.

Art. 28. O sujeito passivo, a base de cálculo e a fórmula especifica para a composição da
TMRS serão estabelecidos por lei específica, observados os fatores previstos no art. 35, da
Lei Federal n.° 11.445. de 05 de janeiro de 2007  e no 14, do Decreto Federal n. 7.217, de 21
de junho de 2010. - ■ j l •
Art. 29. O Município poderá conceder descontos na TMRS para as famílias de baixa renda
enquadradas na categoria residencial, desde que se qualifiquem em uma das hipóteses a
seguir:

I - família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro
Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional,

- quem receba o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), nos
termos dos arts. 20 e 21 da Lei rf 8.742, de 7 de dezembro de 1993;

III - famílias indígenas em situação de moradia em território demarcado e/ou em situação de
domicílio permanente urbano ou rural 2;
2 Verificar se há família com perfil indígena na região. Em caso negativo, o dispositivo deve
ser suprimido. _ . ..
3 Verificar se há família com perfil quilombola na região. Em caso negativo, o dispositivo
deve ser suprimido,

famílias quillombolas em situação de moradia reconhecida e/ou em situação de
domicílio permanente urbano ou rural3; ou,
IV - famílias não cadastradas no Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor

ou igual a meio salário mínimo nacional, que solicitem sua inclusão na tarifa social e
comprovem a condição.
Parágrafo único. O valor do desconto a que se refere o caput, deste artigo será definido pela
lei específica a que se refere o art. 28, desta Lei.

II

IV

Art. 30. Os serviços limpeza pública urbana, inclusa varrição, limpeza de boca de lobo, que
sejam não específicos e não divisíveis, serão custeados por recursos provenientes do Tesouro
municipal.

Seção II

Do Preço Público dos Serviços Manejo de Resíduos Sólidos

Art. 31. Fica autorizado o Município a cobrar preço público pela prestação dos serviços de
coleta, de transporte, de tratamento e de destinação final ambientalmente adequada de
resíduos sólidos para os grandes geradores de resíduos sólidos e, ainda, àqueles geradores de

até “k". do inc. I, do art. 13, da Lei Federal n.°resíduos sólidos arrolados nas alíneas “e
12.305, de 02 de agosto de 2010.
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§r. O preço público a que se refere o caput desse artigo também será devido^pelos geradores
de resíduos sólidos industriais não perigosos acima de 100 litros (100 1) por dia.
§2°. O valor do preço público será definido por lei municipal específica , que deverá levar em
consideração o custo unitário com a prestação dos serviços multiplicado pela quantidade
desse resíduo sólido gerado.

Capítulo VI

Do Aporte de Recursos Públicos Fundo Municipal de Meio Ambiente

Art. 32. As ações, projetos e programas para universalização dos serviços públicos de
saneainento básico poderão ser financiadas por com recursos do Fundo Municipal de Meio
Ambiente, segundo as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico, observado o
disposto nos arts. 71 até 74, da Lei Federal n.° 4.320, de 17 de março de 1964, e no art. 13, da
Lei Federal n.'’ 11.445, de 05 de janeiro de 2007.

TÍTULO IV
DO GERENCIAMENTO

Capitulo I
Das Disposições Gerais

Art. 33. A prestação dos serviços de saneamento básico deverá ocorrer de forma adequada
com vista à sua universalização, segundo as modalidades identificadas e propostas pelo Plano
Municipal de Saneamento Básico, observado o disposto nesta Lei, na Lei Federal n. 11.445,
de 05 de janeiro de 2007, no Decreto Federal n.° 7.217, de 21 de junho de 2010.

Art. 34. O Município poderá autorizar os usuários organizados em cooperativas
associações a explorarem os serviços públicos de saneamento básico, desde que esses
serviços se limitem ao que segue:

1 - determinado condomínio; ou, ~ ^ ■ j
- núcleos urbanos e rurais, predominantemente ocupada por população de baixa renda,

onde outras foimas de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis
com a capacidade de pagamento dos usuários. . , p .
Parágrafo único. A autorização prevista neste artigo deverá prever a obrigação de transíenr

Município os bens vinculados aos serviços por meio de termo especifico com c:
respectivos cadastros técnicos.

ou

II

os
ao

1
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Art. 35. Fica vedada a formalização de convênios administrativos, termos de parcerias ou
qualquer outro instrumento jurídico de natureza precária, cujo objeto seja a prestaçao
propriamente dita dos serviços públicos de saneamento básico. ^ ^ _
Parágrafo único. Exclui-se da vedação constante no caput deste artigo os conventos
administrativos e outros atos precários que tenham sido celebrados até o dia 06 de abril de
2005, e, ainda assim, haja o cumprimento das determinações dentro dos prazos constantes no
art. 42 e seus §1° até §6°, da Lei Federal n.° 8.987. de 13 de fevereiro de 1995,

Art 36 Os grandes geradores de resíduos sólidos e aqueles geradores de resíduos sólidos
arrolados nas alíneas “e” até “k”, do iiic. 1, do art. 13, da Lei Federal n.° 12.305, de 02 de
agosto de 2010 são responsáveis pelo manejo dos respectivos resíduos, não constituindo,
assim, serviço público propriamente dito de saneamento básico.

§1.° Os geradores a que se refere o caput, deste artigo promoverão a prestação direta
contratada, seja por meio de empresa especializada seja mediante o Munícipio, do manejo
dos respectivos resíduos sólidos. _
§2.° A contratação do Município para a prestação do manejo de resíduos solidos a que se
refere o caput deste artigo dependerá da sua capacidade técnica, operacional e logística, e
exigirá o pagamento de preço público pelo gerador na forma do art. 31, desta Lei

ou

Art. 37. Os serviços públicos de saneamento básico poderão ser interrompidos pelo prestador
nas seguintes hipóteses:
I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens, especialmente as de

saúde da população ou de trabalhadores dosemergência e as que coloquem em risco
serviços públicos de saneamento básico;
II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nos sistemas de saneamento

básico por meio de interrupções programadas; _ . . . .
111 - manipulação indevida, por parte do usuário, da ligação predial, inclusive medidor
qualquer outro componente da rede pública de abastecimento de água potável ou de
esgotamento sanitário. . , , • * j -
§1.° Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, o serviço de abastecimento de agua
potável poderá ser interrompido, pelo prestador, após aviso ao usuário por meio de
correspondência formal e informe veiculado na rede mundial de computadores, e
antecedência mínima de 30 dias da data prevista para a suspensão, nos seguintes casos;
- negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida;

, ou

1

ou,

- inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço de
abastecimento de água.
II
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§2.° As interrupções programadas serão previameiite comunicadas pelo prestador à entidade
de regulação e aos usuários no prazo estabelecido pelo ato regulatório, que preferencialmente
será superior a 48 (quarenta e oito) horas.
§3.° A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a
estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a
usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá obedecer às condições,
aos prazos e aos critérios, a serem definidos pela entidade de regulação, que preservem
condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas e do meio ambiente.

Capítulo 11
Das Condicionantes de Validade Contratual da Prestação Contratada

Art. 38. Os contratos de programa e de terceirização, este último, na forma da Lei Federal n.
8.666, de 21 de junho de 1993, que tiverem por objeto a prestação dos serviços públicos de
saneamento básico, deverão ser precedidos do atendimento das seguintes condicionantes de
validade de contratual, sob pena de nulidade contratual:
I - cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico, aprovado por esta Lei;
II - existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-fmanceira da
prestação universal e integrai dos serviços públicos de saneamento básico, nos termos do
Plano Municipal de Saneamento Básico;
III - designação, na forma do convênio de cooperação previsto no art. 22, desta Lei, da
entidade de regulação;
IV - obser\'ância desta Lei, da Lei Federal n.° 11.445. de 05 de janeiro de 2007 e do Decreto
Federal n.° 7.217, de 21 de junho de 2010;
V - realização de prévia audiência pública e de consulta pública sobre o edital de licitação de
terceirização, assim como a minuta de contraio de terceirização e de programa.
§1 Sem prejuízo da nulidade contratual que maculará os contratos a que refere o caput, deste
artigo pelo descumprimento das condicionantes contratuais, os subscritores destes contratos
incorrerão em ato de improbidade administrativa nos casos e na forma estabelecida na Lei
Federal n.° 8.429, de 02 de junho de 1992.
§2.° O estudo comprobatório da viabilidade técnica e econômico-fmanceira a que se refere
este artigo deverá observar o que segue:
1 — terá 0 seu conteúdo mínimo delineado por norma técnica a ser editada pela União, na
forma da Lei Federal n.° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, do Decreto Federal n-° 7.217, de
21 de junho de 2010 e da Portaria n.° 557, de 11 de novembro de 2016, do Ministério das
Cidades;
11 - deverá ter a sua viabilidade demonstrada mediante mensuração da necessidade de aporte
de outros recursos além dos emergentes da prestação dos serviços públicos de saneamento
básico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA
PRAÇA 10 DE NOVEMBRO S/N CENTRO

TELFONE: 99 3492 1140
E-MAIL; DrefeitLiradelaQoadomato@vahoo.com.br



-

UGOAD
RESrorJSABILIB

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IiAGOA DO MATO
CNPJ: 01.613.315/0001-77

83.° Os planos de investimentos e os projetos constantes nos contratos a que se refere o caput,
deste artigo deverão ser compatíveis com o Plano Municipal de Saneamento Basico.
84 ° Exclui-se do disposto neste artigo os contratos de terceirização dos serviços Publ‘cos de
saneamento básico, que forem celebrados com fundamento no mc. IV, do art. 24, da Lei
Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Capítulo 111
Dos Direitos e dos Deveres dos Usuários

Seção 1

Dos Direitos dos Usuários

Art. 39. Sem prejuízo dos direitos estabelecidos na Lei Federal n.° 8.078, de 11 de setembro
de 1990, na Lei Federal n.° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei Federal n. 11.445, de
05 de janeiro de 2007, no Decreto Federal n.° 7.217. de 21 de 18 junho de 2010 e nos demais
atos normativos e instrumentos contratuais, os usuários possuem os seguintes direitos.
- acesso ao plano de emergência e de contingência dos serviços públicos de saneamento

básico para fms de consulta e conhecimento;
II ■ realizar queixas ou reclamações perante o prestador dos serviços e, se considerarem as
respostas insatisfatórias, reiterá-las ou aditá-las junto à entidade de regulação,
III - receber resposta, em prazo razoável, segundo definido por ato regulatorio expedido por
entidade de regulação, das queixas ou reclamações dirigidas aos prestadores ou a entidade de

padrões de qualidade, continuidade e

I

regulação;
IV - usufruir, de forma permanente, dos serviço.s.
regularidade adequados; _ .
V - não ser discriminado quanto às condições de acesso e prestação dos semços,

educativos decorrentes das políticas publicas municipais

com

VI - ter acesso aos programas

voltadas para o saneamento básico.
Seção 11

Dos Deveres dos Usuários

Art. 40. Sem prejuízo dos deveres estabelecidos na Lei Federal n.° 8.078, de 11 de setembro
de 1990 na Lei Federal n.° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei Federal n. 11.445, de
05 de janeiro de 2007, no Decreto Federal n.» 7.217, de 21 de junho de 2010 e nos demais
atos normativos e instrumentos contratuais, os usuários possuem os seguintes deveres.
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I - conhecimento dos seus deveres, assim como das penalidades a que podem estar sujeitos;
II - efetuar o pagamento da taxa, da tarifa ou preço público devido,
III-usufruir os serviços com adequação;
IV - manter e zela pela integridade dos equipamentos, das unidades e outros bens afetados ao
gerenciamento dos serviços; , u i -.j
V - respeitar as condições e horários de prestação dos serviços públicos estabelecidos e
indicados pelo Município ou pelo prestador, quando for o caso, disponibilizando os resíduos
gerados segundo os padrões indicados pelo prestador;
VI - contribuir, ativamente, para a minimização da geração de resíduos, por meio de sua
redução com a reutilização do material passí^•el de aproveitamento, assim como para a
reciclagem de resíduos sólidos; ,

apoiar programas de coleta seletiva e de redução do consumo de agua potável queVII - .
venham a ser implantados no Município; . , . .
VIII-conectar-se às redes de abastecimento de água c esgotamento sanitário implantadas,

redes de drenagem e de esgotamento
forma da legislação penal,

IX - não realizar ligações irregulares ou clandestinas
sanitário, sob pena de responsabilização da conduta do usuário
civil e administrativa; j

dispor resíduos de construção civil em terrenos baldios, vias públicas ou margens de
devendo encaminhá-los para coleta pelo prestador devidamente cadastrado pelo

nas

na

X - não

rios e canais.

Município,

Capítulo V

Das Ações dos Serviços Públicos de Saneamento Básico em Espécie

Art. 41. Na consecução dos projetos, planos e ações em prol dos serviços de saneamento
básico, o Município deverá levar em consideração as metas progressivas e graduais de
expansão para esses serviços com qualidade, eficiência e uso raciona! da água, da energia e
de outros recursos naturais, em conformidade com as diretrizes do Plano Municipal e
Saneamento Básico.

TÍTULO V

DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA E
DO SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA

Capítulo I
Da Responsabilidade Compartilhada

Art. 42. Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e
Municípios, observadas as atribuições e os procedimentos previstos na Federal m
12.305, de 02 de agosto de 2010 e no Decreto Federal n,° 7.404, de 23 de dezembro de 2010,
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possuem responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, que constitui um
regime solidário de atribuições que serão desempenhadas, de forma individualizada e
encadeada, por cada um deles.

Parágiafo único. Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e
Municípios deverão desempenhar as prerrogativas e os deveres que lhes cabem nos termos
previstos na Lei Federai n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010 e no Decreto Federal n.® 7.404,
de 23 de dezembro de 2010, segundo o grau de atuação de cada um no ciclo produtivo.

Capítulo II
Do Sistema de Logística Reversa

Seção I

Da Participação do Município no Sistema de Logística Reversa

Art. 43. O Município poderá, de forma subsidiária
distribuidores e comerciantes,

aos fabricantes, importadores,
forma autorizada pelo acordo setorial ou pelo termo de

compromisso, promover a execução de atividades relacionadas à implementação e à
manutenção do sistema de logística reversa, nos termos da Lei Federal n.° 12.305, de 02 de
ago^sto de 2010 e do Decreto Federal n.° 7.404, de 23 de dezembro de 2010.
§1.° A execução das atividades a que se refere o caput, deste artigo fica condicionada ao
pagamento dc preço público arcado pelos fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes, nos termos dos acordos setoriais ou do termo de compromisso com a fixação
dos direitos e deveres pelo Municípi
§2.° O Conselho Municipal de Saúde se incumbirá do que segue, sem prejuízo de outras
atribuições previstas em sua lei específica:

fazer cumprir as prerrogativas estabelecidas nos sistemas de logística reversa nacional,
assim como exigir os direitos assegurados ao Município nesses sistemas, ambos previstos
acordo setorial e no termo de compromisso;
- promover a execução das atividades a que se refere o caput, do art. 45 com o devido

controle, monitoramento e interface com os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes, observado o fluxo dos resíduos sólidos contemplado no Plano Municipal de
Saneamento Básico, assim como no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares)
Plano Estadual de Resíduos Sólidos.

na

0.

I -

no

II

e no

Seção III

Do Termo de Compromisso do Sistema de Logística Reversa

Art. 44. O termo de compromisso poderá ser adotado pelo Município quando, em uma
mesma área dc abrangência, não existir acordo setorial ou regulamento, ou houver í
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pretensão de fi.xarem-se
insirumentos.

§1.° O termo de compromisso tem natureza jurídica de termo de ajustamento de conduta
preventivo na forma do art. 5°, §6°, da Lei Federal n.° 7.347, de 24 de julho de 1985.
§2. O termo de compromisso seguirá, no que couber, a modelagem jurídica prevista no §1°
do art.79-A. da Lei Federai n.° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
§3.° O termo de
SISNAMA.

compromissos e metas mais rígidos do que os previstos nesses

compromisso deverá ser homologado pelo órgão ambiental local do

TITULO VI

DAS PROIBIÇÕES

Art. 45. Sem prejuízo das proibições estabelecidas na Lei Federal n.° 11.445, de 05 de janeiro
de 2007 e na Lei Federal n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010, fica expressamente proibido;

descarte de resíduos sólidos e líquidos, assim como efluentes líquidos sem tratamento
corpos hídricos, no solo e em sistemas de drenagem de águas pluviais urbanas;

II - disposição final ambientalmente inadequada de rejeitos em áreas urbanas ou rurais;
III - realizar ligações clandestinas e ilegais na rede de drenagem e de esgotamento sanitário;
IV - utilizar recursos hídricos subterrâneos sem  a devida outorga ou licenciamento ambiental
exigível;

y - realizar sistema alternativo de abastecimento de água e de esgotamento sanitário sem o
devido conhecimento e anuência do Município;
VI - intervir nos dispositivos que compõem o sistema de microdrenagem sem
autorização do Município;
Vll ~ outras formas vedadas pelo Município.

Art. 46. Fica vedada a destinação e disposição final de resíduos sólidos em vazadouro a céu
aberto, a contar de agosto de 2014, sob pena de responsabilidade  administrativa na forma
desta Lei daquele que o fizer, sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e de improbidade
administrativa nos termos da legislação federal aplicável.

TÍTULO Vll

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

An. 47. Para os efeitos desta Lei, constitui infração administrativa, toda ação ou omissão,
dolosa ou culposa, que importe em inobservância dos seus preceitos legais, assim como em
desobediência das determinações dos regulamentos ou das normas dela decorrentes segundo
dispuser esta Lei,

Art. 48. As infrações administrativas a que se refere o art. 49, desta Lei serão apenadas
-.3 seguintes sanções administrativas, assegurados, sempre, o contraditório e a ampla defesa:

em

a devida

com
as
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1 - advenência por escrito:
II - multa, simples ou

III - embargo de obras, atividades e/ou empreendimentos;
III — suspensão das atividades e/ou empreendimentos; e,
IV - interdição das atividades e/ou empreendimentos.
Parágrafo único. Na aplicação de qualquer das sanções administrativas
caput, deste artigo deverá ser observado
indispensável a aferição do que segue:
I - adequação da sanção imposta à conduta do infrator;

dirêitos^T''^^ infrator de forma que lhe restrinja o mínimo possível os seus
III - compatibilidade estrita entre a conduta do infrator e a sanção que lhe será imposta.
Art. 49. A aferição da infração administrativa que enseja a sanção administrativa
correspondente importará na tramitação do seguinte procedimento administrativo:
1 — lavraiura do respectivo auto de infração do qual constará:
a) a tipificação da infração administrativa;
b) o local, data e hora da constatação da infração administrativa;
c) a indicação do possível infrator; e,
d) a sanção administrativa a ser aplicada.
II - notificação, pessoal ou por remessa postal, do infrator, em que se assegure a ciência da
imposição da sanção, e abertura de prazo para interposição de defesa administrativa em 30
(trinta) dias a contar do acesso aos autos do processo administrativo respectivo;
III - a defesa administrativa a que se refere o inciso anterior deverá

ai ui.

a que se refere o
princípio da proporcionalidade, sendo0

,  , , ^ . . --- ser endereçado ao [ 1,

aplicadm’ circunstanciada, as razões da discordância em relação à penalidade
IV - a defesa administrativa interposta de forma regular
suspensivo;

e em tempo hábil terá efeito

- a autoridade administrativa municipal competente terá o prazo máximo de 15 (quinze)
dias uteis a partir do recebimento da defesa administrativa para proferir a sua decisão;
Vi - a decisão a que se refere o inciso anterior poderá:
a) confirmar o auto de infração e aplicar a sanção administrativa imposta; ou,
b) determinar o arquivamento do auto de infração.
VII - a decisão deverá ser objeto de publicação no veículo de imprensa oficial em 5 (cinco)
dias a contar da sua expedição

V

Art. oO. Uma vez expedida a decisão administrativa com o sancionamento da conduta do
infrator, este poderá valer-se de recurso administrativo a ser interposto, em até 15 (quinze)
dias a contar da publicação dessa decisão, junto  à autoridade da administrativa municinal
competente.
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Parágrafo único. A tramitação do recurso administrativo aplicar-se-á
disposto no art. 49, desta Lei.

Art. 51. Em caso de indeferimento do recurso administrativo pela autoridade da
administrativa municipal competente, o infrator poderá valer-se do recurso de revisão a ser
MunSp^o ^ ^^ssa decisão, junto ao Prefeito do
Paragrafo único. À tramitação do recurso de revisão apHcar-se-á, no que couber, o disposto
no art. 49 , desta Lei. ^

MATO

no que couber, o

TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

.'\rt. 52. O Plano Municipal de Saneamento Básico fica aprovado por esta Lei.
Parágrafo único. As metas, programas e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico
poderão ser revistas por decreto específico, observada a deliberação prévia do Conselho
Municipal de Saúde.

Art. 53 , Ficam revogadas as disposições legais em contráido.

Art. 54. Esta Lei entrará em vigor em 90 (noventa) dias a contar da data da

Município de Lagoa do Mato/MA, 21 de junho de 2019.

sua publicação.

AloífamirêTí-

Prçftito Municipal
es-j
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019. PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 010/2019-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

012/2019/CPL/PMLM. Tipo: Menor Preço Por Item. Objeto: Contratação de Empresa, através de Sistema de Registro de Preços, para 

Aquisição de Material para Limpeza Hospitalar para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de 

Lagoa do Mato, conforme especificações contidas no Termo de Referência. Aos 19 dias do mês de junho do ano de 2019, as partes a 

seguir elencadas, com integral observância das normas pertinentes e respectivas atualizações, das condições estabelecidas pelo 

Instrumento Convocatório do e seus anexos, FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP, conforme condições, 

especificações e PREÇOS REGISTRADOS da(s) respectiva(s) proposta(s) apresentada(s), classificada(s), aceita(s)/negociada(s) no 

certame do Pregão (Presencial) nº 010/2019-SRP realizado em 02 de maio de 2019, conforme as cláusulas e condições conforme segue: 

ÓRGÃO GERENCIADOR: 

Secretaria Municipal de Saúde 

Localizada na Avenida Jacy Saraiva, s/nº - Centro – Lagoa do Mato - MA. Servidor responsável: Wando Marcos Duarte Ribeiro, portador 

do CPF: 771.098.483-53. Cargo: Secretário Municipal de Administração e Finanças. ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 

Fundo Municipal de Saúde 

Localizada na Avenida Jacy Saraiva, s/nº - Centro – Lagoa do Mato - MA. Servidora responsável: Wando Marcos Duarte Ribeiro, portador 

do CPF: 771.098.483-53. Cargo: Secretário Municipal de Administração e Finanças.  

DETENTORAS/FORNECEDORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A. R. DE ABREU CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 10.464.744/0001-10, Inscrição Estadual nº 12.308.824-0, Localizada na Rua Aquiles 

Lisboa, 460, Letra A, Bairro Centro – Timon – Maranhão - Cep: 65.630-000, neste ato representada pelo seu Administrador Sr. Adalberto 

Rocha de Abreu, portador do RG nº 990.863 – SSP/PI e CPF nº 398.279.333-53  

DO FUNDAMENTO LEGAL 

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão (Presencial) nº 010/2019-SRP e Ato de Ratificação do Órgão 

Gerenciador, conforme Termo de Homologação de 18 de junho de 2019, tudo constante no Processo Administrativo Nº 

012/2019/CPL/PMLM, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual, pelas 

condições estabelecidas no Instrumento Convocatório do referido Pregão, com base no disposto na Lei Federal nº 10.520/2002; Decreto 

Federal  nº 3.555/00, de 08 de agosto de 2000; do Decreto Federal nº 7.892/13, de 23 de janeiro de 2013; da Lei Complementar nº 123/06, 

de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147/14, de 07 de agosto de 2014; Decreto Federal nº 8.538/15, de 06 de outubro de 

2015; do Decreto Municipal nº 124/17, de 10 de janeiro de 2017 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho 1993, 

demais normas pertinentes e respectivas atualizações. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES IMPORTANTES 

1.1. Constitui objeto desta Licitação o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Material para Limpeza Hospitalar 

para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, conforme especificações 

contidas no Termo de Referência. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DA SUA VIGÊNCIA E DA SUA PUBLICIDADE 

2.1. A Ata de Registro de Preços – ARP é documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, 

em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições  
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contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 2.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme dispõe o Art. 12, § 1º do Decreto Federal nº 
7.892/2013. 2.3. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar as contratações que dela poderão advir, 
facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição dos produtos pretendidos, sendo assegurada preferência da 
contratação ao contratado registrado em igualdade de condições. 2.4. O Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) do(s) 
licitante(s) vencedor(es) d o certame, farão parte integrante desta ARP, independente de transcrição. 2.5. Da assinatura desta ARP. 
2.5.1. Após a homologação do resultado do Pregão (Presencial) nº 010/2019-SRP, a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame será (ão) 
convocada(s) para assinar a ARP por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 
contados do recebimento da convocação. 2.5.2. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado 
por escrito, antes do término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pelo Órgão competente. 
2.5.3. A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado ou havendo recusa em fazê-
lo, dela será excluída, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis. 2.5.4. A Ata de Registro de Preços será assinada por 
representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração, carta de 
credenciamento ou contrato social, acompanhados de documento de identidade com foto. 2.5.5. Estando esta ARP devidamente 
assinada e tendo sido cumpridos os requisitos quanto a sua publicidade, considera-se firmado o compromisso da execução do objeto 
nas condições aqui estabelecidas. 2.6. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços e da sua Publicidade 2.6.1. A Ata de Registro 
de Preços a ser firmada terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da publicação de seu extrato. Sendo permitida sua 
prorrogação na conformidade do Art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e inciso III do § 3º do Art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93. 
2.6.2. A Ata de Registro de Preços será publicada no Diário Oficial do Município de Lagoa do Mato, após assinada e homologada, sendo 
disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato http://www.lagoadomato.ma.gov.br/ durante sua vigência. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO COM O(S) FORNECEDOR (ES) REGISTRADO(S) 

3.1. Após a assinatura desta ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a contratação com os fornecedores 
registrados será formalizada pelo Órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93. 3.2. No caso de ser firmado Instrumento 
Contratual, Autoridade competente convocará a adjudicatária para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do ato convocatório, devendo observar e cumprir as exigências contidas no Edital e seus anexos, 
ressaltando-se em especial as exigências deste capítulo. 3.2.1. O(s) contrato(s) decorrente(s) do Registro de Preços deverá ser 
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 3.2.2. O(s) contrato(s) a ser firmado(s) em decorrência desta ARP oriunda 
desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com 
base nos motivos previstos nos Arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E 
RECEBIMENTO E DA GARANTIA DO OBJETO 

4.1 Da forma de aquisição do objeto. 4.1.1 Os objetos serão solicitados conforme a necessidade do Órgão Gerenciador e Órgãos 
Participantes, após a assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços, através de requisição/solicitação ou apresentação de nota 
de empenho, devidamente assinada, com a identificação do respectivo servidor público municipal competente, indicado pelo Gestor da 
Pasta. 4.1.2 Os estimativos relacionados no Termo de Referência não gera qualquer tipo de obrigação ao Órgão Gerenciador e Órgãos 
Participantes, podendo o Município promover a aquisição de acordo com suas necessidades, obedecendo à legislação pertinente. 4.2 
Do prazo para entrega do objeto. 4.2.1 Os objetos que forem solicitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
no endereço indicado pelo Órgão Solicitante. 4.3 Do local de entrega do Objeto do Órgão Gerenciador. 4.3.1 Os objetos deverão ser 
entregues na Secretaria Municipal de Saúde, Localizada na Avenida Jacy Saraiva, s/nº – Centro – Lagoa do Mato, MA, entre 8h00 as 
13h00, devendo ser obedecidas a forma e condições estipuladas no Termo. 4.3.1.2 Fica designado o Servidor Wando Marcos Duarte 
Ribeiro, portador do CPF: 771.098.483-53. Cargo: Secretário Municipal de Administração e Finanças responsável pelo recebimento do 
objeto, acompanhamento e fiscalização da ARP, bem como pelo atesto da nota fiscal, para recebimento e para atesto das notas fiscais 
o referido servidor poderá indicar um auxiliar, observando-se no que couber as obrigações atribuídas ao Órgão Gerenciador, bem como 
as disposições do Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e as contidas no Decreto Federal nº 7.892/2013. 4.3.2 Os objetos solicitados pelos 
Órgãos Participantes deverão ser entregues em dia e horário de expediente dos mesmos, ou se for o caso, conforme convencionado 
pelas partes, nos locais e com o acompanhamento dos respectivos servidores a seguir indicados, os quais ficam responsáveis pelo 
recebimento e fiscalização dos bens, como pelo atesto às respectivas notas fiscais, (conforme o caso), devendo ser obedecidas à forma 
e condições estipuladas neste Termo. 4.4 Do local de entrega e da Fiscalização dos Órgãos Participantes 

Fundo Municipal de Saúde 

Localizada na Avenida Jacy Saraiva, s/nº - Centro – Lagoa do Mato - MA. Servidora responsável: Wando Marcos Duarte Ribeiro, portador 
do CPF: 771.098.483-53. Cargo: Secretário Municipal de Administração e Finanças. 4.5 Das condições de recebimento dos Materiais: 
4.5.1. Os materiais deverão ser entregues de acordo com o Termo de Referência, pela licitante vencedora, que responsabilizar-se-á, às 
suas expensas, pelo transporte dos materiais e deverá entregá-los/descarregá-los, conforme convencionado acerca a horários e no 
local indicado pelo respectivo órgão solicitante, sem nenhum custo oneroso para administração em relação à entrega dos mesmos. 
4.5.2. Ao Órgão Requisitante, reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em desacordo com as especificações e 
condições constantes deste instrumento, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 
4.5.3. O objeto do Termo de Referência será dado como recebido de acordo com o Inciso II do Art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 sendo: 
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo, Edital 
e da proposta apresentada, acompanhada da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por 
responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado; b) Definitivamente, 
após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo, Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente 
aceitação, que se dará no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório realizada pelo servidor competente designado 
pelo Órgão Gerenciador. 4.5.4. O Órgão Requisitante rejeitará os fornecimentos dos produtos que estiverem em desacordo com o Termo 
de Referência. Se, mesmo após o recebimento definitivo, constatar-se que os produtos estão em desacordo com o especificado, com 
defeito ou incompleto, os responsáveis da contratante notificarão a empresa fornecedora para que a mesma providencie a correção 
necessária dentro dos prazos de recebimento. 4.5.5. Constatadas irregularidades no objeto entregue, o Órgão Gerenciador/Requisitante 
poderá: 4.5.5.1. Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do produto fornecido, rejeitá-lo, determinando sua substituição, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis; 4.5.5.2. Exigir, na hipótese de substituição, que a Fornecedora o faça em conformidade com a 
indicação do Órgão/Secretaria requisitante máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de devolução e notificação por escrito, 
mantidos os preços registrados. 4.5.6. Independentemente da aceitação, o fornecedor garantirá a qualidade dos materiais fornecidos, 
obrigando-se a repor imediatamente os materiais que apresentarem defeito, falhas, avarias irregularidades ou for entregue em 

http://www.lagoadomato.ma.gov.br/
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desacordo ao apresentado na proposta e exigido no Termo de Referência. 4.5.7. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao 
fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Gerenciador e Órgãos 
Participantes. 4.5.8. O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência e Edital, 
e ainda conforme rege a Lei Federal nº 8.666/93. 4.5.9. A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por 
parte do órgão gestor, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais, prestando esclarecimento solicitados atendendo as 
reclamações formuladas, inclusive todas as entregas que deverão ser acompanhadas por um encarregado. 4.5.10. Todo e qualquer 
ônus decorrente à confecção dos objetos licitados, inclusive eventuais seguros e frete, será de inteira responsabilidade da 
Fornecedora/Detentora. 4.5.11. Não serão aceitas justificativas para o não cumprimento na integra da produção do material por 
desconhecimento de especificações, e/ou divergências das mesmas, devendo o proponente elucidar todas as possíveis dúvidas antes 
da confecção dos materiais. 4.5.12. O proponente vencedor quando da elaboração do material  “piloto/demonstração” deverá remetê-lo 
ao Órgão Solicitante, (e-mail) para que haja aprovação por escrito do mesmo, antes da impressão total. 4.6. Da Garantia: 4.6.1 A 
Fornecedora/Detentora deverá oferecer para o objeto fornecido a garantia de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
do aceite definitivo do objeto. 10.2. Durante o prazo de garantia, qualquer defeito apresentado será levado a conhecimento da 
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Fornecedora/Detentora, que deverá tomar as decisões cabíveis, a contar da notificação, sob pena de aplicação de penalidade de 
inexecução parcial do contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ESPECIFICAÇÕES, DOS QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS, DOS 
PREÇOS REGISTRADOS E DA(S) RESPECTIVA(S) FORNECEDORA(S) 

5.1 As quantidades constantes do Termo de Referência são estimativas de consumo, não obrigando ao Órgão Gerenciador e os Órgãos 
Participantes a aquisição de sua totalidade. 
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MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO DOS 
PRODUTOS 

UND  MARCA  QUANT. 
VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
DETENTORA / 
FORNECEDORA 

1 ADITIVO ALCALINO 20Kg BB BECKER 30 R$ 1.121,52 R$ 33.645,60 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

2 ÁGUA SANITÁRIA 5L TB BECKER 100 R$ 28,40 R$ 2.840,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

3 AMACIANTE DE FIBRAS 20Kg BB BECKER 30 R$ 653,79 R$ 19.613,70 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

4 
ARMAÇÃO MOP PÓ 40 CM - 
PROFESSIONAL 

UND CRISMAR 30 R$ 70,57 R$ 2.117,10 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

5 AVENTAL UND DANNY 30 R$ 46,35 R$ 1.390,50 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

6 
BACTERICIDA CLORADO 1% 
5L 

TB BECKER 100 R$ 24,67 R$ 2.467,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

7 
BACTERICIDA CLORADO 10% 
40Kg 

BB BECKER 100 R$ 367,11 R$ 36.711,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

8 
BACTERICIDA CLORADO 2% 
5L 

BB BECKER 100 R$ 31,10 R$ 3.110,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

9 
BALDE CARRO 
ESPREMEDOR 30 LITROS 
AGUA 

UND BRALIMPIA 5 R$ 702,30 R$ 3.511,50 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

10 BOTA CANO LONGO PAR SOFT 20 R$ 403,50 R$ 8.070,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

11 
CABO DE ALUMINIO 7/8 
1,40MPRETO 

UND CRISMAR 30 R$ 30,49 R$ 914,70 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

12 
CAIXA COLETOR 
PERFUROCORTANTE DE 13 
LITROS COM SUPORTE 

UND BRALIMPIA 30 R$ 16,83 R$ 504,90 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

13 
CAIXA COLETOR 
PERFUROCORTANTE DE 20 
LITROS COM SUPORTE 

UND BRALIMPIA 30 R$ 22,57 R$ 677,10 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

14 

CARRO FUNCIONAL 
AMERICA COMPLETO COM 01 
BALDE ESPREMEDOR 
DUBLO, 01 PA COLETORA 
SELETIVA, 01 CONJUNTO 
BRALIMPIA PROFI, 01 REFIL 
UMIDO 320LOOP E CINTA, 01 
PLACA SINALIZADORA PISO 
MOLHADO, 01 HASTE 
BRALIMPIA TIPO 
AMERICICANA,DISPONIVEIS 
NAS CORES VERDE, VERM- 
UNIDADE BASICA DE SAUDE 

UND BRALIMPIA 5 R$ 5.009,63 R$ 25.048,15 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 
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15 
CERA DE CARNAÚBA CONC. 
5L 1:4 

BB BECKER 20 R$ 313,62 R$ 6.272,40 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

16 

CONJUNTO BALDE 
/ESPREMEDOR PLÁSTICO 
24X2. CONJUNTO 
COMPOSTO POR DOIS 
BALDES PLÁSTICOS CAP. 24 
LTS., UM ESPREMEDOR DE 
PRESSÃO HORIZONTAL E 
UMA BASE PLÁSTICA COM 
RODAS 3 POLEGADAS. 
LIMPEZA DE ÁREAS 
INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E 
HOSPITALARES. UTILIZADO 
PARA LIMPEZA COM DUAS 
ÁGUAS. BALDE VERMELHO 
PARA ENXÁGÜE E BALDE 
AZUL PARA SOLUÇÃO 
DETERGENTE. PODE SER 
TRANSPORTADO NO CARRO 
FUNCIONAL 

UND BRALIMPIA 10 R$ 2.102,66 R$ 21.026,60 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

17 
CONTENTOR DE 120 LITROS 
COR : PRETO 

UND BRALIMPIA 30 R$ 515,71 R$ 15.471,30 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

18 
DESF. HIPERCONCENTRADO 
1:100 - FLORAL 

BB BECKER 30 R$ 463,10 R$ 13.893,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

19 
DESF. HIPERCONCENTRADO 
1:100 - IGUATEMI 

BB BECKER 30 R$ 463,10 R$ 13.893,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

20 
DESF. HIPERCONCENTRADO 
1:100 - LAVANDA 

BB BECKER 30 R$ 463,10 R$ 13.893,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

21 
DESINC. ALCALINO P/ MAQ. 
DE L. LOUÇAS 5L 

BB BECKER 100 R$ 197,91 R$ 19.791,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

22 
DESINC. P/ SUPERFICIES 
ESMALTADAS C/12 500ML 

CX BECKER 100 R$ 283,72 R$ 28.372,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

23 
DESINFETANTE CLORADO 
20Kg 

BB BECKER 30 R$ 631,47 R$ 18.944,10 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

24 
DESINFETANTE CONC. 1:10 - 
FLORAL 

BB BECKER 50 R$ 92,86 R$ 4.643,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

25 
DESINFETANTE CONC. 1:10 - 
IGUATEMI 

BB BECKER 50 R$ 92,86 R$ 4.643,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

26 
DESINFETANTE CONC. 1:10 - 
LAVANDA 

BB BECKER 50 R$ 88,65 R$ 4.432,50 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

27 
DESINFETANTE P. USO - 
IGAUTEMI 

BB BECKER 50 R$ 29,46 R$ 1.473,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

28 
DESINFETANTE P. USO - 
LAVANDA 

BB BECKER 50 R$ 71,78 R$ 3.589,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 
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29 
DESINFETANTE P. USO- 
FLORAL 

BB BECKER 50 R$ 30,17 R$ 1.508,50 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

30 
DET. P/ PISO CONC. 1:50 - 
FLORAL 

BB BECKER 30 R$ 198,04 R$ 5.941,20 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

31 
DET. P/ PISO CONC. 1:50 - 
LAVANDA 

BB BECKER 30 R$ 198,04 R$ 5.941,20 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

32 
DET. PERF. P/ PISO CONC. 
1:50 IGUATEMI 

BB BECKER 30 R$ 198,04 R$ 5.941,20 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

33 
DETERGENTE 
DESCARBONIZANTE P. USO 
5L 

BB BECKER 100 R$ 85,72 R$ 8.572,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

34 
DETERGENTE 
DESENGORDURANTE P. USO 
5L 

BB BECKER 100 R$ 103,55 R$ 10.355,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

35 DETERGENTE LÍQUIDO 20Kg BB BECKER 30 R$ 846,38 R$ 25.391,40 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

36 
DETERGENTE NEUTRO 
CONCENTRADO 5L 

BB BECKER 100 R$ 168,70 R$ 16.870,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

37 
DETERGENTE NEUTRO 
GLICERINADO 5L 

BB BECKER 100 R$ 46,08 R$ 4.608,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

38 
DETERGENTE NEUTRO P. 
USO 5L 

BB BECKER 100 R$ 46,28 R$ 4.628,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

39 
DISPENSADORES DE PAPEL 
TOALHA 

UND BRALIMPIA 30 R$ 134,86 R$ 4.045,80 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

40 
FORNEX - 
DESENGORDURANTE PARA 
FORNO- 5 LTS 

BB BECKER 30 R$ 105,24 R$ 3.157,20 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

41 
LAVEX SECO AUXI. 
SECAGEM MAQ. LAVAR 
LOUÇAS P. USO 5L 

BB BECKER 100 R$ 337,75 R$ 33.775,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

42 LIMPA VIDROS P. USO 5L BB BECKER 100 R$ 44,41 R$ 4.441,00 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

43 LIMPADOR MULT USO 5L BB BECKER 100 R$ 94,57 R$ 9.457,00 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

44 
LIMPLUS - DETERGENTE EM 
PÓ - 30KG 

CX BECKER 30 R$ 619,24 R$ 18.577,20 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

45 
LIXEIRA MARFINITE 50 
LITROS COM TAMPA/PEDAL 
BRANCO 

UND BRALIMPIA 20 R$ 463,39 R$ 9.267,80 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

46 
LUVA DE BORRACHA 
AMARELA TAMANHO G 

UND DANNY 30 R$ 15,25 R$ 457,50 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

47 
LUVA DE BORRACHA 
AMARELA TAMANHO M 

UND DANNY 30 R$ 15,25 R$ 457,50 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

48 
LUVA DE BORRACHA 
AMARELA TAMANHO P 

UND DANNY 30 R$ 15,25 R$ 457,50 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

49 LUVA LONGA TAM M PAR DANNY 200 R$ 11,49 R$ 2.298,00 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 
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50 LUVA LONGA TAM P PAR DANNY 200 R$ 11,49 R$ 2.298,00 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

51 
LUVAS DE BORRACHAS 
FORRADA MAXI LATEX 

PAR DANNY 30 R$ 11,66 R$ 349,80 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

52 MASCARA PARA LIMPEZA UND ANADONA 200 R$ 1,07 R$ 214,00 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

53 
MASCARA SIMPLES COM 
ELASTICO C/100 

PCT AVANCE 30 R$ 36,95 R$ 1.108,50 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

54 
MOP AGUA (REFIL) AMARELO 
COM LOOP 

UND CRISMAR 30 R$ 44,31 R$ 1.329,30 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

55 
MOP PÓ (REFIL) 40 CM 
PROFISSIONAL AZUL 

UND CRISMAR 30 R$ 58,81 R$ 1.764,30 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

56 MOP POPROFI 60CM UND CRISMAR 30 R$ 108,76 R$ 3.262,80 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

57 
NEUTRALIZANTE DE CLORO 
20Kg 

BB BECKER 30 R$ 709,23 R$ 21.276,90 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

58 OCULOS DE PROTEÇÃO UND SUPERMEDY 30 R$ 9,03 R$ 270,90 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

59 
PA BITUQUEIRA TOMKI CABO 
LONGO ECOM TAMPA 

UND BRALIMPIA 30 R$ 192,91 R$ 5.787,30 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

60 
PAPEL TOALHA ALECRIM 
BRANCO 

FD VIP 100 R$ 23,98 R$ 2.398,00 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

61 
PLACA DE SINALIZAÇÃO 
PISO MOLHADO 

UND CRISMAR 30 R$ 88,51 R$ 2.655,30 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

62 
PRELAV - PASTA 
UMECTANTE - 20 KG 

BD BECKER 30 R$ 513,53 R$ 15.405,90 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

63 
REMOVEDOR DE CERA 5L - 
ATÉ 1:50 

BB BECKER 20 R$ 346,41 R$ 6.928,20 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

64 
REMOVEDOR DE CERA P. 
USO 5L 

BB BECKER 40 R$ 108,61 R$ 4.344,40 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

65 
SABONETE LIQ. ERVA DOCE 
CONC. DIL 1:10 5L 

BB BECKER 100 R$ 163,59 R$ 16.359,00 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

66 
SABONETE LÍQUIDO ERVA 
DOCE P. USO 5L 

BB BECKER 100 R$ 83,89 R$ 8.389,00 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

67 SABONETEIRAS UND BRALIMPIA 30 R$ 116,95 R$ 3.508,50 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

68 
SACO DE LIXO AZUL 100 LT 
100SC 

FD KASOLY 40 R$ 216,04 R$ 8.641,60 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

69 
SACO DE LIXO AZUL 15 LT 
100SC 

FD KASOLY 40 R$ 52,85 R$ 2.114,00 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

70 
SACO DE LIXO AZUL 200 LT 
100SC 

FD KASOLY 40 R$ 246,91 R$ 9.876,40 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

71 
SACO DE LIXO AZUL 30LT 
100SC 

FD KASOLY 40 R$ 86,58 R$ 3.463,20 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

72 
SACO DE LIXO AZUL 50 LT 
100SC 

FD KASOLY 40 R$ 114,58 R$ 4.583,20 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

73 
SACO DE LIXO BRANCO 
LAVANDERIA 100 LT 100SC 

FD KASOLY 40 R$ 188,56 R$ 7.542,40 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

74 
SACO DE LIXO BRANCO 
LAVANDERIA 15 LT 100SC 

FD KASOLY 40 R$ 55,63 R$ 2.225,20 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

75 
SACO DE LIXO BRANCO 
LAVANDERIA 200 LT 100SC 

FD KASOLY 40 R$ 261,97 R$ 10.478,80 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

76 
SACO DE LIXO BRANCO 
LAVANDERIA 30 LT 100SC 

FD KASOLY 40 R$ 84,30 R$ 3.372,00 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

77 
SACO DE LIXO BRANCO 
LAVANDERIA 50 LT 100SC 

FD KASOLY 40 R$ 112,71 R$ 4.508,40 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

78 
SACO DE LIXO INFECTANTE 
BCO 100 LT 100SC 

FD KASOLY 40 R$ 208,06 R$ 8.322,40 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

79 
SACO DE LIXO INFECTANTE 
BCO 15 LT 100SC 

FD KASOLY 40 R$ 100,25 R$ 4.010,00 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 
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80 
SACO DE LIXO INFECTANTE 
BCO 200 LT 100SC 

FD KASOLY 40 R$ 245,43 R$ 9.817,20 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

81 
SACO DE LIXO INFECTANTE 
BCO 30 LT 100SC 

FD KASOLY 40 R$ 106,75 R$ 4.270,00 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

82 
SACO DE LIXO INFECTANTE 
BCO 50 LT 100SC 

FD KASOLY 40 R$ 127,50 R$ 5.100,00 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

83 
SACO DE LIXO PRETO 
PADRÃO 100 LT 100SC 

FD KASOLY 40 R$ 92,20 R$ 3.688,00 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

84 
SACO DE LIXO PRETO 
PADRÃO 15 LT 100SC 

FD KASOLY 40 R$ 27,25 R$ 1.090,00 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

85 
SACO DE LIXO PRETO 
PADRÃO 200 LT 100SC 

FD KASOLY 40 R$ 152,82 R$ 6.112,80 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

86 
SACO DE LIXO PRETO 
PADRÃO 30 LT 100SC 

FD KASOLY 40 R$ 44,80 R$ 1.792,00 
A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 

87 
SACO DE LIXO PRETO 
PADRÃO 50 LT 100SC 

FD KASOLY 40 R$ 61,50 R$ 2.460,00 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

88 
TOUCA DESCARTAVELPCT 
COM 100 UNIDADES 

PCT DANNY 30 R$ 16,82 R$ 504,60 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

89 TOUCA PLÁSTICA UND DANNY 40 R$ 0,90 R$ 36,00 

A. R. DE ABREU CIA 
LTDA. 
CNPJ: 10.464.744/0001-
10 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
 

R$ 688.764,45 

5.2. Conforme registrado em sessão pública, tendo sido exercido pelos demais licitantes o direito de registrar os preços e quantitativos 
em igual valor ao da licitante mais bem classificada, na sequência da classificação de ordem da última proposta apresentada durante a 
fase competitiva, tem-se formação de cadastro de reserva em anexo, para o caso de exclusão do primeiro colocado da ARP, nas 
hipóteses previstas nos Arts. 20 e 21 do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Fornecedora, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, 
desde que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora, e será efetuado em até 30 dias após o Atesto de Recebimento do objeto. 
6.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro 
habilitado na licitação. 6.3. A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, 
fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência. 6.3.1. 
A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, 
Nº do Pregão, Nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento 
do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 6.3.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por 
servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)  / solicitação(ões) de compras 
emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado 
e autorizado para tal. 6.4. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- 
FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 6.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto 
pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser 
compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS 

7.1. As despesas decorrentes da aquisição do material correrão à conta dos recursos orçamentários afetos ao Órgão Gerenciador, 
Órgãos Participantes e aos Órgãos não participantes, no que couber. 

CLÁUSULA OITAVA– DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. Os preços registrados, durante a vigência desta ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, 
podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens 
registrados. 8.2. Cabe ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na 
alínea “d” do inciso II do caput do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como observadas as disposições contidas nos Art. 18 e 19 do 
Decreto nº 7.892/2013. 8.3. A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o reequilíbrio 
do preço vigente, através de solicitação formal ao Órgão Gerenciador, desde que acompanhado de documentos que comprovem a 
procedência do pedido, tais como: lista de preços do fabricante, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias primas, componentes, 
ou de outros documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito. 8.4. O reequilíbrio financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado 
no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado 
vigente à época. 8.5. Independentemente do que trata o subitem 8.3 o Órgão Gerenciador efetuará o monitoramento dos preços 
praticados no mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, poderá convocar a Detentora para adequar o preço, sendo 
que o novo preço a ser fixado será validado mediante ato firmado entre as partes a partir da publicação do referido ato. 8.6. Para fins 
de que trata este item, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio de média aritmética entre os preços pesquisados 
dentre, no mínimo, três empresas do ramo, preferencialmente desta cidade; ou aquele preço oficialmente tabelado por órgão 
competente. 8.7. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação desta ARP, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 8.8. Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea 
“d” do inciso II do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta ARP e 
iniciar outro procedimento licitatório.  8.9. Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos Art. 18 e 19 do Decreto Federal  
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nº 7.892/2013. 8.10. O registro do fornecedor será cancelado quando: a) O Fornecedor registrado descumprir as condições desta ARP; 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; c) 
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou  d) Sofrer sanção 
prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, ou no Art. 7º da Lei nº 10.520/02. 8.10.1. O cancelamento 
de registros nas hipóteses previstas no item anterior “a”, “b” e “d” será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 8.10.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento desta ARP, devidamente comprovados e justificados nas seguintes hipóteses: a) 
Por razão de interesse público; ou  b) A pedido do fornecedor registrado. 8.10.3. A comunicação do cancelamento dos preços 
registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência, por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, 
Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços; 8.10.3.1. No caso de ser 
ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) 
vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 8.10.4. O registro do Fornecedor cancelado terá seu extrato 
publicado no Diário Oficial do Município de Lagoa do Mato e sua íntegra, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Lagoa do Mato (http://lagoadomato.ma.gov.br). 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 são obrigações das partes: 
9.1 Do(S) Fornecedor(Es) Beneficiário(S) Da ARP. a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados 
no Termo de Referência, bem como, na proposta apresentada em sessão, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas condições de 
utilização, no local indicado pelo Órgão Gestor, sendo observadas as exigências e informações dos Servidores municipais responsáveis, 
sem nenhum custo oneroso para o Órgão em relação ao fornecimento do objeto; b) Assegurar o fornecimento do objeto licitado no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis; c) Substituir, trocar, reparar/corrigir no prazo de 03 (três) dias úteis os materiais com defeitos em relação 
à má qualidade da impressão e dos materiais utilizados; impressão não condizente com a arte repassada tamanhos diferentes dos 
exigidos, dentre outros; d) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte 
(fretes), entrega, descarregamento, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer 
outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento; e) Arcar com qualquer prejuízo causado ao material em 
decorrência de seu transporte; f) Oferecer para o objeto fornecido a garantia de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a  partir da data 
do aceite definitivo dos mesmos; g) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto; h) Manter todas as 
condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame; i) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços 
em decorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando 
e justificando seu pedido; j) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente 
causado à Secretaria/Órgão Requisitante, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 
propostos; k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para 
que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. l) Comunicar ao Órgão Gestor da modificação em seu endereço ou 
informações de contato, sob pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP; m) 
Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de entrega do material especificado, 
não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor; n) Optar 
pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro de Preços, a ser firmada, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador, observadas as condições nela 
estabelecidas. 9.2 Do Órgão Gerenciador da ARP. a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração deste Registro de 
Preços; b) Providenciar a assinatura e a publicação da ARP; c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, acompanhando e fiscalizando 
sua execução; d) Arcar com as despesas de publicação do extrato da ARP; e) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para 
entrega; f) Receber provisória e definitivamente o material solicitado e efetivamente entregue; g) Atestar, através de servidor 
responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora; h) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre 
as irregularidades observadas no cumprimento da ARP; i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento; j) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização 
contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; k) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade 
de verificar sua compatibilidade com os registrados na ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, 
realizando periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP; l) Conduzir eventuais procedimentos 
administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades; m) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; n) Aplicar, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório e do descumprimento do pactuado na Ata 
de Registro de Preços; o) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; p) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP 
desde que não haja impedimento legal para o ato; q) Autorizar ou não a adesão de Órgãos não Participantes da ARP e 
consequentemente a execução do serviço ou contratação observado o prazo de vigência da ARP; r) Consultar a(s) detentora(s) da ata 
registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a Órgão(s) não participante(s) que 
externem a intenção de utilizar a ARP; 9.2.1 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso assumido, o Órgão Gerenciador poderá: a) Liberar ao fornecedor do compromisso assumido, mediante 
comunicação antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovação 
apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o compromisso; e b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual 
oportunidade de negociação. 9.3 Do(S) Órgão(S) Participante(S) a) Tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive de 
eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições; b) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com 
a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato; c) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os 
esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço; d) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) 
emitidas pela Fornecedora, referentes às suas aquisições; e) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; f) Notificar, 
formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta ARP; g) Notificar a 
Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; h) 
Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de 
Preços. 9.4 Do(S) Órgão(S) Não Participante(S) a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços; b) Responsabilizar-se pela realização e arcar com as despesas de 
publicação do Termo de Adesão da ARP; c) Identificar o objeto e o quantitativo que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a 
cinquenta por cento dos quantitativos totais dos itens registrados na ARP para o Órgão Gerenciador e Órgãos participantes; d) Efetivar 

http://lagoadomato.ma.gov.br/
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a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, após a autorização do Órgão Gerenciador, dentro o prazo de vigência 
da ARP; e) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo Fornecedor das obrigações assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 
relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador; f) Observar o cumprimento das condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; h) Prestar à 
Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços; i) Emitir requisição/solicitação 
do objeto solicitado para entrega; j) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 
formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; k) Cumprir todos os compromissos financeiros 
assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja impedimento legal para o ato. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS 

10.1. Nos valores registrados quanto ao objeto a ser fornecido, deverão estar incluídos nos valores ofertados na proposta, todos os 
custos da prestação dos serviços, dentre eles, os encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, transportes, embalagens, licenças, despesas com frete, transporte e todas as demais despesas necessárias para a 
execução do objeto ora licitado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO 
PARTICIPANTE 

11.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração no âmbito municipal que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador desta ARP e anuência da(s) empresa(s) beneficiária(s) / 
fornecedora(s), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, 
na Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Federal nº 7.892/2013, nas normas municipais e demais normas pertinentes em vigor com as 
respectivas atualizações. 11.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata 
de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador desta ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 11.3. 
Poderá(ão) a(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento dos produtos decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes desta ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes. 11.4. As aquisições ou contratações 
adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não Participante(s), não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento 
dos quantitativos dos itens constantes da tabela geral do Termo de Referência (Anexo I) do Edital e dos registrados na Ata de Registro 
de Preços para o Órgão Gerenciador. 11.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo do objeto registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador, independente do 
número de Órgãos Não Participantes que aderirem. 11.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá 
efetivar a contratação do objeto solicitado em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência desta ARP. 11.7. Compete ao Órgão 
Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) fornecedor(es) das obrigações assumidas nesta ARP e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas desta 
ARP, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES: 

12.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo 
observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no Art 7° da Lei n° 10.520/2002 e 
nos Art. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme disposto: I - Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação 
formal ao fornecedor, advertindo- lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, 
sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes: a) Desistência parcial da proposta, devidamente 
justificada; b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada; c) Por atraso injustificado na execução do 
Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração; d) Demais casos faltosos 
que não importem em prejuízo financeiro à Administração. II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração 
aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos: a) Por inexecução diária de atraso injustificado 
na execução do Instrumento Contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento 
parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total do Contrato; b) Por inexecução parcial de atraso 
injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela 
contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral; c) Por inexecução total injustificada do Instrumento 
Contratual: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida; d) Recusa do adjudicatário em receber o Instrumento 
Contratual, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; e) 
Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela 
Pregoeiro no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta. III - Suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração: A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma 
subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 10.520/02. Sua aplicação se dará nos seguintes casos: a) Cometer atos fraudulentos, 
adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei Federal nº 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 
(dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida. IV - Impedimento de licitar e contratar com este 
Município e descredenciado no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002: a) Após convocado, não celebrar o Contrato 
dentro do prazo de validade da sua proposta; b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; c)Cometer 
fraude fiscal; d) Não mantiver a proposta; e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; f) Falhar ou fraudar na execução do 
Contrato; g) Fizer declaração falsa; h) Comportar-se de modo inidôneo. V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 12.1.1 Para os fins do item 12.1 reputar-se-
ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei Federal nº 8.666/93. 12.2 As multas previstas no item II 
serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
12.3 As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 12.1, poderão ser aplicadas juntam ente com a do item II, facultada a defesa 
prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra 
de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93. 12.3.1 As sanções administrativas serão aplicadas pela 
Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer 
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pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o 
licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada 
a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega 
das razões de defesa. 12.4 A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla 
defesa e ao contraditório. 12.5 As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 12.1 são da competência do Órgão Gestor / Órgãos 
Participantes / Órgãos Não participantes, conforme o caso. 12.6 A sanção prevista no item V do item 12.1 é da competência de 
autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e 
aceita pela autoridade que a aplicou. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP 

13.1. A fiscalização e acompanhamento da execução desta ARP será efetuado pelo servidor Wando Marcos Duarte Ribeiro, portador 
do CPF: 771.098.483-53. Cargo: Secretário Municipal de Administração e Finanças, telefone para contato (99) 3492-1140, observando-
se no que couber ao fiscal, as obrigações elencadas no Termo de Referência atribuídas ao Órgão Gerenciador, bem como as 
disposições do Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e as contidas no Decreto Federal nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do 
referido decreto, devendo ser observado as determinações contidas no item 12 do Termo de Referência (Anexo I) que integra o presente 
edital. 13.2. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes à execução do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela 
Fornecedora sem ônus para o Órgão Solicitante. 13.3. A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Solicitante não exclui nem reduz 
a responsabilidade da Fornecedora, durante a vigência desta ARP, por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público 
ou de seus servidores conforme art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93. 13.3.1. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a 
execução do objeto e vigência desta ARP, não poderá ser invocada para eximir a Fornecedora das responsabilidades e obrigações 
assumidas para a execução do objeto. 13.4. A comunicação entre a Fiscalização e a Fornecedora será realizada através de 
correspondência oficial e anotações ou registros acerca da execução do objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES 

14.1. O cadastro de reserva incluído nesta ARP na forma de anexo relaciona as licitantes que, em sessão, aceitaram cotar o objeto com 
preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência da classificação de ordem da última proposta apresentada pelas respectivas 
licitantes durante a fase competitiva do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender 
aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93. 14.2. O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação 
de cadastro de reserva na hipótese do primeiro colocado quando convocado, não assinar esta ARP no prazo legal (Parágrafo Único do 
art. 13 do Decreto nº 7.892/2013), bem como no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado desta ARP, e 
sucessivamente, nas hipóteses previstas nos Arts. 20 e 21 do Decreto Federal nº 7.892/2013. 14.3. A habilitação dos fornecedores que 
comporão o cadastro de reserva a que se refere o item anterior será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do Art. 13 do 
Decreto Federal nº 7.892/2013 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos 
Arts. 20 e 21 do mesmo Decreto. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 

15.1. As especificações técnicas constantes do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2019/CPL/PMLM, assim como todas as 
obrigações condições descritas no Edital, no Termo de Referência, no Contrato na Proposta de Preços, integram esta Ata de Registro 
de Preços, independentemente de transcrição. 15.2. Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos pelas legislações 
aplicáveis, em especial pela Reger-se-á pelas legislações aplicáveis, em especial pela Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002; 
o Decreto nº 3.555/00, de 08 de agosto de 2000; o Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013; a Lei Complementar nº 123/06, 
de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar 147/14, de 07 de agosto de 2014; Decreto Federal nº 8.538/15, de 06 de outubro de 
2015, o Decreto Municipal nº 124/17, de 10 de janeiro de 2017 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas 
decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, fica eleito o Foro da Comarca de Passagem Franca, MA, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 15.4. Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na 
presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais. Lagoa do Mato/MA, 19 de junho de 2019. Wando Marcos Duarte 
Ribeiro, CPF: 771.098.483-53, Secretário Municipal de Administração e Finanças - Órgão Gerenciador; A. R. DE ABREU CIA LTDA, 
CNPJ: 10.464.744/0001-10, Adalberto Rocha de Abreu, CPF nº 398.279.333-53 – Contratado; Alexsandre Guimarães Duarte, CPF: 
685.864.003-78 - Prefeito Municipal. TESTEMUNHAS: Nome:______________________________________________ 
CPF:________________________________ Nome:______________________________________________ 
CPF:_________________________________ . 
 
LEI Nº 213, DE 21 DE JUNHO DE 2019. Aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico e dispõe sobre a Política Municipal de 
Saneamento Básico, e dá outras providências. Eu, Alexsandre Guimarães Duarte, Prefeito do Município de Lagoa do Mato, no Estado 
do Maranhão no uso das atribuições que me conferem o art 44, inciso IV. da Lei Orgânica Municipal de Lagoa do Mato/MA. Faço saber 
que a Câmara Municipal de Lagoa do Mato/MA, aprovou, e eu sancionei a seguinte Lei: TÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS. CAPÍTULO 
I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. Art. 1º. Esta Lei aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico, institui a Política Municipal de 
Saneamento Básico, e dispõe sobre as suas definições, princípios, diretrizes, objetivos e instrumentos, assim como estabelece normas 
sobre a gestão e o gerenciamento do saneamento básico, em consonância com as normas federais, estaduais e municipais de meio 
ambiente, vigilância sanitária, urbanismo, educação ambiental, saúde pública, recursos hídricos e uso, parcelamento e ocupação do 
solo. Art. 2º. Estão sujeitas à observância desta Lei os usuários e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que 
sejam responsáveis e/ou atuem, direta ou indiretamente, na gestão e/ou no gerenciamento dos serviços de saneamento básico. 
CAPÍTULO II DAS DEFINIÇÕES. Art. 3º. Para os fins do disposto nesta Lei adotar-se-á as definições relativas, direta e indiretamente, 
à gestão e ao gerenciamento dos serviços de saneamento básico previstas nas normas técnicas, na Lei Federal n.º 11.107, de 06 de 
abril de 2005, no Decreto Federal n.º 6.017, de 17 de janeiro de 2007, na Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, na Lei 
Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, no Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010, na Lei Federal n.º 12.305, de 02 
de agosto de 2010 e no Decreto Federal n.º 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, 
deste artigo, adotar-se-á, ainda, as seguintes definições: I – organização de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis: pessoa 
jurídica de Direito Privado, seja associação seja cooperativa, integrada por catadores, para realização de coleta, de triagem primária, 
de beneficiamento e de comercialização de resíduos sólidos recicláveis ou reutilizáveis, com o uso de equipamentos compatíveis com 
as normas técnicas, ambientais e de saúde pública; II – catador: trabalhador de baixa renda, reconhecido pelo Município, que integra a 
organização de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; III - serviços ambientais urbanos: serviço prestado pela organização 
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de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, em prol da preservação ambiental e da proteção da saúde da população, que 
contribui na redução de resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis que deixam de ser levados para a destinação final ambientalmente 
adequada desses resíduos, com a ampliação do tempo de vida útil do aterro sanitário gerido pelo Município; IV – usuário: toda a pessoa, 
física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que, ainda que potencialmente, usufrui dos serviços de saneamento 
básico; V – convênio administrativo: pacto administrativo firmado entre pessoas jurídicas, de Direito Público ou Privado, sem prévia 
ratificação legal, que tenha por objeto a realização de atividade meramente administrativa, possibilitando o repasse de recursos públicos 
para executá-la, observado o cronograma de desembolso compatível com o plano de trabalho correspondente, segundo o disposto na 
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014; VI - termo de compromisso: instrumento 
negocial, dotado de natureza de título executivo extrajudicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é promover o ajustamento 
prévio da conduta do fabricante, do importador, do distribuidor ou do comerciante às obrigações legais necessárias para a instituição do 
sistema de logística reversa, sob pena de, em caso de omissão, ter a sua conduta sancionada com a recomposição completa do dano 
provocado; VII - grandes geradores de resíduos sólidos: todo aquele que faça uso de imóvel para execução de atividade econômica, de 
acordo com a classificação da atividade privada comercial e/ou de serviços, que produzam resíduos sólidos de características 
domiciliares, úmidos ou secos acima de 100 litros (100 l) por dia. VIII – gestão: compreende a gestão integrada e/ou a gestão associada 
dos serviços de saneamento básico e/ou de resíduos sólidos; IX - gestão integrada: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções 
para os serviços de saneamento básico, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com 
controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável; X - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por 
convênio de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art. 24, da Constituição República Federativa do Brasil, para a 
consecução dos serviços de saneamento básico. CAPÍTULO III DOS PRINCÍPIOS. Art. 4º. Sem prejuízo dos princípios estabelecidos 
na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na legislação federal e estadual incidentes sobre gestão e gerenciamento 
dos serviços de saneamento básico, esta Lei deverá ser interpretada, integrada, aplicada e otimizada pelos seguintes princípios: I – uso 
sustentável dos recursos hídricos com moderação do seu consumo; II – livre acesso às redes e às unidades do sistema de saneamento 
básico; III – defesa do consumidor e do usuário; IV - prevenção; V - precaução; VI – poluidor - pagador; VII – protetor – recebedor VIII 
– responsabilidade pós-consumo, observada a legislação federal e estadual; IX – cooperação federativa; X – coordenação federativa; 
XI – consensualidade administrativa; XII – subsidiariedade; XIII – proporcionalidade, inclusos os subprincípios da adequação, da 
necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito; XIV – razoabilidade; XV – coerência administrativa; XVI – boa-fé administrativa. 
Parágrafo único. Os princípios estabelecidos neste artigo deverão: I – orientar a interpretação, a integração, a aplicação e a otimização 
dos demais atos normativos municipais disciplinadores das políticas públicas municipais transversais aos serviços de saneamento 
básico, e; II – condicionar as ações, as atividades, os planos e os programas municipais voltados para a gestão e o gerenciamento dos 
serviços de saneamento básico. CAPÍTULO IV DOS OBJETIVOS. Art. 5º. Esta Lei tem por objetivo principal promover, de forma 
adequada, a universalização dos serviços públicos de saneamento básico em todo o território municipal, e a qualidade da prestação 
desses serviços, implantando o PMSB de modo a atender as metas neles fixadas, incluindo ações, projetos e programas; CAPÍTULO 
VI DOS INSTRUMENTOS. Art. 6º. Sem prejuízo dos instrumentos estabelecidos em legislação federal e outros previstos na legislação 
estadual, esta Lei será concretizada pelos seguintes instrumentos: I – Plano Municipal de Saneamento Básico, que é aprovado por esta 
Lei; II – designação da entidade de regulação, quando prestado de forma contratada por empresa pública ou privada, promovendo a 
interface e ofertando o apoio necessário para realização das suas atividades de regulação; III – controle social efetivo sobre os serviços 
públicos de saneamento básico; IV – prática da educação ambiental voltada para o saneamento básico, na forma da legislação federal, 
estadual e municipal aplicáveis; V – sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico, na forma desta 
Lei, sem prejuízo da observância da legislação federal e estadual e municipal aplicáveis; e, VI – apoio e/ou execução das medidas 
necessárias para a implementação do sistema de logística reversa pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
mediante o recebimento do preço público, nos termos do acordo setorial correspondente; Parágrafo único. Sem embargo do disposto 
neste artigo, fica facultada ao Poder Executivo criar e implementar outros instrumentos que assegurem a concretização desta Lei, 
especialmente programas e projetos para o aperfeiçoamento da gestão e do gerenciamento dos serviços públicos de saneamento 
básico. TÍTULO II. DA GESTÃO. CAPÍTULO I. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Art. 7º. O Município, na qualidade de titular dos serviços 
públicos de saneamento básico, na forma da legislação federal e estadual, deverá promover a adequada gestão desses serviços e 
realizar o planejamento, a regulação, a fiscalização, o controle social e a sustentabilidade financeira dos serviços segundo os princípios, 
os objetivos e as diretrizes desta Lei. CAPÍTULO II. DA GOVERNANÇA. Art. 8º. Fica instituído o Conselho Municipal de Saúde, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde que terá por competência primordial promover, no âmbito municipal, a gestão e o 
gerenciamento dos serviços públicos de saneamento básico. §1º. O Conselho Municipal de Saúde contará com O Departamento de  
Água e Esgoto, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças  com as funções instituídas por lei municipal específica, 
acompanhada da adoção de medidas de responsabilidade fiscal para tanto na forma da Lei Complementar n.º 101, de 04 de março de 
2000. §2º. Sem prejuízo do que vier a ser disposto na lei específica de que trata o §1º, do art. 8º, o [ ] terá as seguintes atribuições, 
dentre outras: I – atuar para assegurar a intersetorialidade das ações dos serviços públicos de saneamento básico com as demais 
políticas públicas municipais transversais a esses serviços; II – implementar, executar e controlar os programas, projetos e ações 
previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico; III – planejar, propor a execução e fiscalizar os serviços técnicos e administrativos 
necessários para o controle de problemas e deficiências relacionadas com a gestão dos serviços públicos de saneamento básico; IV - 
promover a capacitação de recursos humanos, em estreita colaboração com universidades e outras instituições, visando ao 
desenvolvimento e intercâmbio tecnológico e à busca de subsídios para a formulação e implementação de programas e atividades 
destinadas à identificação de metodologias, tecnologias e soluções voltadas à execução dos serviços públicos de saneamento básico; 
V – manter o Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico e atualizar os indicadores e dados referentes à gestão e ao 
gerenciamento desses serviços públicos; VI- difundir informações sobre saneamento básico dando publicidade ao Sistema Municipal 
de Informações sobre Saneamento Básico, capacitando a sociedade e mobilizando a participação pública para a gestão dos serviços, 
preservação e conservação da qualidade ambiental; VII – articular-se, pela via da consensualidade, preferencialmente pela gestão 
associada, com o Estado e os demais Municípios vizinhos com vista à integração da gestão dos serviços públicos de saneamento básico 
aos demais sistemas e políticas regionais, locais e setoriais e à integração da gestão; VIII – desempenhar competência fiscalizatória 
dos serviços de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e de 
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas; IX – aplicar as 
sanções por infrações a regras jurídicas que disciplinam a adequada prestação de serviços públicos de saneamento básico na forma 
da legislação nacional e municipal, assim como em seus regulamentos, nas normas técnicas e nos atos jurídicos deles decorrentes; X 
– acompanhar e disciplinar, em caráter normativo e em sua esfera de competências, a implementação e a operacionalização dos 
instrumentos fiscalizatórios, na forma da legislação nacional; XI – promover a interface com a entidade de regulação designada, 
acompanhando e tomando as providências necessárias para fazer valer a regulação e fiscalização sobre os serviços de saneamento 
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básico a pedido e em articulação com a entidade de regulação; XII – impedir a ocupação do uso do solo nas principais linhas de micro 
e macroderenagem para garantia das áreas de permeabilidade. Art. 9. Fica atribuído Conselho Municipal de Saúde competência 
primordial para desempenhar o controle social sobre os serviços públicos de saneamento básico, na forma do art. 18, desta Lei. 
CAPÍTULO III. DO PLANEJAMENTO. Art. 10. Fica vedada a delegação da atividade de planejamento dos serviços de saneamento 
básico pelo Município, sendo admissível, porém, o apoio técnico, operacional e financeiro a ser ofertado pelas demais unidades da 
Federação. Art. 11. A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico será realizada a cada quatro anos a partir da data da sua 
aprovação mediante publicação desta Lei, e deverá ser, obrigatoriamente, submetida à audiência pública e à consulta pública, sob pena 
de nulidade. §1.º O prazo de consulta pública para apreciação, pela população, a que se refere este artigo será de 30 dias, passível de 
prorrogação, de forma fundamentada, por igual período. §2.º Sem prejuízo do disposto no §1º, deste artigo, a revisão do Plano Municipal 
de Saneamento Básico deverá ser submetida à deliberação do Conselho Municipal de Saúde. Art. 12. Os geradores de resíduos sólidos 
a que se refere o art. 20, da Lei Federal n.º12.305, de 02 de agosto de 2010 situados no território municipal deverão elaborar e implantar 
o respectivo plano de gerenciamento de resíduos sólidos na forma dos arts. 21, 22 e 23, da Lei Federal n.º12.305, de 02 de agosto de 
2010, submetendo-os ao órgão ambiental setorial competente do SISNAMA. CAPÍTULO IV. DA REGULAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO. 
Seção I. Regulação. Art. 13. O Município designará, por meio do convênio de cooperação previsto no art. 22, desta Lei, a entidade de 
regulação para os serviços prestados de forma contratada por empresa pública ou privada, observados os objetivos estabelecidos no 
art. 22, da Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e no art. 27, do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. Art. 14. A 
entidade de regulação deverá ser submetida ao regime jurídico previsto no art. 21, da Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e 
no art. 28, do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. Parágrafo único. A entidade de regulação, no exercício de sua 
competência regulatória normativa, está autorizada a editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social da prestação 
dos serviços públicos de saneamento básico, que abrangerão os aspectos estabelecidos no art. 23, da Lei Federal 11.445, de 05 de 
janeiro de 2007 e no art. 30, inc. II, do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. Seção II. Da Fiscalização. Art. 15. Cabe ao 
Município realizar a fiscalização das atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir o 
cumprimento dos atos normativos federais, estaduais e municipais incidentes e, ainda, a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços 
públicos de saneamento básico, na forma da legislação federal e estadual. Art. 16. O Município reservar-se a competência de fiscalizar, 
in loco, as práticas inadequadas realizadas pelos usuários no âmbito dos serviços de saneamento básico usufruídos. Parágrafo Único. 
Na hipótese prevista no caput, deste artigo, o Município deverá comunicar o fato com a tipificação das infrações e as sanções aplicadas 
para a entidade de regulação, para que esta tome as providências que também forem cabíveis, se for o caso. CAPÍTULO V. DO 
CONTROLE SOCIAL. Art. 17. O controle social sobre os serviços públicos de saneamento básico será implementado mediante a adoção 
e o fomento dos seguintes instrumentos: I – audiência pública; II – consulta pública; III – Conselho Municipal de Saúde. §1º A audiência 
pública a que se refere o inc. I, do caput, deste artigo deve ser realizada de modo a possibilitar o amplo acesso da população aos 
programas, projetos e planos de saneamento básico. §2º A consulta pública a que se refere o inc. II, do caput, deste artigo, deve ser 
promovida de forma a possibilitar que qualquer do povo, independentemente de interesse, ofereça críticas e sugestões aos programas, 
projetos e planos de saneamento básico, promovendo-se, quando couber, a resposta para as contribuições ofertadas pela população. 
§3º A consulta pública deve ser realizada no prazo de, no máximo, 30 (trinta) dias, prorrogável, de forma justificada, por igual período. 
Art. 18 O Conselho Municipal de Saúde exercerá o controle social sobre os serviços públicos de saneamento básico, e terá as seguintes 
atribuições, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação municipal: I – cumprir e fazer cumprir esta Lei, propondo medidas para 
a sua implementação; II – deliberar sobre programas, projetos e planos voltados para a gestão e o gerenciamento do saneamento 
básico, recomendando ações para a sua execução; III – analisar empreendimentos relacionados ao gerenciamento do saneamento 
básico potencialmente modificadores do meio ambiente, quando vier a ser provocado; IV – determinar, quando julgar necessário, a 
realização de estudos sobre a gestão e o gerenciamento do saneamento básico, solicitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, 
assim como às entidades privadas as informações indisponíveis; V - promover a interface, sob o viés do controle social, com os órgãos 
e as entidades do Município, do Estado e da União em prol de ações estratégicas para a efetividade da gestão e do gerenciamento do 
saneamento básico. §1º. A indicação, a forma de escolha e a investidura dos representantes das instâncias representativas dos diversos 
seguimentos do saneamento básico que integrarão  o Conselho Municipal de Saúde, já instituído, serão disciplinadas por regulamento 
próprio. CAPÍTULO VI. DA EDUÇÃO AMBIENTAL E DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. Art. 19. O Departamento de Águas e Esgoto do 
Município , junto com o Conselho Municipal de Saúde  atuarão junto à Secretaria Municipal de Educação e aos demais órgãos e 
entidades da Administração Pública Municipal para instituir, desenvolver, fomentar e aprimorar o programa de educação ambiental. §1º. 
O programa de educação ambiental a que se refere o caput deste artigo assegurará as dimensões ambiental, econômica, social e 
educativa segundo as demandas dos serviços públicos de saneamento básico, assim como será compatível com o processo formal de 
educação municipal, na forma da legislação federal e municipal. §2º. O programa de educação ambiental a que se refere o caput deste 
artigo deverá compreender as seguintes ações, sem prejuízo de outras a serem desenvolvidas: I – disseminação do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. II – divulgação de programação semanal com roteiros e horários de coleta de resíduos sólidos urbanos; III – 
desenvolvimento de campanhas informativas e educativas sobre os seguintes temas afetos aos serviços públicos de saneamento 
básico, dentre outros; a) manejo adequado dos resíduos sólidos; b) uso racional de água para redução das perdas domésticas; c) 
captação e utilização de água de reuso, nos estritos termos da legislação nacional; d) impactos negativos de esgotamento sanitário 
irregular; e) funcionamento e utilização de bacias de retenção de água de chuva. IV – difusão de orientações para o gerador e os 
prestadores de serviços de coleta de resíduos sólidos; V – desenvolvimento de ações voltadas para os catadores, orientando sobre o 
papel de agente ambiental e informando sobre os modelos de coleta seletiva adotados; VI – inserção do saneamento básico na grade 
curricular como tema transversal à educação ambiental; VII - - maximização de áreas permeáveis nos lotes urbanos para absorção de 
águas de chuva, evitando sobrecarga dos sistemas de drenagem; VIII – correta interligação dos sistemas de esgotamento sanitário 
individuais às redes públicas; IX - adequada construção e manutenção de poços e fossas sépticas na zona rural, quando inexistir sistema 
regular de serviço de saneamento básico; X - combate a abertura indiscriminada de poços para abastecimento. Art. 20. O Município 
promoverá a comunicação social, de forma efetiva e continuada, integrada e qualificada, tanto interna quanto externamente, a respeito 
do Plano Municipal de Saneamento Básico com as respetivas ações a serem executadas ou já em execução. CAPÍTULO VII. DA 
COOPERAÇÃO FEDERATIVA. Seção I. Do Convênio Administrativo. Art. 21. O Município poderá firmar convênio administrativo com 
entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculados para aprimorar os aspectos administrativos, técnicos, financeiros, econômicos 
e jurídicos da gestão e do gerenciamento do saneamento básico, observado o disposto na legislação nacional aplicável. Parágrafo 
único. O convênio administrativo deverá atender ao conteúdo mínimo estabelecido na legislação federal pertinente, sem prejuízo de ter 
como parte integrante o que segue: I – plano de trabalho para a consecução do objeto; II - cronograma de desembolso dos recursos a 
serem liberados. Seção II. Do Convênio de Cooperação. Art. 22. O convênio de cooperação, que materializar a gestão associada dos 
serviços públicos de saneamento básico, será precedido de prévia ratificação legislativa e deverá observar o seguinte conteúdo mínimo, 
sem prejuízo de deter outras compatíveis com o seu objeto: I – delimitação do objeto do convênio de cooperação; II – legislação de 
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referência federal e estadual; III – previsão de apoio técnico e/ou financeiro na consecução da atividade de planejamento, que não 
poderá ser objeto de delegação; IV – designação das atividades de regulação, fiscalização e prestação dos serviços que serão objeto 
de delegação, total ou parcialmente; V – partícipes com suas obrigações; VI – hipóteses de rescisão e de renúncia; VII – prazo de 
vigência; e, VIII – foro. §1.º. Sem prejuízo do conteúdo mínimo previsto no caput, deste artigo, o convênio de cooperação poderá prever 
a celebração de contrato de programa, cujas cláusulas deverão observar o disposto na legislação federal para a prestação dos serviços 
públicos de saneamento básico. §2.º A inobservância das cláusulas mínimas a que se refere o caput, deste artigo, importará em nulidade 
absoluta do convênio de cooperação, inclusive a ausência de ratificação legislativa. Seção III. Do Consórcio Público. Art. 23. O Município, 
na qualidade de membro consorciado do Consórcio Público  para o manejo adequado de resíduos sólidos, deverá cumprir os seus 
deveres e fazer exigir os seus direitos, sem prejuízo de cooperar para o alcance dos objetivos consorciais, todos previstos no Contrato 
de Consórcio Público. §1°. A transferência de recursos públicos do Município para o Consórcio Público a que se refere o caput, deste 
artigo ocorrerá por meio da formalização de contrato de rateio, ressalvadas as hipóteses previstas no Contrato de Consórcio Público, 
na Lei Federal n.º 11.107, de 06 de abril de 2005, e no Decreto Federal n.º6.017, de 17 de janeiro de 2007. §2°. O Consórcio Público 
poderá prestar, por meio de contrato de programa, para ao Município serviços de saneamento básico na forma da Lei Federal n.º 11.107, 
de 06 de abril de 2005, e do Decreto Federal n.º 6.017, de 17 de janeiro de 2007, observadas previamente as condicionantes legais 
contratuais previstas no art. 11, da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, no art. 39, do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de 
junho de 2010 e nesta Lei. TÍTULO III. DA REMUNERAÇÃO E DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA. Capítulo I. Das Disposições 
Gerais. Art. 24. O Município assegurará, sempre que possível, a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços de saneamento 
básico e definirá a política remuneratória desses públicos, observadas as diretrizes estabelecidas no §1º, do art. 29, da Lei Federal 
n.º11.445, de 05 de janeiro de 2007, e no art. 46, do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010, levando-se em consideração 
os fatores previstos no art. 30, da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e no art. 47, do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de 
junho de 2010. Parágrafo único. O Município deverá adotar, ainda, as seguintes medidas em prol da sustentabilidade econômico-
financeira desses serviços: I – controle dos gastos com os serviços prestados diretamente ou terceirizados relativos ao orçamento 
aprovado com a explicitação dos mesmos dentro das demonstrações financeiras; II – priorização e controle de investimentos nos prazos 
legais e regulamentares estimados; III – adequação de despesas orçamentárias aos programas e metas definidos pelo Plano Municipal 
de Saneamento Básico ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual; IV – estabelecimento da 
remuneração adequada para cada um dos serviços públicos de saneamento básico, inclusa a realização de reajuste e de revisão, nos 
termos desta Lei, da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. V – 
estruturação de política de subsídios e definição de cálculo para tarifa social; VI – definição de estrutura efetiva de cobrança, 
acompanhamento da arrecadação e providências em caso de necessária recuperação de crédito; Capítulo II. Da Remuneração dos 
Serviços de Abastecimento de Água Potável. Art. 25. Ao Município compete, de forma privativa, realizar a fixação da tarifa para os 
serviços de esgotamento sanitário prestados, nos termos do disposto no art. 29, inc. I, da Lei Federal n.º11.445, de 05 de janeiro de 
2007 e no art. 8º, do Decreto Federal n.º7.217, de 21 de junho de 2010, observadas as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. Parágrafo único. No exercício da competência a que se refere o caput deste artigo, o Município está autorizado a promover as 
seguintes atividades, dentre outras previstas nesta Lei: I – atualizar as informações disponíveis quanto à base de cálculo da tarifa de 
água; II – propor a realização do reajuste ou da revisão da tarifa de água, em que se assegure: a) ganhos de produtividade; b) recursos 
para a universalização do sistema; e, c) incentive o usuário a promover o uso sustentável dos recursos hídricos. III – verificar 
sistematicamente o cumprimento das metas físicas e financeiras que visem à (ao): a) expansão e universalização do sistema; b) redução 
de perdas no sistema de abastecimento de água potável; c) controle do uso de água pelas atividades agrícola e industrial; e consumo 
humano? d) controle e erradicação do retorno de efluentes poluidores das atividades agrícola e industrial aos corpos hídricos; e) proteção 
de mananciais e nascentes com combate a abertura indiscriminada de poços para abastecimento de água potável; f) desenvolvimento 
de práticas efetivas de educação ambiental e controle social. Capítulo III. Da Remuneração dos Serviços de Esgotamento Sanitário. Art. 
26. Ao Município compete, de forma privativa, realizar a fixação da tarifa para os serviços de esgotamento sanitário prestados, nos 
termos do disposto no art. 29, inc. I, da Lei Federal n.º11.445, de 05 de janeiro de 2007 e no art. 8º, do Decreto Federal. n.º7.217, de 21 
de junho de 2010, observadas as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico. §1º. O serviço de esgotamento sanitário poderá 
ser medido com respaldo no consumo de abastecimento de água potável. §2º. A cobrança deverá ser feita com base em tabela própria 
que exteriorize, de forma clara, a correlação dos custos tecnológicos adotados para o sistema de coleta, transporte, tratamento e a 
disposição final dos esgotos com o valor a ser cobrado na tarifa correspondente. §4º. Aplica-se, no que couber, ao exercício da 
competência do Município para promover a fixação da tarifa de esgotamento sanitário os dispostos arts. 25, desta Lei. Capítulo IV. Da 
Remuneração dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Seção I. Da Taxa dos Serviços Manejo de Resíduos 
Sólidos. Art. 27. Fica instituída a taxa de manejo de resíduos sólidos (TMRS), cujo fato gerador é a utilização, efetiva ou potencial, dos 
serviços de coleta, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos, prestados aos geradores de resíduos 
sólidos domiciliares e de resíduos sólidos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços ou postos à sua disposição, 
observadas as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico. §1º. A TMRS será definida considerando os seguintes parâmetros: 
I – será cobrada dos usuários dos serviços, rateando entre estes os custos totais incorridos pelos provedores dos mesmos; II – os custos 
totais conterão atividades de operação dos serviços, relacionados com a coleta, transporte, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada de resíduos sólidos. III – os custos totais poderão conter atividades acessórias relativas ao planejamento, 
regulação e fiscalização dos serviços; IV –poderá contribuir com a remuneração dos investimentos realizados a título de ganho de 
eficiência e expansão dos serviços. Art. 28. O sujeito passivo, a base de cálculo e a fórmula específica para a composição da TMRS 
serão estabelecidos por lei específica, observados os fatores previstos no art. 35, da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e 
no 14, do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. Art. 29. O Município poderá conceder descontos na TMRS para as famílias 
de baixa renda enquadradas na categoria residencial, desde que se qualifiquem em uma das hipóteses a seguir: I - família inscrita no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a 
meio salário mínimo nacional; II - quem receba o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), nos termos dos arts. 
20 e 21 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; III - famílias indígenas em situação de moradia em território demarcado e/ou em 
situação de domicílio permanente urbano ou rural 2; 2 Verificar se há família com perfil indígena na região. Em caso negativo, o 
dispositivo deve ser suprimido. 3 Verificar se há família com perfil quilombola na região. Em caso negativo, o dispositivo deve ser 
suprimido. IV - famílias quillombolas em situação de moradia reconhecida e/ou em situação de domicílio permanente urbano ou rural3; 
ou, IV - famílias não cadastradas no Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo 
nacional, que solicitem sua inclusão na tarifa social e comprovem a condição. Parágrafo único. O valor do desconto a que se refere o 
caput, deste artigo será definido pela lei específica a que se refere o art. 28, desta Lei. Art. 30. Os serviços limpeza públ ica urbana, 
inclusa varrição, limpeza de boca de lobo, que sejam não específicos e não divisíveis, serão custeados por recursos provenientes do 
Tesouro municipal. Seção II. Do Preço Público dos Serviços Manejo de Resíduos Sólidos. Art. 31. Fica autorizado o Município a cobrar 
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preço público pela prestação dos serviços de coleta, de transporte, de tratamento e de destinação final ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos para os grandes geradores de resíduos sólidos e, ainda, àqueles geradores de resíduos sólidos arrolados nas alíneas 
“e” até “k”, do inc. I, do art. 13, da Lei Federal n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010. §1º. O preço público a que se refere o caput desse 
artigo também será devido pelos geradores de resíduos sólidos industriais não perigosos acima de 100 litros (100 l) por dia. §2º. O valor 
do preço público será definido por lei municipal específica , que deverá levar em consideração o custo unitário com a prestação dos 
serviços multiplicado pela quantidade desse resíduo sólido gerado. Capítulo VI. Do Aporte de Recursos Públicos Fundo Municipal de 
Meio Ambiente. Art. 32. As ações, projetos e programas para universalização dos serviços públicos de saneamento básico poderão ser 
financiadas por com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, segundo as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico, 
observado o disposto nos arts. 71 até 74, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e no art. 13, da Lei Federal n.º 11.445, de 
05 de janeiro de 2007. TÍTULO IV. DO GERENCIAMENTO. Capítulo I. Das Disposições Gerais. Art. 33. A prestação dos serviços de 
saneamento básico deverá ocorrer de forma adequada com vista à sua universalização, segundo as modalidades identificadas e 
propostas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, observado o disposto nesta Lei, na Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 
2007, no Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. Art. 34. O Município poderá autorizar os usuários organizados em 
cooperativas ou associações a explorarem os serviços públicos de saneamento básico, desde que esses serviços se limitem ao que 
segue: I – determinado condomínio; ou, II – núcleos urbanos e rurais, predominantemente ocupada por população de baixa renda, onde 
outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos 
usuários. Parágrafo único. A autorização prevista neste artigo deverá prever a obrigação de transferir ao Município os bens vinculados 
aos serviços por meio de termo específico com os respectivos cadastros técnicos. Art. 35. Fica vedada a formalização de convênios 
administrativos, termos de parcerias ou qualquer outro instrumento jurídico de natureza precária, cujo objeto seja a prestação 
propriamente dita dos serviços públicos de saneamento básico. Parágrafo único. Exclui-se da vedação constante no caput deste artigo 
os convênios administrativos e outros atos precários que tenham sido celebrados até o dia 06 de abril de 2005, e, ainda assim, haja o 
cumprimento das determinações dentro dos prazos constantes no art. 42 e seus §1º até §6º, da Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995. Art. 36. Os grandes geradores de resíduos sólidos e aqueles geradores de resíduos sólidos arrolados nas alíneas “e” até “k”, 
do inc. I, do art. 13, da Lei Federal n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010 são responsáveis pelo manejo dos respectivos resíduos, não 
constituindo, assim, serviço público propriamente dito de saneamento básico. §1.º Os geradores a que se refere o caput, deste artigo 
promoverão a prestação direta ou contratada, seja por meio de empresa especializada seja mediante o Munícipio, do manejo dos 
respectivos resíduos sólidos. §2.º A contratação do Município para a prestação do manejo de resíduos sólidos a que se refere o caput 
deste artigo dependerá da sua capacidade técnica, operacional e logística, e exigirá o pagamento de preço público pelo gerador na 
forma do art. 31, desta Lei. Art. 37. Os serviços públicos de saneamento básico poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes 
hipóteses: I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens, especialmente as de emergência e as que coloquem 
em risco a saúde da população ou de trabalhadores dos serviços públicos de saneamento básico; II - necessidade de efetuar reparos, 
modificações ou melhorias nos sistemas de saneamento básico por meio de interrupções programadas; III - manipulação indevida, por 
parte do usuário, da ligação predial, inclusive medidor, ou qualquer outro componente da rede pública de abastecimento de água potável 
ou de esgotamento sanitário. §1.º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, o serviço de abastecimento de água potável poderá 
ser interrompido, pelo prestador, após aviso ao usuário por meio de correspondência formal e informe veiculado na rede mundial de 
computadores, e antecedência mínima de 30 dias da data prevista para a suspensão, nos seguintes casos; I – negativa do usuário em 
permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida; ou, II – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela 
prestação do serviço de abastecimento de água. §2.º As interrupções programadas serão previamente comunicadas pelo prestador à 
entidade de regulação e aos usuários no prazo estabelecido pelo ato regulatório, que preferencialmente será superior a 48 (quarenta e 
oito) horas. §3.º A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, a instituições 
educacionais e de internação coletiva de pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá obedecer 
às condições, aos prazos e aos critérios, a serem definidos pela entidade de regulação, que preservem condições mínimas de 
manutenção da saúde das pessoas e do meio ambiente. Capítulo II. Das Condicionantes de Validade Contratual da Prestação 
Contratada. Art. 38. Os contratos de programa e de terceirização, este último, na forma da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, que tiverem por objeto a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, deverão ser precedidos do atendimento das 
seguintes condicionantes de validade de contratual, sob pena de nulidade contratual: I – cumprimento do Plano Municipal de 
Saneamento Básico, aprovado por esta Lei; II – existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da 
prestação universal e integral dos serviços públicos de saneamento básico, nos termos do Plano Municipal de Saneamento Básico; III 
– designação, na forma do convênio de cooperação previsto no art. 22, desta Lei, da entidade de regulação; IV – observância desta Lei, 
da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010; V – realização de prévia 
audiência pública e de consulta pública sobre o edital de licitação de terceirização, assim como a minuta de contrato de terceirização e 
de programa. §1.º Sem prejuízo da nulidade contratual que maculará os contratos a que refere o caput, deste artigo pelo descumprimento 
das condicionantes contratuais, os subscritores destes contratos incorrerão em ato de improbidade administrativa nos casos e na forma 
estabelecida na Lei Federal n.º 8.429, de 02 de junho de 1992. §2.º O estudo comprobatório da viabilidade técnica e econômico-
financeira a que se refere este artigo deverá observar o que segue: I – terá o seu conteúdo mínimo delineado por norma técnica a ser 
editada pela União, na forma da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010 
e da Portaria n.º 557, de 11 de novembro de 2016, do Ministério das Cidades; II – deverá ter a sua viabilidade demonstrada mediante 
mensuração da necessidade de aporte de outros recursos além dos emergentes da prestação dos serviços públicos de saneamento 
básico. §3.º Os planos de investimentos e os projetos constantes nos contratos a que se refere o caput, deste artigo deverão ser 
compatíveis com o Plano Municipal de Saneamento Básico. §4.º Exclui-se do disposto neste artigo os contratos de terceirização dos 
serviços públicos de saneamento básico, que forem celebrados com fundamento no inc. IV, do art. 24, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 
de junho de 1993. Capítulo III. Dos Direitos e dos Deveres dos Usuários. Seção I. Dos Direitos dos Usuários. Art. 39. Sem prejuízo dos 
direitos estabelecidos na Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, na Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei 
Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, no Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de 18 junho de 2010 e nos demais atos normativos e 
instrumentos contratuais, os usuários possuem os seguintes direitos: I – acesso ao plano de emergência e de contingência dos serviços 
públicos de saneamento básico para fins de consulta e conhecimento; II - realizar queixas ou reclamações perante o prestador dos 
serviços e, se considerarem as respostas insatisfatórias, reiterá-las ou aditá-las junto à entidade de regulação; III – receber resposta, 
em prazo razoável, segundo definido por ato regulatório expedido por entidade de regulação, das queixas ou reclamações dirigidas aos 
prestadores ou à entidade de regulação; IV – usufruir, de forma permanente, dos serviços, com padrões de qualidade, continuidade e 
regularidade adequados; V – não ser discriminado quanto às condições de acesso e prestação dos serviços; VI – ter acesso aos 
programas educativos decorrentes das políticas públicas municipais voltadas para o saneamento básico. Seção II. Dos Deveres dos 
Usuários. Art. 40. Sem prejuízo dos deveres estabelecidos na Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, na Lei Federal n.º 
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8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, no Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho 
de 2010 e nos demais atos normativos e instrumentos contratuais, os usuários possuem os seguintes deveres: I – conhecimento dos 
seus deveres, assim como das penalidades a que podem estar sujeitos; II – efetuar o pagamento da taxa, da tarifa ou preço público 
devido; III – usufruir os serviços com adequação; IV – manter e zela pela integridade dos equipamentos, das unidades e outros bens 
afetados ao gerenciamento dos serviços; V – respeitar as condições e horários de prestação dos serviços públicos estabelecidos e 
indicados pelo Município ou pelo prestador, quando for o caso, disponibilizando os resíduos gerados segundo os padrões indicados 
pelo prestador; VI – contribuir, ativamente, para a minimização da geração de resíduos, por meio de sua redução com a reutilização do 
material passível de aproveitamento, assim como para a reciclagem de resíduos sólidos; VII – apoiar programas de coleta seletiva e de 
redução do consumo de água potável que venham a ser implantados no Município; VIII – conectar-se às redes de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário implantadas; IX - não realizar ligações irregulares ou clandestinas nas redes de drenagem e de 
esgotamento sanitário, sob pena de responsabilização da conduta do usuário na forma da legislação penal, civil e administrativa; X - 
não dispor resíduos de construção civil em terrenos baldios, vias públicas ou margens de rios e canais, devendo encaminhá-los para 
coleta pelo prestador devidamente cadastrado pelo Município. Capítulo V. Das Ações dos Serviços Públicos de Saneamento Básico em 
Espécie. Art. 41. Na consecução dos projetos, planos e ações em prol dos serviços de saneamento básico, o Município deverá levar 
em consideração as metas progressivas e graduais de expansão para esses serviços com qualidade, eficiência e uso racional da água, 
da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico. TÍTULO V. DA 
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA E. DO SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA. Capítulo I. Da Responsabilidade 
Compartilhada. Art. 42. Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e Municípios, observadas as 
atribuições e os procedimentos previstos na Lei Federal n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010 e no Decreto Federal n.º 7.404, de 23 de 
dezembro de 2010, possuem responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, que constitui um regime solidário de 
atribuições que serão desempenhadas, de forma individualizada e encadeada, por cada um deles. Parágrafo único. Os fabricantes, 
importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e Municípios deverão desempenhar as prerrogativas e os deveres que lhes 
cabem nos termos previstos na Lei Federal n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010 e no Decreto Federal n.º 7.404, de 23 de dezembro de 
2010, segundo o grau de atuação de cada um no ciclo produtivo. Capítulo II. Do Sistema de Logística Reversa. Seção I. Da Participação 
do Município no Sistema de Logística Reversa. Art. 43. O Município poderá, de forma subsidiária aos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, na forma autorizada pelo acordo setorial ou pelo termo de compromisso, promover a execução de 
atividades relacionadas à implementação e à manutenção do sistema de logística reversa, nos termos da Lei Federal n.º 12.305, de 02 
de agosto de 2010 e do Decreto Federal n.º 7.404, de 23 de dezembro de 2010. §1.º A execução das atividades a que se refere o caput, 
deste artigo fica condicionada ao pagamento de preço público arcado pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 
nos termos dos acordos setoriais ou do termo de compromisso com a fixação dos direitos e deveres pelo Município. §2.º O Conselho 
Municipal de Saúde se incumbirá do que segue, sem prejuízo de outras atribuições previstas em sua lei específica: I – fazer cumprir as 
prerrogativas estabelecidas nos sistemas de logística reversa nacional, assim como exigir os direitos assegurados ao Município nesses 
sistemas, ambos previstos no acordo setorial e no termo de compromisso; II – promover a execução das atividades a que se refere o 
caput, do art. 45 com o devido controle, monitoramento e interface com os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 
observado o fluxo dos resíduos sólidos contemplado no Plano Municipal de Saneamento Básico, assim como no Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos (Planares) e no Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Seção III. Do Termo de Compromisso do Sistema de Logística 
Reversa. Art. 44. O termo de compromisso poderá ser adotado pelo Município quando, em uma mesma área de abrangência, não existir 
acordo setorial ou regulamento, ou houver a pretensão de fixarem-se compromissos e metas mais rígidos do que os previstos nesses 
instrumentos. §1.º O termo de compromisso tem natureza jurídica de termo de ajustamento de conduta preventivo na forma do art. 5º, 
§6º, da Lei Federal n.º 7.347, de 24 de julho de 1985. §2.º O termo de compromisso seguirá, no que couber, a modelagem jurídica 
prevista no §1º, do art.79-A, da Lei Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. §3.º O termo de compromisso deverá ser homologado 
pelo órgão ambiental local do SISNAMA. TÍTULO VI. DAS PROIBIÇÕES. Art. 45. Sem prejuízo das proibições estabelecidas na Lei 
Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e na Lei Federal n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010, fica expressamente proibido: I – 
descarte de resíduos sólidos e líquidos, assim como efluentes líquidos sem tratamento em corpos hídricos, no solo e em sistemas de 
drenagem de águas pluviais urbanas; 21. II – disposição final ambientalmente inadequada de rejeitos em áreas urbanas ou rurais; III – 
realizar ligações clandestinas e ilegais na rede de drenagem e de esgotamento sanitário; IV – utilizar recursos hídricos subterrâneos 
sem a devida outorga ou licenciamento ambiental exigível; V – realizar sistema alternativo de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário sem o devido conhecimento e anuência do Município; VI – intervir nos dispositivos que compõem o sistema de microdrenagem 
sem a devida autorização do Município; VII – outras formas vedadas pelo Município. Art. 46. Fica vedada a destinação e disposição final 
de resíduos sólidos em vazadouro a céu aberto, a contar de agosto de 2014, sob pena de responsabilidade administrativa na forma 
desta Lei daquele que o fizer, sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e de improbidade administrativa nos termos da legislação 
federal aplicável. TÍTULO VII. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. Art. 47. Para os efeitos desta Lei, constitui 
infração administrativa, toda ação ou omissão, dolosa ou culposa, que importe em inobservância dos seus preceitos legais, assim como 
em desobediência das determinações dos regulamentos ou das normas dela decorrentes, segundo dispuser esta Lei. Art. 48. As 
infrações administrativas a que se refere o art. 49, desta Lei serão apenadas com as seguintes sanções administrativas, assegurados, 
sempre, o contraditório e a ampla defesa: I - advertência por escrito; II - multa, simples ou diária; III – embargo de obras, atividades e/ou 
empreendimentos; III – suspensão das atividades e/ou empreendimentos; e, IV – interdição das atividades e/ou empreendimentos. 
Parágrafo único. Na aplicação de qualquer das sanções administrativas a que se refere o caput, deste artigo deverá ser observado o 
princípio da proporcionalidade, sendo indispensável a aferição do que segue: I – adequação da sanção imposta à conduta do infrator; 
II – aplicação da sanção ao infrator de forma que lhe restrinja o mínimo possível os seus direitos; e, III - compatibilidade estrita entre a 
conduta do infrator e a sanção que lhe será imposta. Art. 49. A aferição da infração administrativa que enseja a sanção administrativa 
correspondente importará na tramitação do seguinte procedimento administrativo: I – lavratura do respectivo auto de infração do qual 
constará: a) a tipificação da infração administrativa; b) o local, data e hora da constatação da infração administrativa; c) a indicação do 
possível infrator; e, d) a sanção administrativa a ser aplicada. II – notificação, pessoal ou por remessa postal, do infrator, em que se 
assegure a ciência da imposição da sanção, e abertura de prazo para interposição de defesa administrativa em 30 (trinta) dias a contar 
do acesso aos autos do processo administrativo respectivo; III – a defesa administrativa a que se refere o inciso anterior deverá ser 
endereçado ao [ ], constando, de forma circunstanciada, as razões da discordância em relação à penalidade aplicada; IV – a defesa 
administrativa interposta de forma regular e em tempo hábil terá efeito suspensivo; V – a autoridade administrativa municipal competente 
terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a partir do recebimento da defesa administrativa para proferir a sua decisão; VI – a decisão 
a que se refere o inciso anterior poderá: a) confirmar o auto de infração e aplicar a sanção administrativa imposta; ou, b) determinar o 
arquivamento do auto de infração. VII – a decisão deverá ser objeto de publicação no veículo de imprensa oficial em 5 (cinco) dias a 
contar da sua expedição. Art. 50. Uma vez expedida a decisão administrativa com o sancionamento da conduta do infrator, este poderá 
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valer-se de recurso administrativo a ser interposto, em até 15 (quinze) dias a contar da publicação dessa decisão, junto à autoridade da 
administrativa municipal competente. Parágrafo único. À tramitação do recurso administrativo aplicar-se-á, no que couber, o disposto 
no art. 49, desta Lei. Art. 51. Em caso de indeferimento do recurso administrativo pela autoridade da administrativa municipal 
competente, o infrator poderá valer-se do recurso de revisão a ser interposto, em até 10 (dez) dias a contar da publicação dessa decisão, 
junto ao Prefeito do Município. Parágrafo único. À tramitação do recurso de revisão aplicar-se-á, no que couber, o disposto no art. 49 , 
desta Lei. TÍTULO VIII. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS. Art. 52. O Plano Municipal de Saneamento Básico fica aprovado 
por esta Lei. Parágrafo único. As metas, programas e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico poderão ser revistas por decreto 
específico, observada a deliberação prévia do Conselho Municipal de Saúde. Art. 53 . Ficam revogadas as disposições legais em 
contrário. Art. 54. Esta Lei entrará em vigor em 90 (noventa) dias a contar da data da sua publicação. Município de Lagoa do Mato/MA, 
21 de junho de 2019. Alexsandre Guimarães Duarte - Prefeito Municipal. 
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A desigualdade social existente no seio da sociedade brasileira reflete a  
desigualdade na prestação dos serviços públicos de saneamento básico. 

(Assemae, 2012) 
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1. INTRODUÇÃO 

O planejamento e a prestação dos serviços de saneamento básico ainda são 

desafios para os titulares dos serviços e para especialistas envolvidos no 

assunto, uma vez que o conflito entre as reais condições e necessidades dos 

Municípios é marcado fortemente pelo processo de gestão do setor e 

principalmente pela desigualdade social brasileira. 

Muitos têm sido os esforços empreendidos na busca de equacionar os 

problemas para minimizar os déficits, para possibilitar a ampliação gradual da 

cobertura dos serviços com qualidade e quantidade, na elaboração ou 

reformulação de instrumentos legais que ordenem a gestão dos serviços, 

entre outros. Contudo, a sustentabilidade técnica e econômica dos serviços 

permanece como um obstáculo a ser superado.  

Como disciplinamento orientador para os esforços necessários, a Lei de 

Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (Lei n. 11.445/2007), 

estabelece, dentre outras questões, que a prestação de serviços públicos de 

saneamento básico observará o Plano (que poderá ser específico para cada 

serviço) que abrangerá, no mínimo: 

▪ o diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 

utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais 

e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 

▪ objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 

admitidas soluções graduais e progressivas, observando a 

compatibilidade com os demais planos setoriais;  

▪ programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as 

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

outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes 

de financiamento;  

▪ ações para emergências e contingências;   

▪ mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas. 

Estabelece ainda que o Plano de Saneamento Básico editado pelo titular, 

poderá ser compatibilizado com planos específicos para cada serviço – 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo 

de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos - 

elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores dos serviços. 
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Cabe ressaltar que, de acordo com o Decreto n. 8.269/2015, que altera o art. 

26 do Decreto n. 7.217/2010, que regulamenta a Lei 11.445/2007, após 31 de 

dezembro de 2017, a existência do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) é fator condicionante para acesso aos recursos orçamentários da 

União ou aos recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão 

ou entidade da administração pública federal, quando destinados aos 

serviços de saneamento básico (BRASIL, 2015). 

Em dezembro de 2017, o Decreto n. 9.254 prorrogou o prazo previamente 

estabelecido para 31 de dezembro de 2019. 

 

2. APRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta o Produto C – Diagnóstico Técnico-

Participativo do Município de Lagoa do Mato (DTP/LMA), conforme 

estabelece o Termo de Referência para a Elaboração de Planos Municipais 

de Saneamento Básico (FUNASA, 2012), pactuado entre a Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA) e Universidade Federal Fluminense (UFF) 

para o atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Lagoa do 

Mato. 

Compõe o conjunto de documentos necessários à elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB/LMA), e abrange os quatro 

componentes do saneamento básico, conforme definido pela Lei de Diretrizes 

Nacionais para o Saneamento Básico (Lei n. 11.445/2010) e em seu Decreto 

n. 7.217/2010): 

▪ Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 

infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de 

água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 

instrumentos de medição; 

▪ Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição 

final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o 

seu lançamento final no meio ambiente; 

▪ Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário 

da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 
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▪ Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 

pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 

vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais 

drenadas nas áreas urbanas. 

Contém informações sobre as condições dos serviços públicos de 

saneamento básico, quadro epidemiológico e de saúde, indicadores 

socioeconômicos e ambientais, além daquelas correlatas a setores que 

integram o saneamento básico.  

Contempla a dimensão técnica no levantamento e consolidação de dados 

secundários e primários somada à percepção da sociedade aferida por meio 

do Diagnóstico de Percepção Social e do diálogo nas reuniões, debates e 

oficinas realizadas. 

 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

A metodologia adotada para a elaboração deste Diagnóstico Técnico-

Participativo (DTP/LMA) buscou assegurar um processo integrador e 

participativo utilizando-se de técnicas e instrumentos que potencializaram a 

interação e a qualidade da comunicação entre pessoas, grupos e instituições 

locais, conforme definido no Plano de Mobilização Social do Município de 

Lagoa do Mato (PMS/LMA), e em consonância com as diretrizes e os 

princípios estabelecidos na Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento 

Básico (LDNSB) e na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Contou com a formalização dos Comitês de Coordenação e Executivo, 

conforme estabelecido no Decreto n° 160 - 24/05/2017, integrado por 

representantes das secretarias municipais, dos prestadores de serviços, de 

organizações da sociedade civil e do NICT-Funasa, como estratégia para a 

coleta de dados relativos aos serviços executados, a elaboração e validação 

dos produtos que comporão o Plano Municipal de Saneamento Básico. 

A coleta de dados realizada foi dividida em duas etapas distintas: 
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1ª Etapa: Coleta de dados secundários 

As informações e dados secundários que embasaram a estruturação do DTP 

envolveram os dados disponibilizados em bases governamentais 

consolidadas online com destaque aquelas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (Censo IBGE, 2010), pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS, 2013), banco de dados mantido e 

disponibilizado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 

(Caema), e dados disponibilizados por outras instituições governamentais 

das esferas Federal e Estadual – Ministérios da Saúde, da Educação e do 

Meio Ambiente, Portais da Transparência, com a inclusão daqueles provindos 

da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato – Lei Orgânica Municipal, Plano 

Plurianual Municipal (PPA), dentre outros nominados ao logo deste DTP.  

Sempre que possível, e especialmente nos dados populacionais, fez-se 

atualização dos mesmos por meios estatísticos para possibilitar sua 

compatibilização no período trabalhado. 

2ª Etapa: Coleta de dados primários 

Em paralelo à primeira etapa, a coleta de dados primários foi realizada por 

equipe técnica designada pela UFF especialmente para este fim, por meio de 

visita “in loco” realizada no município. A visita, realizada no período de 

25/05/2017 a 27/05/2017 contemplou os órgãos municipais envolvidos com o 

tema e os prestadores dos serviços públicos de Saneamento Básico, 

momento no qual puderam ser coletados e quantificados dados sobre o 

funcionamento dos sistemas existentes. 

De posse dos levantamentos realizados para os quatro componentes do 

saneamento básico (dados primários e secundários), o DTP/LMA foi 

estruturado incorporando os aspectos socioeconômicos, culturais, ambientais 

e de infraestrutura municipal; da política local para o saneamento básico; da 

infraestrutura de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e outras informações relevantes.  
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Agregam-se à visão técnica do presente DTP informações obtidas a partir da 

participação da sociedade por meio de reuniões públicas e oficinas, 

consolidadas no Diagnóstico de Percepção Social que retratou o 

entendimento das pessoas e suas impressões quanto ao saneamento básico 

no município, do ponto de vista dos usuários e não usuários, que também 

apresentaram sugestões de melhorias para as deficiências apontadas, bem 

como para a expansão dos serviços. 

 

4. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Para efeitos do presente DTP dos serviços públicos de saneamento básico 

de Lagoa do Mato adota-se como abrangência territorial, as áreas urbana e 

rural do município.  

 

Figura  1  – Abrangência territorial do município de Lagoa do Mato 

 

Fonte: IBGE, 2010 
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5. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, CULTURAIS, AMBIENTAIS E DE 

INFRAESTRUTURA 

5.1 Caracterização da Área de Planejamento 

5.1.1 Localização, limites e acesso 

O município de Lagoa do Mato está situado na Região Nordeste do País, no 

Estado do Maranhão, na mesorregião geográfica Leste Maranhense na 

microrregião de Chapadas do Alto Itapecuru (Quadro a seguir). 

 

Quadro 1 – Localização do município de Lagoa do Mato 

Macrorregião Mesorregião Microrregião 

Nordeste Leste Maranhense Chapadas do Alto Itapecuru 

Estado Área absoluta (km²) Área relativa (%) 

Maranhão 1.688 0,51 

Coordenadas da Sede 
Municipal 

43° 31' 39'' S / 6° 2' 42'' E 

Fonte: IBGE, 2016 

 

O município de Lagoa do Mato limita-se com os munícipios: Barão de Grajaú, 

São João dos Patos e Sucupira do Riachão (SUL); Buriti Bravo e Parnarama 

(NORTE); Passagem Franca (OESTE) e; São Francisco do Maranhão 

(LESTE). 

A Sede Municipal de Lagoa do Mato dista 526 km da capital São Luís e as 

distâncias entre as Sedes dos municípios vizinhos podem ser visualizadas na 

Tabela a seguir. O acesso ao município ocorre por meio da(s) rodovia(s) MA 

036,  MA 282. 
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Tabela 1 – Distância de Lagoa do Mato aos municípios vizinhos 

Municípios Distância (km) 

Barão de Grajaú 147,509 
Buriti Bravo 70,15 
Parnarama 90,355 

Passagem Franca 40,453 
São Francisco do Maranhão 114,672 

São João dos Patos 84,898 
Sucupira do Riachão 60,079 

Fonte: IBGE, 2016 

 

5.1.2 Histórico municipal 

Fica criado, pela Lei nº 6.136, de 10 de novembro de 1994, o município de 

Lagoa do Mato, com sede no Povoado Lagoa do Mato, a ser desmembrado 

do município de Passagem Franca, subordinado à Comarca de Passagem 

Franca. 

 

Elevado à categoria de município com a denominação de Lagoa do Mato, 

pela Lei Estadual nº 6136, de 10-11-1994.Desmembrado do município de 

Passagem Franca.  Sede no atual distrito de Lagoa do Mato (ex-localidade). 

Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1997.Em divisão territorial 

datada de 2001, o município é constituído do distrito sede. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

A Figura a seguir apresenta fotos históricas do município de Lagoa do Mato. 
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Figura 2 – Fotos históricas do município de Lagoa do Mato  

 
 

 

Fonte: Mídea Digital. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mr0qkpj5-gU - 

Acesso em: 04 de out. de 2017. 

 

Atualmente, o município é composto por quatro distritos: distrito Lagoa do 

Mato (sede), Cedro, Tabuleiro e São Raimundo (IBGE, 2010).  
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5.1.3 Caracterização Física 

• Aspectos geológicos, geomorfológicos e de relevo 

De acordo com os estudos desenvolvidos pela Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM, 2012)1, órgão vinculado ao Ministério de Minas e 

Energia (MME), o Estado do Maranhão localiza-se na porção norte da 

Plataforma Sul-Americana e está inserido principalmente na Província 

Parnaíba.  

Neste contexto, quatro domínios tectônicos são considerados: (1) Fragmento 

Cratônico São Luís, (2) Cinturão Gurupi, (3) Bacias Sedimentares 

Fanerozoicas e (4) Coberturas Superficiais Cenozoicas. Cada um desses 

domínios contém uma ou mais associações tectônicas. 

O município está localizado no domínio tectônico Bacia de Percatas. 

Os recursos presentes no Estado do Maranhão são compostos 

predominantemente por bacias sedimentares e coberturas superficiais 

fanerozoicas, às quais se associam recursos minerais que se enquadram 

principalmente nas classes dos minerais industriais, de uso na construção civil e 

insumos para agricultura (CPRM, 2012). Na cobertura superficial cenozóica, os 

principais recursos minerais são os depósitos de areia e cascalho. 

 

                                                        
1  Consultar em “Notas Explicativas” dos Mapas Geológicos Estaduais do Maranhão. 
Disponível em: http://geobank.cprm.gov.br/ Acesso em 14 de julho de 2015. 

http://geobank.cprm.gov.br/
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Figura 3 – Relevo municipal 

 

Fonte: IBGE 2010 

 

• Aspectos pedológicos2 

No que se refere aos aspectos pedológicos, de acordo com os mapas de 

reconhecimento de solos do Estado do Maranhão (Escala: 1:1.000.000) 

elaborados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa,1986), Lagoa do Mato possui predominância de Latossolos 

Amarelo, Solo Litólico e Podzólico Vermelho Amarelo em seu território, que 

apresentam características distintas, conforme a Figura e o Quadro a seguir. 

  

                                                        
2  Mapa dos tipos de solo da Embrapa. Disponível em: 
http://www.uep.cnps.embrapa.br/solos/index.php?link=ma Acesso em 15 de julho de 2015. 

http://www.uep.cnps.embrapa.br/solos/index.php?link=ma


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Diagnóstico Técnico-Participativo 

 

 

 

2018 

 

 

 

2018-MA-DTP-LMA-02 

 

43/300 

Figura 4 – Solos predominantes no município de Lagoa do Mato 

 

Fonte: Embrapa Solos, 2016  
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Quadro 2 – Características principais dos solos predominantes no município de Lagoa do 

Mato 

Tipo de Solo Características principais 

Latossolos 

Amarelo 
São solos com as características gerais da classe dos Latossolos mas que 

são individualizados, em um nível hierárquico imediatamente abaixo, 

fundamentalmente por critério de cor. Apresentam horizonte B latossólico 

de coloração amarelada, fração argila essencialmente caulinítica, e na 

grande maioria dos casos, baixos teores de óxido de ferro (< 70g/kg de 

Fe2O3). Um aspecto que é marcante nesta classe de solos é a coesão 

natural (genética). Por serem solos essencialmente cauliníticos, apresentam 

baixa capacidade de troca catiônica (T) e são muito dessaturados de bases 

trocáveis. A reação do pH varia de forte a  moderadamente ácida e a soma 

das bases trocáveis, de baixa a muito baixa, com valores bastantes 

variados na superfície. 

Solo Litólico São solos minerais, rasos, não hidromórficos e pedogeneticamente pouco 

evoluídos. Apresentam um horizonte superficial A, ou O assente 

diretamente sobre a rocha. Por conseguinte, são solos que guardam uma 

íntima relação com o material de origem e comumente  apresentam, na sua 

constituição, fragmentos ou pedaços de rocha, presença significativa de 

minerais primários de fácil intemperização, cascalhos, calhaus, etc. Podem 

ter qualquer tipo de horizonte superficial A exceto A chernozêmico quando o 

material de origem for rocha calcária. 

Podzólico 

Vermelho 

Amarelo 

São solos com as características gerais da classe dos Podzólicos mas que 

são individualizados em um nível hierárquico imediatamente abaixo por 

critério de cor. Apresentam acúmulo de argila, com cores na faixa do 

vermelho ao vermelho-amarelo e, ou, bruno-forte, em resposta à presença  

da mistura de óxido de ferro (hematita mais goetita) geralmente com teores 

menores do que 110g/kg. As cores abrangidas por este horizonte variam do 

matiz 2,5YR com croma maior que 2 e valor maior que  4, passando pelo 

matiz 5YR com croma maior que 2, indo até o matiz 7,5YR com croma 

maior que 2 e valor menor que 5. São solos normalmente profundos, por 

vezes pouco profundos e raramente rasos. 

Fonte: Adaptado de Embrapa Solos, 2002 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Diagnóstico Técnico-Participativo 

 

 
 

 

 

2018 

 

 

 

2018-MA-DTP-LMA-02 

 

45/300 

• Aspectos climatológicos 

Segundo estudo climático de Alvarez et al. (2013) que atualizou a 

classificação climática de Köppen para todo o território brasileiro usando 

dados climáticos de 2950 estações meteorológicas, o clima da região de 

Lagoa do Mato é tropical de savana com chuvas no verão, caracterizado por 

temperaturas médias constantemente altas (>18°C), permitindo no entanto a 

distinção entre uma estação mais amena e uma mais quente. Alta 

precipitação anual (750mm a 1800mm ), com estação seca no inverno 

quando as chuvas chegam a menos de 60mm mensais.  

Considerando os dados climáticos disponibilizados para Lagoa do Mato pelo 

Sistema de Informações Ambientais (SISAM), mantido em parceria pelo 

Ministério da Saúde e Ministério de Ciência de Tecnologia, entre o período de 

2004 a 2015, a precipitação anual acumulada média foi de 1.570,05mm 

(Tabela a seguir), 123,14% acima do esperado pela previsão do modelo 

climático.  

 

Tabela 2 – Precipitação anual e média para o período 2004-2015 

Ano Precipitação (mm/ano) 

2004 90,3 

2005 147,4 

2006 115,0 

2007 85,7 

2008 130,2 

2009 427,6 

2010 130,7 

2011 139,4 

2012 186,9 

2013 121,8 

2014 154,1 

2015 87,8 

Média 151,4 

Média Acumulada 1.570,1 

Fonte: Sistema de Informações Ambientais – SISAM3 

 

                                                        
3  Sistema de Informações Ambientais – SISAM. Disponível em: 
http://sisam.cptec.inpe.br/msaude/info.formulario.logic Acesso em 16 de julho de 2015. 

http://sisam.cptec.inpe.br/msaude/info.formulario.logic
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Na Figura a seguir é possível observar a relação entre precipitação e 

temperatura no ano de 2009 no município de Lagoa do Mato. 

 

Figura 5 – Climograma de Lagoa do Mato 

 

Fonte: SISAM, 2015 

 

Na região de Lagoa do Mato, as chuvas estão geralmente concentradas nos 

meses de novembro a maio, com estação seca nos meses de junho a 

outubro, enquanto que a temperatura manteve-se constantemente alta na 

casa dos 24,3 a 28,7°C. 

• Aspectos fitofisionômicos 

O município de Lagoa do Mato está inserido no(a) Cerrado, com vegetação 

Vegetação Secundária e Atividades Agrárias, e Savana Arborizada(IBGE)4. 

A vegetação predominante no município é a de Floresta Estacional Decidual, 

porém, na Superfície Sublitorânea de Bacabal, a cobertura vegetal foi 

devastada para dar lugar à implantação de pastagens e lavouras. (CPRM, 

20115). 

                                                        
4 Mapa temático de vegetação. Disponível em: http://mapas.ibge.gov.br/tematicos/ Acesso 
em 14 de julho de 2015. 
5  Fitofisionômico. CPRM, 2011. Disponível em: 
http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/maranhao/Lagoa do Mato/Rel_Diagnostico.pdf Acesso em 
14 de julho de 2015. 

http://mapas.ibge.gov.br/tematicos/
http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/maranhao/cajari/Rel_Diagnostico.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Diagnóstico Técnico-Participativo 

 

 
 

 

 

2018 

 

 

 

2018-MA-DTP-LMA-02 

 

47/300 

• Unidades de conservação 

As Unidades de Conservação (UCs) são territórios legalmente instituídos pelo 

Poder Público, incluindo seus recursos ambientais e as águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, com objetivos específicos de 

conservação da biodiversidade, desde os níveis mais básicos (genes, 

indivíduos e populações) aos níveis mais amplos (ecossistemas e paisagens) 

e todos os serviços ambientais associados (fornecimento de água, regulação 

climática, alimentos, processos de polinização e dispersão, etc.). 

A Lei Federal n. 9.985 instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), englobando o conjunto de UCs federais do país. O 

SNUC deve assegurar a proteção de amostras significativas e 

ecologicamente viáveis da biodiversidade brasileira e tem por objetivo não 

apenas proteger, conservar e recuperar, mas também promover a utilização 

racional dos recursos e o desenvolvimento social e econômico, segundo 

princípios e práticas ambientalmente sustentáveis.  

Em seu art. 7º, a Lei do SNUC, define como unidades de conservação, dois 

grandes grupos: as Unidades de Proteção Integral ou Uso Indireto, que 

possuem como objetivo básico preservar a natureza e por isso são mais 

restritivas nas atividades permitidas em seu interior, que incluem pesquisa; e 

as Unidades de Uso Sustentável ou Uso Direto, que tem por objetivo básico 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela 

dos seus recursos naturais. 

De maneira geral, salvo algumas exceções, as unidades de Proteção Integral 

não são constituídas por áreas particulares e nem abrigam moradores no seu 

interior. Mas podem prever visitação pública para pesquisa científica, fins 

educacionais, recreativos e turísticos conforme a categoria da unidade. 

Incluem as Estações Ecológicas, Reservas Biológicas, Parques Nacionais, 

Monumentos Naturais e Refúgios de Vida Silvestre. 

Por outro lado, as Unidades de Uso Sustentável, não só podem incluem 

áreas privadas ou comunais, como muitas vezes são criadas com o fim 

principal de promover o manejo sustentável de recursos naturais renováveis 

(por exemplo, pesca, madeira, e produtos florestais não madeireiros, etc). 

Este grupo inclui as Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante 

Interesse Ecológico, Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas e Reservas 

de Desenvolvimento Sustentável e Reservas de Fauna e as Reservas 

Particulares dos Patrimônios Naturais. 
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A lei do SNUC determina, em seu art. 27, que toda unidade de conservação 

deverá possuir Plano de Manejo. Este é o documento técnico onde se 

estabelece o zoneamento e todas as normas específicas que devem presidir 

o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 

estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. A ausência de plano de 

manejo cria um cenário de instabilidade institucional e jurídica para regulação 

de atividades no interior das UCs.  

No âmbito federal, cabe ao Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – autarquia ligada ao Ministério do Meio Ambiente – executar 

as ações do SNUC, podendo propor, implantar, gerir, fiscalizar e monitorar as 

UCs instituídas pela União.  

Na condição de signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica da 

Organização das Nações Unidas, estabelecida em 1992, o Brasil assumiu o 

compromisso internos e externos com a conservação da biodiversidade. Em 

relação a proteção de áreas naturais, as metas nacionais preveem proteger 

pelo menos 30% do bioma amazônico e 10% dos demais biomas. 

No âmbito estadual maranhense, a Lei n. 9.413, reproduziu a lei federal 

sobre este tema sem promover alterações significativas. Institui o Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação da Natureza (SEUC) e definiu a 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) como 

o órgão central, responsável pela gestão das UCs estaduais. O SEUC 

maranhense prevê as mesmas categorias de unidades de conservação e os 

mesmos tipos de atribuições previstas pela lei federal. 

O estado do Maranhão, tem atualmente 38 unidades de conservação (dados 

até out/2015), que cobrem aproximadamente 26,7% de seu território inserido 

em unidades de conservação, dos quais 21,0% correspondem à área 

protegida por unidades de conservação de Uso Sustentável e 5,7% à área de 

unidades de Proteção Integral (CNUC, 2015 e ZEE Maranhão, 1999). Na 

condição de signatário da Convenção Internacional da Biodiversidade (Figura 

a seguir). 
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Figura 6 – Unidades de Conservação no Estado do Maranhão - destaque para o município 

de Lagoa do Mato 

 

Fonte: MMA, 2015 

 

Estabelecida em fevereiro de 1971, na cidade iraniana de Ramsar, a 

Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, mais 

conhecida como Convenção de Ramsar, está em vigor desde 21 de 

dezembro de 1975. Ela foi incorporada plenamente ao arcabouço legal do 

Brasil em 1996, pela promulgação do Decreto n. 1.905/96. 

A Convenção é um tratado intergovernamental criado inicialmente no intuito 

de proteger os habitats aquáticos importantes para a conservação de aves 

migratórias, por isso foi denominada de "Convenção sobre Zonas Úmidas de 

Importância Internacional, especialmente como Habitat para Aves Aquáticas”. 

Entretanto, ao longo do tempo, ampliou sua preocupação com as demais 

áreas úmidas de modo a promover sua conservação e uso sustentável, bem 

como o bem-estar das populações humanas que delas dependem. 
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Ramsar estabelece marcos para ações nacionais e para a cooperação entre 

países com o objetivo de promover a conservação e o uso racional de áreas 

úmidas no mundo. Essas ações estão fundamentadas no reconhecimento, 

pelos países signatários da Convenção, da importância ecológica e do valor 

social, econômico, cultural, científico e recreativo de tais áreas. Os Sítios 

considerados pela Convenção de Ramsar no estado do Maranhão podem ser 

verificados no Quadro a seguir. 

 

Quadro 3 – Sítios maranhenses abrangidos pela Convenção de Ramsar 

Sítios Data da inclusão 

Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias Maranhenses 30/11/1993 

Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense 29/02/2000 

Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luiz 29/02/2000 

Fonte: MMA, 2016 

 

• Aspectos hidrográficos 

O Maranhão é, dentre os estados nordestinos, o que menos se identifica com 

a característica maior dessa região: a escassez de recursos hídricos. Com 

efeito, o estado do Maranhão é detentor de uma rede hidrográfica de grande 

potencial hídrico localizada na Região Hidrográfica do Atlântico Ocidental e 

composta por, pelo menos, dez bacias perenes, podendo ser individualizadas 

as seguintes bacias hidrográficas: Gurupi, Turiaçu, Maracaçumé, Mearim, 

Itapecuru, Tocantins, Parnaíba, Munim e pequenas bacias do norte (Figura a 

seguir).  

Dois sistemas hidrográficos também compõem esta rede: Litoral Ocidental e 

Ilhas Maranhenses. Cinco são as vertentes hidrográficas principais do Estado 

do Maranhão: a Chapada das Mangabeiras, a Chapada do Azeitão, Serra 

das Crueiras, Serra do Gurupi e Serra do Tiracambu (CPRM, 2011). Os 

principais rios do estado são: Tocantins, Pindaré, Grajaú, Mearim, Itapecuru e 

Munin. 
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Figura 7 – Bacias Hidrográficas do Estado do Maranhão - destaque para o município de 

Lagoa do Mato 

 

Fonte: ANA, 2016 

 

O município de Lagoa do Mato está situado nos domínios da Bacia 

Hidrográfica do Rio Itapecuru e Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba. Os 

principais rios do município podem ser observados na Figura a seguir: 
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Figura 8 – Malha hídrica do município de Lagoa do Mato 

 

Fonte: ANA, 2017 / IBGE, 2010 

 

• Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba 

A bacia hidrográfica do rio Parnaíba representa a parcela da região 

hidrográfica do Parnaíba inserida no estado do Maranhão. Esta bacia possui 

uma área de drenagem de 331.441 km², distribuída pelos estados do Piauí 

(75%), Ceará (5%) e Maranhão (20%). No Maranhão a bacia possui uma 

área de 66.449km², o que corresponde a 20,02% do território estadual 

(NUGEO/UEMA, 2009). 
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Os principais afluentes do Rio Parnaíba são: (i) pela margem direita, os rios 

Gurguéia, Uruçuí Preto, Poti, Longá; (ii) pela margem esquerda, o rio das 

Balsas (CPRM, 2011). Dentre os seus principais afluentes destaca-se o rio 

Balsas. O rio Balsas nasce na chapada das Mangabeiras, tem extensão de 

aproximadamente 525km, sendo perene em todo o seu trecho até desaguar 

no rio Parnaíba a 12km, a montante, das sedes municipais de Benedito Leite 

(MA) e Uruçuí (PI) (CPRM, 2011). 

O rio Parnaíba nasce nos contrafortes da Chapada das Mangabeiras, em 

altitudes de aproximadamente 800m. Ele se origina da confluência dos rios 

Água Quente, na divisa entre os estados do Maranhão e do Piauí; Curriola e 

Lontra, ambos em território piauiense. Ao longo de todo o seu curso, o rio 

estabelece o limite entre os estados do Maranhão e Piauí. Após um percurso 

de aproximadamente 1.400km, o rio Parnaíba desemboca em forma de delta, 

entre as baías do Caju e das Canárias, no Oceano Atlântico (CPRM, 2013). 

Esta bacia localiza-se na área transicional entre a Amazônia e a região 

Nordeste Ocidental. Por estar localizada numa área de transição, apresenta 

características topográficas amazônicas na porção ocidental e feições 

aplainadas, sertanejas, no setor leste-sudeste (MMA, 2006). 

A infraestrutura hídrica da bacia do Parnaíba é composta por várias 

barragens e adutoras construídas nos cursos de água com capacidade de 

acumulação de 12.417.062.890m³, dos quais, 55,6% do potencial já estão 

construídos, 11,1% estão em construção e 33,3% estão em projeto. A 

barragem Boa Esperança é a maior e a mais importante do Vale do Parnaíba. 

Esta barragem mantém o regime fluvial do rio Parnaíba com vazão média 

anual de 301m³/s, correspondendo a 66% da vazão média de longo período 

da bacia de contribuição (MMA, 2006). 

Na sub-bacia Parnaíba 01, que corresponde ao trecho do Rio Balsas, as 

vazões médias começam a aumentar no mês de outubro, logo após o início 

das precipitações em setembro, atingem seus maiores valores no mês de 

março, quando começam a declinar até atingir os menores valores em agosto 

e setembro (MMA, 2006). 

A medição de vazões dos rios ou de outros cursos d'água traduz o potencial 

hidráulico disponível de uma bacia. Na Tabela A são apresentadas as 

estações fluviométricas dos rios Parnaíba e Balsas, operadas pela CPRM, e 

suas respectivas vazões (CPRM, 2013): 
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• Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru 

A bacia hidrográfica do rio Itapecuru constitui um divisor de águas que se 

interpõe entre a Bacia do Parnaíba, a leste, e a Bacia do Mearim, a oeste 

(CPRM, 2011). A bacia situa-se inteiramente no estado do Maranhão e drena 

uma área de aproximadamente 53.216,84km², o que corresponde a 16,03% 

do território estadual (NUGEO/UEMA, 2009). 

O principal tributário do Rio Itapecuru é o rio Alpercatas, que contribui com 

cerca de 2/3 do seu volume. Os seus principais afluentes são os rios: (i) na 

margem direita - os rios Correntes, Pirapemas e Itapecuruzinho, e os riachos 

Seco, do Ouro, Gameleira, Cachimbo e Guariba; (ii) na margem esquerda - 

os rios Alpercatas, Peritoró, Pucumã, Baixão do Vigia, Baixão da Bandeira, 

Douradinho, Olho Dágua, Codozinho, dos Porcos e Igarapé Grande, além 

dos riachos São Felinho, da Prata e dos Cocos. (CPRM, 2011). 

O rio Itapecuru nasce no Parque Estadual do Mirador, no limite dos 

municípios de Mirador, Grajaú e São Raimundo das Mangabeiras, 

precisamente no sistema composto pelas serras da Crueira, Itapecuru e 

Alpercatas, em altitudes em torno de 530m. Após um percurso de 

aproximadamente 1.050km, o rio Itapecuru deságua na baía do Arraial, ao sul 

da Ilha de São Luís, por meio de dois braços de rios denominados de Tucha 

e Mojó (IBGE, 1997). 

O rio Itapecuru exerce função primordial no abastecimento de água de São 

Luís, sendo responsável pelo abastecimento de 75% da população da capital. 

Ao longo do percurso, em torno de 3 milhões de pessoas, em 52 cidades 

maranhenses, são abastecidas pelo Itapecuru. Cabe ressaltar que, nos 

últimos anos, em decorrência do desmatamento de suas margens, os 

processos erosivos tem se acentuado e causado o assoreamento do leito do 

rio, o que pode prejudicar a captação de água para o abastecimento (MMA, 

2006). 
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Na região do Itapecuru há predominância do regime fluvial tropical, com uma 

estação das águas abundantes, que se inicia em janeiro e se prolonga até 

maio, e outra de águas escassas, entre fins de junho e meados de novembro. 

O regime fluvial da bacia do Itapecuru reflete as variações regionais da 

pluviosidade, o que pode ser verificado ao longo de toda a extensão da bacia. 

As transformações de chuva em deflúvio se efetuam com maior rendimento 

na alta bacia, em função da maior regularidade das precipitações e da 

presença de sedimentos mais porosos e permeáveis. Na média e baixa bacia, 

a ocorrência de sedimentos impermeáveis compromete a realimentação dos 

aqüíferos, acentuando as diferenças entre vazões extremas (MMA, 2006). 

A medição de vazões dos rios ou de outros cursos d'água traduz o potencial 

hidráulico disponível de uma bacia. De acordo com Agência Nacional das 

Águas (ANA, 2005), a vazão média e a vazão de referência (Q95 = vazão 

com permanência de 95%) da bacia do Itapecuru é de 267,10m³/s e 

45,57m³/s, respectivamente. Na Tabela A são apresentadas as estações 

fluviométricas do Rio Itapecuru, operadas pela CPRM, e suas respectivas 

vazões (CPRM, 2013): 

 

Quadro 4 - Estações fluviométricas da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru e Bacia 
Hidrográfica do Rio Parnaíba e respectivas vazões 

Código 
Estações Rio Município Vazões 

máximas 
Vazões 

mínimas 

Medias 
das 

vazões 
Período 

33680000 Itapecuru Lagoa do 
Mato 1.344 47,8 238 06/1968 a 

12/2005 

33590000 Itapecuru Lagoa do 
Mato 604 42,6 116 06/1968 a 

12/2005 

33630000 Itapecuru Lagoa do 
Mato 921 46,9 162 01/1975 a 

12/2005 

33410000 Itapecuru Lagoa do 
Mato 48,1 12,1 19,7 10/1999 a 

12/2005 

33480000 Itapecuru Lagoa do 
Mato 110 39,6 55,2 06/1968 a 

12/2005 

33420000 Itapecuru Lagoa do 
Mato 52,2 11,7 18,8 06/1968 a 

12/2005 

33490000 Itapecuru Lagoa do 
Mato 38,12 0 2,52 10/1999 a 

10/2005 

33550000 Itapecuru Lagoa do 
Mato 302 39,3 76,2 04/1963 a 

12/2005 

33530000 Itapecuru Lagoa do 
Mato 188 40,6 64,4 01/1975 a 

12/2005 

34311000 Parnaíba Lagoa do 
Mato 1.514 287 504 06/1983 a 

12/2005 
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Código 
Estações Rio Município Vazões 

máximas 
Vazões 

mínimas 

Medias 
das 

vazões 
Período 

34820000 Parnaíba Lagoa do 
Mato 2.830 218 656 10/1999 a 

12/2005 

34020000 Parnaíba Lagoa do 
Mato 498 70,9 116 12/1965 a 

12/2005 

Fonte: CPRM, 2013 

 

A bacia hidrográfica do Parnaíba (no que se refere à parcela do rio situada no 

estado do Maranhão) abrange 39 municípios, dos quais, 11 estão inseridos 

totalmente na bacia e 32 tem sua sede nela situada. Os municípios mais 

populosos da bacia são: Balsas, Brejo, Coelho Neto, Santa Quitéria do 

Maranhão, São João dos Patos, Pastos Bons, Timon e Tutóia. No total, 

717.723 habitantes residem na área da bacia, o que corresponde a 10,9% da 

população do estado e a uma densidade demográfica de 10,80 hab./km² 

(NUGEO/UEMA, 2009). 

A bacia hidrográfica do Itapecuru abrange 57 municípios, dos quais, 20 estão 

inseridos totalmente na bacia e 37 têm sua sede nela situada. Os municípios 

mais populosos da bacia são: Caxias, Codó, Colinas, Coroatá, Dom Pedro, 

Itapecuru-Mirim e Timbiras. No total, 1.019.398 habitantes residem na área 

da bacia, o que corresponde a 15,5% da população do estado e a uma 

densidade demográfica dde 19,16hab./km² (NUGEO/UEMA, 2009). 

O estado do Maranhão está quase totalmente inserido na Bacia Sedimentar 

do Parnaíba, considerada uma das mais importantes províncias 

hidrogeológicas do país. Por estar assentado sobre terrenos de rochas 

sedimentares, o estado apresenta possibilidades promissoras de 

armazenamento e exploração de águas subterrâneas (IBGE, 1997).  

A disponibilidade hídrica dos aquíferos se reflete nos mananciais utilizados 

para abastecimento do estado, onde 74% das sedes municipais são 

exclusivamente abastecidas por poços (ANA, 2010). 

Os principais aquíferos do estado do Maranhão são: Serra Grande, Cabeças 

e Poti-Piauí, Sambaíba, Motuca, Corda, Grajaú e Itapecuru. Destaca-se a 

captação dos aquíferos Corda, Grajaú e Itapecuru, que juntos ocupam mais 

de 50% de todo o território do estado (IBGE, 1997).  

A Figura a seguir indica os domínios hidrogeológicos predominantes no 

estado do Maranhão. 
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Figura 9 – Formação Hidrogeológica no estado do Maranhão 

 

Fonte: IBGE, 2010 / CPRM, 2016 

 

São consideradas como mananciais de interesse as águas interiores 

superficiais, subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósito, efetiva ou 

potencialmente utilizáveis para o abastecimento público do município.  

Quanto à qualidade da água do manancial, deve-se estar atento ao disposto 

na Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei n. 9.433/97. A 

política estabelece o enquadramento dos corpos de água em classes, 

segundo os usos preponderantes da água, visando assegurar às águas 

qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas.  

Os padrões de qualidade das águas de cada classe, bem como os requisitos 

mínimos de tratamento para os respectivos usos a que se destinam as águas 

foram estabelecidos pela Resolução CONAMA n. 357/2005. Na Figura a 

seguir são apresentadas as disposições para as águas doces. 
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Figura 10 – Classes de enquadramento, usos e requisitos mínimos de tratamento 

 

Fonte: ANA, 2016 

 

A Lei n. 9.433/97 (art. 10) determina ainda que as classes de corpos de água 

serão estabelecidas pela legislação ambiental. Contudo, no estado do 

Maranhão ainda não há legislação que estabeleça a classificação dos corpos 

de água.  

De acordo com Agência Nacional das Águas (ANA, 2003 apud MMA, 2006), 

os valores médios de oxigênio dissolvido da sub-bacia do rio Balsas (Alto 

Parnaíba - Parnaíba 01) variam de 6,50 a 9,75 mg/L e a média dos valores 

de carga orgânica é de 4,62 t DBO5/dia. Embora tais parâmetros não sejam 

suficientes para determinar a classe de um rio, é possível, a partir deles, 

indicar que os rios desta sub-bacia provavelmente se enquadrariam na 

Classe 2 (os valores de oxigênio dissolvido para a classe 2 não podem ser 

inferiores a 5 mg/L O2) (CPRM, 2013). 

A Agência Nacional das Águas (ANA) possui um banco de dados de 

estações de monitoramento de qualidade da água na sub-bacia do rio 

Itapecuru, onde podem ser obtidas as series históricas dos seguintes 

parâmetros: pH, Turbidez, Oxigênio Dissolvido e Condutividade Elétrica. 
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Embora tais parâmetros não sejam suficientes para determinar a classe de 

um rio, é possível, a partir deles, indicar que os rios desta sub-bacia 

provavelmente se enquadrariam na Classe 3 (os valores de oxigênio 

dissolvido para a classe 3 não podem ser inferiores a 4 mg/L O2). Na tabela a 

seguir são apresentadas as estações do Rio Itapecuru: 

 
Tabela 3 - Estações de monitoramento de qualidade da água e médias históricas dos 

parâmetros 

Código Estações Rio 

Médias 

pH Condutiv. Turbidez. OD 

33430000 Fernando Falcão Itapecuru 5,78 25,17 3,41 4,12 

33450000 Campo Largo Itapecuru 5,94 24,11 4,48 3,94 

33460000 Porto dos Lopes Itapecuru 6,03 37,15 8,7 4,24 

33410000 São Felinho Itapecuru 6,82 72,86 5,7 4,62 

33420000 Mirador Itapecuru 6,06 32,4 27,11 4,03 

33480000 Colinas Itapecuru 6,02 48,7 7,74 5,48 

33520000 Mendes Itapecuru 7,27 229,96 19,24 3,49 

33490000 Nazaré Itapecuru 7,3 186,71 26,38 4,55 

33530000 Montevidéu Itapecuru 6,4 33,33 19,02 3,95 

33550000 Caxias Itapecuru 6,01 108,25 20,85 5,94 

33590000 Codó Itapecuru 6,9 49,86 36,82 4,46 

33630000 Coroatá Itapecuru 14,28 56,45 20,8 4,75 

33620000 Fazenda Sobral Itapecuru 6,72 128,37 13,3 4,34 

33638000 Pedras Itapecuru 6,81 192,421 49,62 2,654 

33631000 São Mateus Itapecuru 6,78 116,17 63,05 3,74 

33680000 Cantanhede Itapecuru 7,5 149,37 7,66 5,49 
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Código Estações Rio 

Médias 

pH Condutiv. Turbidez. OD 

33661000 Piritoró II Itapecuru 6,95 244,76 38,3 3,76 

Fonte: CPRM, 2013 

 

A qualidade da água bruta do manancial também pode ser verificada através 

dos índices de Qualidade da Água Bruta (IQA) e de Qualidade de Água Bruta 

para fins de Abastecimento Público (IAP). Estes índices são calculados pela 

ponderação de diversos parâmetros e os valores resultantes podem indicar a 

qualificação da água em faixas de péssima à ótima6. Contudo, o estado do 

Maranhão não realiza atualmente monitoramento do IQA, nem do IAP. 

5.1.4 Planos de saneamento básico e de bacias hidrográficas 

A compatibilização entre o PMSB e o Plano de Bacia Hidrográfica é 

necessária para fins de verificação de disponibilidade hídrica e demandas 

futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação 

de conflitos potenciais. 

A Lei Federal n. 11.445/2007 (§ 3º, art. 19) estabelece que os PMSB deverão 

ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas em que estiverem 

inseridos.  

Como atualmente o Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru e 

Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, encontra-se em processo de elaboração 

pela Secretaria das Cidades, com recursos do Ministério da Integração 

Nacional 7 , o PMSB-LMA deverá observar o enquadramento dos corpos 

hídricos atribuído pelo Plano Diretor para possibilitar seus usos consuntivo e 

não consuntivo. Entretanto a compatibilidade entre o Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Lagoa do Mato e o Plano da Bacia Hidrográfica do 

Rio Itapecuru e Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba deverá ser garantida, 

uma vez que o PMSB buscará para os quatro componentes do serviço de 

saneamento básico: 

                                                        
6 http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx 
  http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-qualidade-bruta.aspx 
7 http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx 
  http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-qualidade-bruta.aspx 
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• Universalizar o acesso aos serviços de abastecimento de água potável e 

de esgotamento sanitário, minimizando o risco à saúde e assegurando 

qualidade ambiental; 

• Universalizar a gestão adequada dos resíduos sólidos, nos termos da Lei 

n. 12.305/2010, que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

• Promover o manejo das águas pluviais urbanas, minimizando a ocorrência 

de problemas de inundação, enchentes ou alagamentos; 

• Fortalecer a cooperação com União, Estado, Municípios e população para 

a aplicabilidade da política municipal de saneamento básico. 

5.2 Caracterização Socioeconômica do Município de Lagoa do Mato 

5.2.1 Aspectos demográficos 

Com relação à população total municipal (urbana e rural), a tabela abaixo 

exibe os dados populacionais por situação de domicílio no município de 

Lagoa do Mato referente aos quatro últimos censos demográficos (IBGE).  

O Censo 2010 estima que 40,75% da população do município encontra-se 

estabelecida nas áreas urbanas e os 59,25% restante nas áreas rurais. Em 

função da ausência de dados oficiais que estimem os percentuais 

populacionais atribuídos às áreas urbana e rural, os índices disponíveis serão 

aplicados para perceber as diferenças populacionais que podem persistir até o 

ano de 2016. 

A densidade demográfica em Lagoa do Mato no ano de 2010 foi de 

6,48hab./km². A população total estimada para 2016, segundo o IBGE, é de 

11.048 habitantes. 

 

Tabela 4 – População do município de Lagoa do Mato  

Ano População total 
(habitantes) 

População 
urbana(habitantes) 

População rural 
(habitantes) 

2010 10.937 4.457 6.480 
2011 10.969 4.470 6.499 
2012 10.955 4.464 6.491 
2013 10.989 4.478 6.511 
2014 11.005 4.485 6.520 
2015 11.020 4.491 6.529 
2016 11.048 4.502 6.546 

Fonte: IBGE, 2016 
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Verifica-se que a população rural apresenta maior percentual em relação à 

população urbana, com tendência de aumento da urbanização ao longo dos 

últimos anos.  

O Quadro a seguir apresenta a taxa média de crescimento anual (%) da 

população de Lagoa do Mato, no período de 1980 a 2016.  

 

Quadro 5 – Taxa média de crescimento anual (%) da população de Lagoa do Mato. 

Município 1980/1991 1991/2000 2000/2010 2010/2016 

Lagoa do 
Mato 

- - 1,5% 0,51% 

Fonte: IBGE, 2016 

 

Na evolução da pirâmide etária do município, entre 2000/2010 (Figura a 

seguir) pode-se perceber que houve estreitamento da base da pirâmide, na 

faixa etária que vai de 0 a 14 anos, passando de aproximadamente 36,85% 

da população total em 2000 para cerca de 30,21% em 2010.  

A redução da base da pirâmide e o aumento dos percentuais de população 

nas faixas etárias adulta e acima de 60 anos, está sincronizado com 

processo que vem acontecendo no Brasil nas últimas décadas, conhecido 

como transição demográfica. Os principais fatores que influenciam esse 

processo são a redução da mortalidade infantil, a redução da fecundidade e a 

melhoria das condições socioeconômicas da população. 
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Figura 11 – Pirâmide etária de Lagoa do Mato (2000 - 2010) 

 

Fonte: IBGE, 2010 

 

A população de homens mantém-se maior que de mulheres, entre os anos 

2000 e 2010. No entanto, é possível observar nos últimos dois períodos 

(2000-2010), que os percentuais de mulheres na área urbana são maiores 

que os percentuais de homens. Entretanto, com relação à população total, no 

ano de 2010, a população masculina representou 51,29%, enquanto que a 

feminina foi de 48,71%. 

No município de Lagoa do Mato, houve, aumento da esperança de vida ao 

nascer, redução na taxa de fecundidade e redução na mortalidade infantil, 

fatores que certamente influenciaram no estreitamento da base da pirâmide 

etária e no aumento da população adulta no município, ocasionando uma 

melhora das condições de vida. 
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• Populações indígenas, quilombolas, extrativistas e de 

assentamentos  

O Brasil tinha em 2010 uma população de aproximadamente 897 mil 

indígenas autodeclarados ou que se reconhecem como indígenas, dos quais 

pouco mais de 517 mil (IBGE, 2010) vivem em alguma das 588 terras 

indígenas reconhecidas – entre tradicionalmente ocupadas, interditadas, 

dominiais ou reservas indígenas (FUNAI 20168). 

O Maranhão tem a nona maior população indígena do país, com 38.831 

pessoas, dos quais 29.621 vivem dentro de 22 terras indígenas reconhecidas 

(Figura a seguir). Pertencem a sete grupos étnicos diferentes e classificam-se 

em dois troncos linguísticos: Tupi-Guarani (Guajajara, Awáguajá, Urubu-

Kaapor) e Macrojê (Canela Apaniekrá e Ramkokamekrá, Pukobyê, Krikati e 

Timbira Krepu’Kateyé). 

 

Figura 12 – Terras Indígenas demarcadas no estado do Maranhão - destaque para o 

município de Lagoa do Mato 

 

Fonte: FUNAI, 2016 

                                                        
8  Conforme divulgado em site oficial acessado em 26/01/2016: 
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas 
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Segundo o último relatório da Funasa sobre saneamento em áreas indígenas 

(FUNASA, 2009), cerca de 65% da população indígena do estado tinha 

acesso a sistema de abastecimento de água, colocando o estado na 

vigésima posição nacional. Embora a FUNASA não apresente dados sobre 

esgotamento sanitário, os dados do censo IBGE 2010, indicam que apenas 

42,1% dos índios identificados possuem banheiros com destinação adequada 

(rede de esgoto, fossa séptica e rede pluvial) e 65,0% tinham seus resíduos 

coletados. 

Contudo, não existem terras indígenas no município de Lagoa do Mato 

(FUNAI), porém 5 pessoas se declaram indígenas para o censo 2010 (IBGE 

2010). 

Não há comunidades de remanescentes de quilombolas em Lagoa do Mato. 

De acordo com a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), instituída em 2007, pelo 

Decreto n. 6.040, as quebradeiras de coco babaçu são consideradas 

comunidades tradicionais.  

Trata-se de uma atividade extrativista, tradicionalmente feminina, exercida 

por comunidades que residem no interior de babaçuais ou em suas 

proximidades, que obtêm seu sustento coletando e quebrando frutos de 

babaçu para deles extrair suas amêndoas que são utilizadas pelas indústrias 

de óleo, sabão, cosmético e material de limpeza. 

A palmeira tem diversos usos. Da casca se produz carvão vegetal e da folha 

faz-se telhado para as casas, cestaria e objetos artesanais. 

Segundo o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu9, 

existem mais de 300 mil mulheres extrativistas do babaçu (as quebradeiras 

de coco babaçu) distribuídas nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e 

Pará. 

De acordo com dados do Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra)10, no 

Estado do Maranhão existem 1.025 assentamentos de reforma agrária, com 

131.630 famílias assentadas, ocupando uma área de 4.735.951,23ha. 

                                                        
9  Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu. Disponível em: 
http://www.miqcb.org/#!miqcb/c1wfv Acesso em 21 de julho de 2015. 
10 Incra Maranhão. Disponível em: http://www.incra.gov.br/ma Acesso em 18 de janeiro de 
2016. 

http://www.miqcb.org/#!miqcb/c1wfv
http://www.incra.gov.br/
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Não foram identificados assentamentos de reforma agrária no município de 

Lagoa do Mato. 

• Eixos de desenvolvimento urbano 

O tecido urbano do município desenvolve-se com base em linhas 

diferenciadas de acesso e movimento, determinando percursos e vetores de 

expansão distintos. Os percursos produzidos são vistos como fator de 

integração e de aproximação sócio espacial. Destacam-se aspectos como 

forças organizadoras, econômicas, culturais e relacionadas com as práticas 

dos grupamentos sociais, que articulam os percursos principais e o processo 

de evolução urbana. 

Como não há Plano Diretor para o desenvolvimento urbanístico do município, 

os espaços urbanos dependem de modelos culturais e de práticas dos 

grupos sociais, influenciadas por propriedades territoriais específicas. 

No arranjo de variáveis que daí decorre, os espaços livres exercem um papel 

primordial no processo de ocupação urbana, na determinação do uso do solo 

residencial e das práticas do grupamento social. Certas classes sociais 

tendem a se concentrar em diferentes áreas ou setores da cidade, não 

impedindo a presença e o crescimento de outras classes, no mesmo espaço. 

A Figura a seguir indica a tendência de crescimento da malha urbana 

municipal. 
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Figura 13 - Tendência de crescimento da malha urbana do município de Lagoa do Mato  

 

Fonte: IBGE, 2010 

 

A ausência de Plano Diretor municipal dificulta a execução de ações 

ordenadas para a expansão de serviços de saneamento básico, uma vez que 

não define como será organizado o crescimento do município.  

Observando a tendência de crescimento recente, observa-se que o 

crescimento tem sido no sentido da rodovia MA-036 tanto para o norte quanto 

para o sul, e à noroeste no sentido da estrada vicinal próxima à rua 

Piquizeiro. 

5.2.2 Saúde 

• Nutrição infantil 

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), mantido pelo 

Ministério da Saúde/DATASUS, apresenta alguns indicadores sobre o estado 

nutricional da população municipal.  

O Quadro a seguir mostra os indicadores de peso por idade para a faixa de 

população que vai de 0 a 2 anos no município de Lagoa do Mato. 
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Quadro 6 – Estado nutricional de crianças de 0 a 2 anos* 

Região 

Peso Muito Baixo para a 
Idade 

Peso Baixo para a Idade 
Peso Adequado ou 

Eutrófico 
Peso Elevado para a Idade 

Total 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Lagoa do 
Mato 

1 0,87 2 1,74 101 87,83 11 9,57 115 

Maranhão 695 1,43 1.612 3,31 42.083 86,34 4.350 8,92 48.740 

Brasil 15.531 1,44 28.148 2,62 934.602 86,95 96.545 8,98 1.074.826 

Fonte: SISVAN/DATASUS, 2015 

*(peso versus idade) 
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O indicador peso por idade expressa a relação entre a massa corporal e a 

idade cronológica da criança. É o índice utilizado para a avaliação do estado 

nutricional, principalmente para caracterização do baixo peso. Considera-se 

baixo peso ao nascer (BPN) menos de 2.500g como peso dos nascidos 

vivos, causado em decorrência de alguns fatores, entre eles a prematuridade.  

Essa avaliação é utilizada para o acompanhamento do crescimento infantil e 

reflete a situação global do indivíduo (condições socioeconômicas, culturais, 

ambientais e de acesso aos serviços de saúde). 

O município de Lagoa do Mato apresentou, no ano de 2015, 87,83% das 

crianças de 0 a 2 anos dentro da faixa considerada peso adequado, figurando 

na 62a posição dentre os 217 municípios do estado. A proporção observada 

de crianças com peso adequado é semelhante ao índice estadual e 

semelhante ao índice nacional.  

É possível analisar também que, para Lagoa do Mato, semelhante ao que 

acontece no Maranhão ou no Brasil, a maior parte dos casos de crianças com 

peso não adequado está acima do peso esperado para idade. No entanto, a 

proporção de crianças com peso abaixo da média no município é mais baixa 

do que no restante do país.  

Já o indicador altura por idade expressa o crescimento linear de crianças e 

corresponde ao dado que melhor representa o efeito cumulativo de situações 

adversas sobre o crescimento da criança.  
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Quadro 7 – Estado nutricional de crianças de 0 a 2 anos* 

Região 

Altura Muito Baixa  
para a Idade 

Altura Baixa  
para a Idade 

Altura Adequada 
 para a Idade Total 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Lagoa do Mato 15 13,04 22 19,13 78 67,83 115 

Maranhão 6.343 13,01 5.646 11,58 36.751 75,4 48.740 

Brasil 82.548 7,68 84.022 7,82 908.256 84,5 1.074.826 

Fonte: SISVAN/DATASUS, 2015 

*(altura versus Idade) 
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É considerado como o índice mais sensível para aferir a qualidade de vida da 

população infantil, tendo correlação com indicadores de mortalidade infantil. 

Pode-se perceber que em 2015, o município de Lagoa do Mato apresentou 

67,83% de crianças de 0 a 2 anos na faixa de altura considerada adequada 

para a idade, 85a posição entre os municípios do estado. 

A proporção de crianças com altura inadequada para a idade em Lagoa do 

Mato está acima da observada para o Estado do Maranhão e acima do índice 

nacional. 

• Fecundidade, natalidade, expectativa de vida ao nascer e 

mortalidade 

A taxa de fecundidade total corresponde à estimativa do número médio de 

filhos nascidos vivos por mulher ao longo de sua vida, tendo estreita relação 

com a taxa de crescimento populacional. Para haver reposição populacional, 

a taxa de fecundidade deve ser superior a 2,1%. Taxas de fecundidade 

abaixo deste valor são indicativas do envelhecimento da população. 

De acordo com os dados dos últimos três censos do IBGE, o município de 

Lagoa do Mato apresentou tendência de queda da fecundidade entre 1991 e 

2010 (Tabela a seguir) e em 2010 apresentou uma taxa de 2,4%, estando na 

15a posição dentre os municípios do estado com fecundidade mais baixa. 

 

Tabela 5 – Taxa de fecundidade - Lagoa do Mato 

Região 
Anos 

1991 2000 2010 

Lagoa do Mato 5,05 3,58 2,4 
Maranhão 4,74 3,2 2,56 

Brasil 2,88 2,37 1,89 

Fonte: IBGE, 2010 

 

Percebe-se que Lagoa do Mato acompanha o Estado e o Brasil em termos da 

redução da taxa de fecundidade. 

Dentre os fatores que influenciam a redução da taxa de fecundidade, 

destaca-se a redução da mortalidade infantil, a melhoria do nível educacional 

(com aumento no acesso a informação sobre métodos contraceptivos, 

planejamento familiar e educação sexual), e aumento no acesso à renda, 

especialmente quando há a maior participação da mulher no mercado de 

trabalho. 
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No município de Lagoa do Mato, de acordo com os dados do censo IBGE 

(Tabela a seguir), a esperança de vida ao nascer cresceu 7,7 anos entre 

2000 e 2010. Lagoa do Mato está 5,36 anos abaixo da referência nacional.  

 

Tabela 6 – Esperança de vida ao nascer - Lagoa do Mato  

Região 
Anos 

1991 2000 2010 

Lagoa do Mato 57,59 60,88 68,58 
Maranhão 58,04 63,92 70,4 

Brasil 64,73 68,61 73,94 

Fonte: IBGE, 2010 

 

Isso demonstra que houve possível melhora nos fatores condicionantes da 

saúde, sobretudo nos primeiros anos de vida, tais como as condições de vida 

e acesso aos serviços de saúde, que influenciam diretamente o indicador 

esperança de vida ao nascer.  

Ademais, esse comportamento também pode ser explicado pelo fenômeno 

da transição demográfica, ou seja, a passagem de um regime de alta 

natalidade e alta mortalidade para um regime de baixa natalidade e baixa 

mortalidade, fazendo que houvesse maior envelhecimento da população. 

A taxa bruta de natalidade no Estado do Maranhão seguiu a tendência 

nacional e decresceu significativamente (10.33 pontos) entre os anos de 

1991 a 2011. Contudo, o estado segue com taxas mais altas que o restante 

do país, tendo a terceira taxa estadual mais alta (Figura a seguir). 
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Figura 14 – Natalidade Bruta  

 

Fonte: DATASUS, 2015 

Nota: Nascidos vivos por 1000 habitantes 

 

Apesar de não terem sido localizados registros específicos para o município 

em termos de natalidade, é razoável inferir que Lagoa do Mato não tenha 

acompanhado a tendência do Estado em termos de natalidade, ou seja, 

espera-se um aumento na taxa bruta de natalidade municipal. 

As taxas mortalidade infantil até um ano e cinco anos de idade são 

indicadores muito utilizados para avaliar as condições de saúde de uma 

população, pois possuem boa sensibilidade para avaliar as condições de vida 

e de acesso aos serviços de saúde. 

 

Figura 15 – Mortalidade infantil até 1 ano e 5 anos de idade 

 

Fonte: DATASUS (séries estadual e nacional), 2010 / CENSO IBGE (série municipal), 2010 
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A redução das taxas de mortalidade infantil é um dos oito Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) estabelecidos em comum acordo por 191 

nações em 2000, durante reunião na sede da ONU. O Brasil firmou o 

compromisso de reduzir seus índices de mortalidade infantil em 2/3 até 2015 

(tomando 1990 como ano de referência).  

O Brasil atingiu sua meta antecipadamente em 2011, reduzindo os índices de 

mortalidade infantil até 1 ano e 5 anos para 17,71 e 15,27 mortes por mil 

nascidos vivos respectivamente.  

Acompanhando o cenário nacional, Lagoa do Mato cumpriu a meta nacional 

para o objetivo do milênio, promovendo, entre 1991 e 2010, redução de 

41,14% a 34,67% na mortalidade infantil até 1 e 5 anos de idade, 

respectivamente. 

Apesar da redução dos indicadores para o período considerado, a 

mortalidade infantil até 5 anos ainda se encontra superior ao indicador médio 

nacional, e superior às taxas Estado. O município de Lagoa do Mato, 

encontra-se na 149a posição dentre os municípios do Maranhão, 

considerando o índice de mortalidade infantil até 5 anos. 

• Indicadores de morbimortalidade 

A morbimortalidade refere-se ao impacto das doenças e das mortes que 

incorrem em uma sociedade ou população. 

De acordo com a OPAS, 200811, a morbidade expressa o número absoluto 

de casos novos confirmados de determinada doença, na população residente 

em determinado espaço geográfico, no ano considerado. A mortalidade 

expressa o número de óbitos, por mil nascidos vivos, na população residente 

em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

Nesse contexto, buscou-se analisar os indicadores da incidência de doenças 

relacionadas às condições precárias de saneamento básico: dengue, malária 

e leptospirose, diarreia e gastrenterite de origem infecciosa presumível. 

  

                                                        
11  Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS, 2008. Disponível em: 
http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/indicadores.pdf Acesso em 22 de julho de 
2015.  

http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/indicadores.pdf
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• Dengue 

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso 

benigno ou grave, dependendo da forma como se apresenta (Brasil, 

Ministério da Saúde, 200812). Manifestações mais graves, como as formas 

hemorrágicas podem ter relação com infecções sequenciais por diferentes 

sorotipos do vírus, por variações na virulência de determinadas cepas do 

vírus ou por interação entre fatores da pessoa infectada, do vírus e 

epidemiológicos (Brasil, Ministério da Saúde, 200513) 

Sua transmissão se dá, sobretudo, por meio do mosquito Aedes aegypti (A. 

albopictus tem pouca importância epidemiológica nas Américas) de origem 

africana que se adaptou ao ambiente urbano e dispersou-se mundialmente 

pela zona tropical. 

A incidência de dengue tem relação direta às formas precárias de 

armazenamento de água e com a insuficiência ou precariedade dos serviços 

de limpeza urbana, pois o mosquito transmissor tem sua reprodução 

dependente do acesso a fontes de água parada, limpas ou não. Há, portanto 

relação direta com o saneamento básico, especialmente com os serviços de 

abastecimento de água potável, limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos. 

Os primeiros relatos no país datam do final do século XIX e início do século 

XX, mas somente a partir das décadas de 80 e 90 que os primeiros surtos 

começaram a ocorrer, com picos de incidência próximos ou superiores ao 

considerado epidêmico (300 casos por 100 mil habitantes) em 1998, 2002 e 

de 2008 a 2015 (Barreto & Teixeira 2008; Sage-SUS, 201514). 

O Maranhão apresenta um quadro um pouco menos grave que o cenário 

nacional, mas com correlação temporal no número de casos ano a ano. As 

maiores taxas de infestação ficaram em torno de 200 casos por 100 mil 

habitantes nos anos de 1998, 2002 e 2011. 

A Figura a seguir apresenta a taxa de incidência de dengue em Lagoa do 

Mato, medida em número de casos notificados entre 2002 e 2012.  

                                                        
12 Brasil, Ministério da Saúde, 2008. Doenças infecciosas e parasitárias : guia de bolso 8. ed. 
Brasília : Ministério da Saúde. 444p 
13  Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância 
epidemiológica 6. Ed. Brasília: Ministério da Saúde.25p. 
14  Sala de Apoio à Gestão Estratégia, SUS. Disponível em http://sage.saude.gov.br/. 
Acessado em 31/01/2016. 

http://sage.saude.gov.br/
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Figura 16 – Taxa de incidência (por 100 mil habitantes) de dengue em Lagoa do Mato  
(2002-2012) 

 

Fonte: DATASUS, 2016 

 

É possível inferir que a doença não manteve-se recorrente entre 2002 e 

2012, com pico de incidência em 2012, e acima do patamar considerado 

epidêmico pela Organização Mundial da Saúde (300 casos por 100 mil 

habitantes). 

Nos últimos 3 anos observou-se casos da doença no município. No entanto, 

em toda a série histórica, não foram reportadas mortes em decorrência da 

doença. 

• Malária 

É uma doença infecciosa febril aguda, cujos agentes etiológicos são 

protozoários do gênero Plasmodium, os quais são transmitidos aos seres 

humanos pelas fêmeas infectadas do mosquito gênero Anopheles. O quadro 

clínico típico é caracterizado por febre alta, acompanhada de calafrios, 

sudorese profusa e cefaléia, que ocorrem em padrões cíclicos, dependendo 

da espécie de plasmódio infectante (Brasil, Ministério da Saúde, 2008).  

Dentre os quatro tipos de Plasmodium com importância epidemiológica, o 

mais agressivo é o P. falciparum, que se multiplica rapidamente na corrente 

sanguínea, destruindo de 2% a 25% do total de hemácias (glóbulos 

vermelhos) e provocando um quadro de anemia grave. Além disso, os 

glóbulos vermelhos parasitados pelo P. falciparum sofrem alterações em sua 

estrutura que os tornam mais adesivos entre si e às paredes dos vasos 
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sanguíneos, causando pequenos coágulos que podem gerar problemas como 

tromboses e embolias em diversos órgãos do corpo. Por isso, a malária por 

P. falciparum é considerada uma emergência médica e o seu tratamento 

deve ser iniciado nas primeiras 24h do início da febre. 

A grande maioria dos casos se concentra na região amazônica, considerada 

área endêmica da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, o Estado 

do Maranhão está inserido na área endêmica de malária no País, mas o 

Mapa de Risco da Malária no Brasil (MS, 2014) demonstra que somente 

parte território apresentou risco de transmissão (Figura a seguir). 

 

Figura 17 – Mapa de risco da malária no Brasil em 2014 

 

Fonte: Sinam/SVS/MS e Sivep-Malária/SVS/MS15 

  

                                                        
15  Disponível em http://portalsaude.saude.gov.br/images/jpg/2015/junho/24/Mapa-de-risco-
2014.jpg. Acessado em 31 de janeiro de 2016. 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/jpg/2015/junho/24/Mapa-de-risco-2014.jpg
http://portalsaude.saude.gov.br/images/jpg/2015/junho/24/Mapa-de-risco-2014.jpg
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A malária geralmente é associada à precariedade das condições 

habitacionais e às carências no âmbito dos serviços de saneamento básico, 

sobretudo os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Sua ocorrência causa 

consideráveis perdas sociais e econômicas na população sob risco 

principalmente naquela que vive em condições precárias de habitação e 

saneamento. 

A Figura a seguir apresenta o número de casos e de óbitos no município de 

Lagoa do Mato, entre 2000 e 2015. 

 

Figura 18 – Taxa de incidência (por mil habitantes) Malária no município de Lagoa do Mato 

(2000-2015) 

 

Fonte: SAGE, 2016 

 

Verifica-se que, desde 2002, não são reportados casos de malária em Lagoa 

do Mato, além disso, em todo o período considerado, não foram registrados 

óbitos causados por malária. 

Ainda, em complemento aos dados de incidência, verifica-se que Lagoa do 

Mato não consta na lista de municípios pertencentes às áreas endêmicas 

para malária estabelecida pelo Ministério da Saúde em 201416. 

                                                        
16  Disponível em http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-
ministerio/662-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/malaria/11346-situacao-epidemiologica-
dados. Acessado em 31 de janeiro de 2016.  

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/662-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/malaria/11346-situacao-epidemiologica-dados
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/662-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/malaria/11346-situacao-epidemiologica-dados
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/662-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/malaria/11346-situacao-epidemiologica-dados
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• Leptospirose 

Doença infecciosa febril de início abrupto, causada por bactéria e que pode 

variar desde formas assintomáticas e subclínicas até quadros clínicos graves 

associados a manifestações fulminantes (Brasil, Ministério da Saúde, 2008). 

Causa febre alta, dores no corpo e na cabeça, náusea e vômito, olhos 

vermelhos e icterícia.  

É transmitida pela exposição direta ou indireta à urina de animais infectados. 

A penetração do microrganismo ocorre através da pele com presença de 

lesões, da pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou 

através de mucosas.  

O agente causador pode ser encontrado na urina de várias espécies de 

animais, sinantrópicos, domésticos e selvagens, que agem como 

reservatórios para a doença. Os humanos são apenas hospedeiros 

acidentais e terminais dentro da cadeia de transmissão, enquanto os 

principais reservatórios de interesse epidemiológico são roedores 

sinantrópicos como os ratos e ratazanas (Rattus rattus e Rattus novergicus) e 

os camundongos (Mus musculus). 

O contágio ocorre principalmente em situações de enchentes e inundações, 

quando a urina dos hospedeiros mistura-se a água e entra em contato com 

as pessoas. Dessa maneira, sua ocorrência está relacionada às precárias 

condições de infraestrutura sanitária, principalmente nos sistemas de 

drenagens que deveriam prevenir enchentes e inundações, e a adequada 

gestão de resíduos sólidos, que deveria evitar infestação de roedores nas 

áreas urbanas.  

Entre 2001 e 2015, o Brasil apresentou um quadro estável de incidência de 

leptospirose, com taxas de incidência variando de 1.5 a 2.5 casos por 100 mil 

habitantes, com letalidade variando de 6 a 12% dos casos. No Maranhão, a 

incidência nunca passou de 1 caso por 100 mil habitantes e a letalidade 

variou de 15 a 26%. 

A Figura a seguir apresenta a taxa de incidência de leptospirose em Lagoa 

do Mato, medida em número de casos novos confirmados de leptospirose 

sobre 100.000 habitantes, entre 2006 e 2015. 
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Figura 19 – Taxa de incidência de leptospirose - Lagoa do Mato (2006-2015) 

 

Fonte: DATASUS, 2016 

Observa-se a ocorrência de nenhum caso no decorrer dos anos, indicando 

que esta doença não é um problema de saúde pública em Lagoa do Mato. 

• Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 

A diarreia é uma síndrome causada por vários agentes etiológicos (bactérias, 

vírus e parasitas), cuja manifestação predominante é o aumento do número 

de evacuações, com fezes aquosas ou de pouca consistência (Ministério da 

Saúde, Classificação CID 10: A0917) e que podem levar a pessoa acometida 

a um quadro de desidratação.  

Está associada diretamente à ingestão de alimentos contaminados e às 

condições inadequadas dos serviços de saneamento básico, sobretudo com 

a qualidade da água e com a adequação do destino dos efluentes 

domésticos. Na maior parte das vezes, a diarreia é uma doença autolimitada 

(cura-se espontaneamente em 2 a 14 dias) e não requer tratamento 

específico, bastando repor a quantidade de líquidos perdida por meio das 

fezes.  

No Brasil, entre 2001 e 2013, houve tendência de queda no número de 

mortes por diarreia, passando do patamar de 3 para 2 mortes por 100 mil 

habitantes por ano.  

                                                        
17 Classificação CID 10: Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde. 
A09:  Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível. 
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A Figura a seguir apresenta o número de óbitos por diarreia e gastrenterite de 

origem infecciosa presumível em Lagoa do Mato, entre 2001 e 2013.  

 

Figura 20 – Número de óbitos por diarreia e gastrenterite de origem infecciosa presumível 

em Lagoa do Mato (2001-2013) 

 

Fonte: DATASUS, 2016 

 

Observa-se que, no município,  houve mais do que uma morte por diarreia no 

período, sugerindo um problema de baixa gravidade.  

De forma geral, foi possível verificar um sensível redução e desestabilizacao 

dos indicadores de morbimortalidade analisados, que pode ter ocorrido em 

função de melhorias das condições de vida e de saúde da população.  

No entanto, ainda merecem atenção os indicadores de dengue, que apesar 

de terem sido elevados nos últimos anos, são bastante variáveis e não 

apresentam padrão definido, assim como de malária. Com a melhoria do 

saneamento ambiental, assim como do desenvolvimento de programas e 

ações em educação sanitária e ambiental da população, espera-se reduzir 

esses indicadores. 

5.2.3 Infraestrutura dos serviços de saúde 

Em consulta realizada ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES) 18  do Ministério da Saúde, foi possível identificar as seguintes 

unidades de saúde para o município de Lagoa do Mato. 

                                                        
18 CNES. Disponível em: http://cnes.datasus.gov.br/ Acesso em 06 de janeiro de 2016. 

http://cnes.datasus.gov.br/
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Quadro 8 – Unidades de Saúde no município de Lagoa do Mato 

Estabelecimento Localização 

Secretaria Municipal de Saude de Lagoa do Mato Avenida Jacy Saraiva da Silva Santos, 
S/N - Centro 

Centro de Saude Claro Cruz Avenida Jacy Saraiva da Silva Santos, 
S/N - Centro 

Unidade Basica de Saude Wilson Magalhaes de 
Torres 

Povoado Tabuleiro do Gato, S/N - 
Taboleiro 

Unidade Basica de Saude Lino Freitas do Carmo Rua Principal, S/N - Povoado Buriti dos 
N 

Unidade Basica de Saude Emilia Angelica de Sa 
Coutinho Brito Povoado Sao Bento, S/N - Sao Bento 

Unidade Basica de Saude Cedro Avenida Principal, S/N - Povoado Cedro 
Laboratorio Municipal de Lagoa do Mato Rua Sao Francisco, S/N - Centro 

Unidade de Vigilanca Em Saude de Lagoa do 
Mato 

Avenida Jacy Saraiva da Silva Santos, 
S/N - Centro 

Academia de Saude de Lagoa do Mato Rua Sao Francisco, S/N - Centro 
Laboratorio de Protese Dentaria de Lagoa do 

Mato 
Avenida Jacy Saraiva da Silva Santos, 

S/N - Centro 
Hospital Municipal de Lagoa do Mato Rua Sao Francisco, S/N - Centro 

Unidade Basica de Saude Hortencia Cardoso da 
Silva 

Rua Prinicipal, S/N - Povoado Sao 
Raimundo 

Farmacia Basica de Lagoa do Mato Avenida Jacy Saraiva da Silva Santos, 
S/N - Centro 

Fonte: CNES/Ministério da Saúde, 2016 e PM, 2018 

 

O total de leitos disponíveis no município por especialidade pode ser 

verificado na Tabela a seguir. 

 

Tabela 7 – Total de leitos por especialidade 

Especialidade Quantidade existente SUS 

Cirúrgico 0 0 

Clínico 14 14 

Obstétrico 5 5 

Pediátrico 7 7 

Outras especialidades - - 

Hospital / DIA - - 

Total 26 26 

Leitos p/ 1000 hab. 2,36 2,36 

Fonte: CNES/ Ministério da Saúde, 2017 e PM, 2018 
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Como a Organização Mundial da Saúde (OMS), preconiza entre 3 a 5 leitos 

por mil habitantes, é possível inferir que o município de Lagoa do Mato com 

2,36 leitos por mil habitantes, está abaix do indicado pela OMS. O Estado do 

Maranhão (2,16 leitos por mil habitantes) e o Brasil (2,43 leitos por mil 

habitantes) detêm índices abaixo do indicado.  

O número de profissionais de saúde por especialidade que atende o 

município de Lagoa do Mato pode ser verificado na Tabela a seguir. 

De acordo com a população estimada para 2015 e com o número de médicos 

apresentado, o município de Lagoa do Mato conta com cerca de 0,27 

médicos para cada mil habitantes (MS, 201519), índice inferior apresentado 

pelo estado do Maranhão (0,58 médicos/mil habitantes), e inferior à média 

encontrada no Brasil (cerca de 1,83 médicos/mil habitantes). 

 

Tabela 8 – Profissionais por especialidade 

Especialidade Quantidade 

Administrador 1 

Agente comunitario de saude 34 

Agente de combate as endemias 4 

Agente de saude publica 3 

Assistente administrativo 1 

Assitente social 1 

Atendente de farmacia balconista 1 

Auxiliar de enfermagem 6 

Auxiliar de laboratorio de analises clinicas 1 

Auxiliar de saude bucal da estrategia de saude da familia 5 

Cirurgiaão dentista da estrategia de saude da familia 5 

Digitador 5 

Diretor administrativo 2 

Enfermeiro 1 

Enfermeiro da estrategia de saude da familia 5 

Farmaceutico 1 

Farmaceutico analise clico 1 

Fisioterapeuta geral 2 

Gerente  de serviço de saude 1 

Medico clinico 6 

Medico da estrategia de saude da familia 5 

                                                        
19  Número de médicos por mil habitantes. Ministério da Saúde. Disponível em: 
 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacto_nacional_saude_mais_medicos.pdf 
Acesso em 31 de outubro de 2015. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacto_nacional_saude_mais_medicos.pdf
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Medico em radiologia e diagnostico por imagem 1 

Medico ortopedista e traumatologista 1 

Motorista de furgão ou veiculo similar 4 

Nutricionista 1 

Protetico dentario 1 

Psicologo clinico 1 

Recepcionista em geral 2 

Tecnico de enfermagem 3 

Tecnico de enfermagem da estrategia de saude da familia 6 

Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de areas publicas 16 

Vigia 6 

Fonte: CNES, 2017 e PM, 2018 

 

Ao observar o Diagnóstico de Percepção Social (DPS/LMA), mais adiante 

deste documento, percebe-se que o tema saúde é considerado um dos 

principais problemas no município de acordo com a população entrevistada. 

5.2.4 Educação 

Relacionado à educação no município de Lagoa do Mato, houve crescimento 

do indicador expectativa de anos de estudo, ou seja, do número de anos de 

estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá 

completar ao atingir a idade de 18 anos, entre 1991 e 2010.20 

A Tabela a seguir compara o crescimento do indicador para o município, para 

o Estado do Maranhão e para o Brasil. 

 

Tabela 9 – Indicador expectativa de anos de estudo - Lagoa do Mato 

Região 
Anos 

1991 2000 2010 

Lagoa do Mato 3,45 5,47 9,52 
Maranhão 6,29 6,87 9,26 

Brasil 8,16 8,76 9,54 

Fonte: PNUD, 2016 

 

Pode-se perceber que apesar do crescimento deste indicador, o município de 

Lagoa do Mato apresenta valores superiores ao do Estado do Maranhão e 

inferiores ao do Brasil. 

                                                        
20  Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ Acesso em 18 de janeiro de 2016. 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/
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Outro indicador analisado foi a escolaridade da população adulta com mais 

de 25 anos. A Tabela a seguir apresenta os resultados para as diferentes 

faixas de escolaridade e a distribuição dos adultos com mais de 25 anos no 

período considerado.  

 

Tabela 10 – Escolaridade da população com mais de 25 anos (%) - Lagoa do Mato 

Indicador 
Anos 

1991 2000 2010 

Fundamental incompleto e 
analfabeto 

68,26 53,7 43,9 

Fundamental incompleto e 
alfabetizado 

30,14 41,4 37,63 

Fundamental completo e 
médio incompleto 

0,77 2,2 7,5 

Médio completo e superior 
incompleto 

0,83 2,7 8,02 

Superior completo 0 0 2,95 

Fonte: PNUD, 201621 

 

De acordo com a Tabela apresentada, pode-se perceber que em Lagoa do 

Mato houve um declínio do percentual de população adulta analfabeta, 

enquanto para as demais faixas de escolaridade houve um crescimento do 

percentual, fato esse relevante para o município na atuação de sua 

Secretaria da Educação. 

• Infraestrutura educacional 

O sistema educacional presente no Município de Lagoa do Mato mostra-se 

incompleto com carência do ensino de nível superior. Os níveis de ensino 

fundamental e médio são atendidos por instituições públicas, da esfera 

estadual ou municipal, no nível pré-escolar o município conta com 10 

públicas, com 23 docentes e 334 matrículas. 

Alguns dados relativos ao número de escolas e de docentes, além do número 

de matrículas, são apresentados na Tabela a seguir, segundo os níveis de 

ensino e considerando dados de 2015. 

  

                                                        
21  Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ Acesso em 18 de janeiro de 2016. 
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Tabela 11 – Infraestrutura educacional no município (2015) 

Nível de Ensino Item 

Esfera de Administração Pública 

Privada Total 

Federal Estadual Municipal 

Pré-escolar 

Escolas 0 0 10 0 10 

Docentes 0 0 23 0 23 

Matrículas 0 0 334 0 334 

Fundamental 

Escolas 0 0 11 0 11 

Docentes 0 0 118 0 118 

Matrículas 0 0 1825 0 1825 

Médio 

Escolas 0 1 0 0 1 

Docentes 0 16 0 0 16 

Matrículas 0 449 0 0 449 

Fonte: INEP – Censo da Educação Básica, 2015 

 

Considerando o número de docentes e escolas existentes, quanto à esfera 

administrativa, a instância municipal é a mais representativa. 

• Capacidade de apoio à promoção da saúde e salubridade municipal 

Diante da infraestrutura encontrada para o sistema de ensino/educação no 

município, o mesmo apresenta capacidade em apoiar a promoção da saúde e 

salubridade municipal, enquanto medidas estruturantes para o fortalecimento 

do setor, considerando sua capilaridade e abrangência. 
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5.2.5 Renda, pobreza e desigualdade 

• Renda 

A renda per capita média de Lagoa do Mato cresceu 154,71% nas últimas 

duas décadas, passando de R$ 82,56, em 1991, para R$ 86,43, em 2000, e 

para R$ 210,29, em 201022, o que equivale a uma taxa média anual de 

crescimento nesse período de 7,74% (Tabela a seguir). 

 

Tabela 12 – Renda, pobreza e desigualdade - Lagoa do Mato 

Indicador 
Anos 

1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 82,56 86,43 210,29 
% de extremamente 

pobres 
54,8 64,33 31,48 

% de pobres 84,15 80,72 48,76 
Índice de Gini (%) 0,4 0,68 0,52 

Fonte: IBGE, 2016 

 

Da análise da Tabela apresentada, é possível verificar que houve redução do 

percentual de pobres no município, apesar do valor ainda ser elevado 

(48,76%) e que houve, para o período considerado, uma diminuição da 

concentração de renda no município de Lagoa do Mato. 

• Renda apropriada 

Desde 1999 o Estado do Maranhão, ao qual pertence o município de Lagoa 

do Mato, vem apresentando os piores indicadores de renda apropriada 

quando comparado com o restante dos Estados da Região Nordeste (Figura 

a seguir 23). 

                                                        
22  Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ Acesso em 18 de janeiro de 2016. 
23 http://www.zee.ma.gov.br/html/norde99.html 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/
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Figura 21 – Razão da renda apropriada 

 
 

 

Fonte: Governo do Estado/GEPLAN, 2000 

Nota: entre os 20% mais ricos e os  20% mais podres e entre os 10% mais ricos e os 40% 
mais pobres 
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No ano de 2010, a população total do município era de 10.934 residentes, 

dos quais 3.490 encontravam-se em situação de extrema pobreza, ou seja, 

com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isto significa que 31,9% 

da população municipal vivia nesta situação. Do total de extremamente 

pobres, 2.241 (64,2%) viviam no meio rural e 1.249 (35,8%) no meio urbano 

(MDS24). 

A distribuição da população extremamente pobre, por faixa etária (Figura a 

seguir), para o ano de 2010 mostra os maiores percentuais para os jovens 

entre 6 a 14 anos (24,6%) e entre 18 a 39 anos (34,9%). 

 

Figura 22 – População extremamente pobre por faixa etária - Lagoa do Mato (2010) 

 

Fonte: Relatório de Informações Sociais – MDS, 2010 

 

Ainda de acordo com MDS, do total de extremamente pobres no município, 

1.742 são mulheres (49,9%) e 1.748 são homens (50,1%).  

Quanto à cor ou raça, do total de extremamente pobres, 670 (19,2%) se 

classificaram como brancos e 2.820 (80,8%) como negros. Dentre estes 

últimos, 227 (6,5%) se declararam pretos e 2.593 (74,3%) pardos. Outras 0 

pessoas (0,0%) se declararam amarelos ou indígenas. 

                                                        
24 Relatório de Informações Sociais. Consultar em “A Extrema Pobreza segundo o Censo de 
2010” para o município de Lagoa do Mato. Disponível em: 
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php Acesso em 21 de julho de 2015. 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php
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5.2.6 Índice de desenvolvimento humano municipal 

Desde 1991, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é 

calculado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD). É uma medida composta de indicadores de três dimensões do 

desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice é 

calculado pela média geométrica, com pesos iguais, e varia de 0 a 1, ou seja, 

quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. 

O IDH-M brasileiro segue as mesmas três dimensões do Índice de 

Desenvolvimento Humano Global (IDH-G) - longevidade, educação e renda, 

mas vai além: adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à 

disponibilidade de indicadores nacionais.  

O município de Lagoa do Mato apresentou para o ano de 2010 o IDH-M de 

0,566, o que situa esse município na faixa de baixo Desenvolvimento 

Humano (IDH-M entre 0,500 e 0,599).  

A dimensão que mais contribui para o IDH-M do município é longevidade, 

com índice de 0,726, seguida de renda, com índice de 0,525, e de educação, 

com índice de 0,475 (Tabela a seguir). 

 

Tabela 13 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Lagoa do Mato 

Indicador 

Anos 

1991 2000 2010 

IDH-M 0,217 0,313 0,566 

Renda 0,375 0,382 0,525 

Longevidade 0,543 0,598 0,726 

Educação 0,005 0,134 0,475 

Fonte: PNUD, 2016 

 

Lagoa do Mato ocupa a 4.921ª posição no ranking dos 5.570 municípios 

brasileiros segundo o IDH-M. Nesse ranking, o maior IDH-M pertence a São 

Caetano do Sul/SP (0,862) e o menor a Melgaço/PA (0,418).  
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5.3 Aspectos Econômicos 

5.3.1 Produto interno bruto 

O Produto Interno Bruto (PIB) deve ser entendido como o total dos bens e 

serviços produzidos pelas unidades produtoras residentes sendo, portanto, a 

soma dos valores adicionados pelos diversos setores, acrescida dos 

impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos não incluídos na valoração 

da produção.  

Por outro lado, o PIB é igual à soma dos consumos finais de bens e serviços 

valorados a preço de mercado sendo, também, igual à soma das rendas 

primárias (IBGE)25.  

A Tabela a seguir mostra os valores do PIB de 2010 e sua evolução para 

2014 para o município de Lagoa do Mato26. 

 

Tabela 14 – Produto Interno Bruto em Lagoa do Mato (2010 – 2014) 

Indicador 
Valor  

(R$ 1.000,00) 
2010 2012 2014 

PIB a preços correntes 36.408 40.304 62.310 
Valor adicionado bruto a preços correntes da 
agropecuária 

9.912 8.333 16.348 

Valor adicionado bruto a preços correntes da indústria 2.764 1.827 2.838 
Valor adicionado bruto a preços correntes dos serviços, 
exclusive administração, saúde e educação públicas e 
seguridade social 

7.405 7.781 14.375 

Valor adicionado bruto a preços correntes da 
administração, saúde e educação públicas e seguridade 
social 

15.583 20.947 27.415 

Fonte: SIDRA/IBGE, 2016 

 

É possível perceber que o setor da economia com maior participação no PIB 

é o setor da administração, seguido da agropecuária e de serviços. O valor 

adicionado bruto da administração, saúde e educação públicas e seguridade 

social foi o que mais cresceu no período, com acréscimo de cerca de 

R$ 11.832,00 milhões, no período considerado. 

                                                        
25  Relatório do Produto Interno Bruto dos Municípios - IBGE, 2008. Disponível em: 
 http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv41219.pdf Acesso em 23 de julho de 2015. 
26  SIDRA/IBGE. Disponível em: 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/PIBMun/default.asp Acesso em 07 de janeiro de 
2016. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv41219.pdf
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/PIBMun/default.asp
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• Receitas e despesas do município 

O orçamento público é um instrumento de planejamento governamental em 

que constam as despesas da administração pública para um ano, em 

equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas.  

Despesa é onde o governo aloca os recursos arrecadados, de acordo com o 

definido no planejamento e a receita consiste na soma de valores recebidos 

durante um determinado período de tempo27. 

De acordo com IBGE28, as despesas de Lagoa do Mato somaram cerca de 

R$ 36.279.941,05, enquanto que as receitas cerca de R$ 27.309.700,93, no 

ano de 2014 (Tabela a seguir).  

 

Tabela 15 – Receitas e despesas em Lagoa do Mato (2014) 

Variável Valor (R$) 

Despesas orçamentárias empenhadas 36.279.941,05 

Despesas orçamentárias empenhadas – Capital 16.539.941,90 

Despesas orçamentárias empenhadas – Correntes 19.739.999,15 

Receitas orçamentárias realizadas 27.309.700,93 

Receitas orçamentárias realizadas – Capital 5.028.050,40 

Receitas orçamentárias realizadas – Correntes 22.281.650,53 

Fonte: IBGE, 2016 

 

De acordo com o glossário do Orçamento Federal, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão29, as despesas de capital são entendidas 

como despesas relacionadas com aquisição de máquinas, equipamentos, 

realização de obras, aquisição de participações acionárias de empresas, 

aquisição de imóveis, concessão de empréstimos para investimento. 

  

                                                        
27  Conceito de receitas e despesas. Ministério do Planejamento. Disponível em: 
http://antigo.planejamento.gov.br/editoria.asp?p=editoria&index=62&ler=s679 Acesso em 23 
de julho de 2015. 
28  Receitas e Despesas de Lagoa do Mato, 2014. Disponível em: 
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=210250&idtema=144&searc
h=maranhao|Lagoa do Mato|financas-publicas-2014 Acesso em 07 de janeiro de 2016. 
29  Glossário do Orçamento Federal (MPOG). Disponível em: 
http://www.orcamentofederal.gov.br/glossario-1 Acesso em 07 de janeiro de 2016. 

http://antigo.planejamento.gov.br/editoria.asp?p=editoria&index=62&ler=s679
http://www.orcamentofederal.gov.br/glossario-1
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Já as despesas correntes são as despesas de custeio de manutenção das 

atividades dos órgãos da administração pública, como por exemplo: 

despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, 

serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, 

energia, telefone etc. Em Lagoa do Mato, as despesas correntes 

correspondem a maior parcela das despesas (54,41%). 

Quanto às receitas, entende-se por receita de capital, é constituída de 

recursos provenientes de conversão de bens e direitos em espécie 

(numerário), recebimento de amortizações de empréstimos concedidos, 

contratação de empréstimos de longo prazo transferências recebidas para a 

cobertura de despesas de capital, ou seja, investimentos, inversões 

financeiras, amortização da dívida.  

Já as receitas correntes, são as receitas tributárias, de contribuições, 

patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as 

provenientes de recursos monetários recebidos de outras pessoas de direito 

público ou privado. Da mesma forma, as receitas correntes são a maior 

parcela da receita do orçamento municipal de Lagoa do Mato (81,59%). 

5.3.2 Transferências e convênios do Governo Federal para saneamento 

básico 

• Transferências 

Em consulta as transferências realizadas para o ano de 2018, do Governo 

Federal para o município de Lagoa do Mato, foi possível perceber que houve, 

no período considerado, transferências para aplicação nos serviços de 

saneamento básico. 

• Convênios 

O município de Lagoa do Mato mantém convênios pactuados com o Governo 

Federal que tiveram por objeto melhorias relacionadas aos serviços de 

saneamento básico (Portal da Transparência 30 ) (Quadro a seguir). O 

acompanhamento da execução desses convênios é realizado diretamente 

pelo órgão ordenador da despesa. 

                                                        
30 Consulta aos Convênios no Portal da Transparência do Governo Federal. Disponível em:  
http://transparencia.gov.br/convenios/ Acesso em 23 de julho de 2015. 

http://transparencia.gov.br/convenios/
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Quadro 9 – Convênios em saneamento básico entre o Governo Federal e o município de Lagoa do Mato 

Número Situação 
Objeto do 
convênio 

Órgão 
superior 

Valor 
convênio 

(R$) 

Valor 
liberado 

(R$) 

Início 
vigência 

Fim da 
vigência 

Valor 
contrapartida 

(R$) 

Data 
última 

liberação 

Valor 
última 

liberação 
(R$) 

855132 Em execução 

Sistema de 
abastecimento 

de água em 
áreas rurais e 
comunidades 
tradicionais. 

Ministério 
da Saúde 

322.735,63 0,00 29/12/2017 29/09/2020 7.264,37 - 0,00 

854973 Em execução 

Implantação de 
melhorias 
sanitárias 

domiciliares. 

Ministério 
da Saúde 

500.000,00 0,00 29/12/2017 29/09/2020 10.000,00 - 0,00 

768063 Anulado 

Construção de 
uma pequena 
barragem de 

terra, no 
Povoado Baixão 
das Caraíbas, O-

MA. 

Ministério 
da 

Integração 
Nacional 

400.000,00 0,00 05/01/2012 04/01/2014 12.000,00 - 0,00 

768061 Anulado 

Implantação de 
sistema de 

abastecimento 
de água, no 

Povoado 
Salubrinho, na 

zona rural. 

Ministério 
da 

Integração 
Nacional 

250.000,00 0,00 05/01/2012 03/01/2015 7.500,00 - 0,00 

672000 Adimplente 
Sistema de 

esgotamento 
Ministério 
da Saúde 

0,00 0,00 30/12/2011 29/04/2014 0,00 29/07/2013 250.000,00 
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Número Situação 
Objeto do 
convênio 

Órgão 
superior 

Valor 
convênio 

(R$) 

Valor 
liberado 

(R$) 

Início 
vigência 

Fim da 
vigência 

Valor 
contrapartida 

(R$) 

Data 
última 

liberação 

Valor 
última 

liberação 
(R$) 

sanitário - MSD. 

657983 Adimplente 

Melhorias 
sanitárias 

domiciliares no 
Programa de 

Aceleração do 
Crescimento-
PAC/2009. 

Ministério 
da Saúde 

0,00 0,00 31/12/2009 20/03/2014 30.956,00 15/03/2013 300.000,00 

651007 Concluído 

Execução de 
sistema de 
melhorias 
sanitárias 

domiciliares. 

Ministério 
da Saúde 

250.000,00 0,00 31/12/2008 18/06/2012 7.670,00 31/05/2012 125.000,00 

645640 Adimplente 

Sistema de 
Abastecimento 

de água, no 
Porgrama de 

Aceleração do 
Crescimento -

PAC/2008 

Ministério 
da Saúde 

553.566,18 549.000,00 31/12/2008 25/05/2012 17.500,00 21/01/2011 219.600,00 

641789 Concluído 
Paviumentação 

das ruas. 

Ministério 
das 

Cidades 
195.015,40 195.015,40 29/12/2008 31/05/2011 19.501,54 09/11/2010 31.494,99 

636285 Concluído 
Calçamento de 

vias. 

Ministério 
do 

Turismo 
585.000,00 585.000,00 19/11/2008 30/11/2009 29.250,00 13/01/2009 585.000,00 
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Número Situação 
Objeto do 
convênio 

Órgão 
superior 

Valor 
convênio 

(R$) 

Valor 
liberado 

(R$) 

Início 
vigência 

Fim da 
vigência 

Valor 
contrapartida 

(R$) 

Data 
última 

liberação 

Valor 
última 

liberação 
(R$) 

634016 Concluído 
Sistema de 

abastecimento 
de água. 

Ministério 
da Saúde 

199.000,00 199.000,00 31/12/2007 24/02/2011 7.000,00 14/10/2010 79.600,00 

628592 Adimplente 
Sistema de 

abastecimento 
de água. 

Ministério 
da Saúde 

0,00 0,00 31/12/2007 24/02/2011 7.000,00 14/10/2010 79.600,00 

613052 Concluído 
Pavimentação de 

vias públicas. 

Ministério 
das 

Cidades 
493.100,00 493.100,00 31/12/2007 30/12/2008 24.655,00 17/12/2008 299.065,16 

588874 Concluído 
Pavimentanção 
de vias urbanas. 

Ministério 
das 

Cidades 
97.500,00 97.500,00 28/12/2006 28/12/2007 5.362,48 05/11/2007 97.500,00 

526688 Concluído 
Sistema de 

abastecimento 
de água. 

Ministério 
da Saúde 

99.842,51 99.842,51 24/12/2004 01/11/2008 3.836,10 04/05/2007 19.970,00 

489463 Concluído 
Sistema de 

abastecimento 
de água. 

Ministério 
da Saúde 

399.999,99 399.999,99 22/12/2003 27/12/2006 12.371,13 26/12/2005 120.000,00 

429744 
Inadimplência 

suspensa 

Perfuração e 
equipamentos de 
poços públicos 
em pequenas 

localidades -pro-
água-semi árido 

- sistema 
Maranhão (poço 

Ministério 
do Meio 

Ambiente 
235.845,00 235.845,00 23/11/2001 31/05/2002 26.205,00 28/12/2001 235.845,00 
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Número Situação 
Objeto do 
convênio 

Órgão 
superior 

Valor 
convênio 

(R$) 

Valor 
liberado 

(R$) 

Início 
vigência 

Fim da 
vigência 

Valor 
contrapartida 

(R$) 

Data 
última 

liberação 

Valor 
última 

liberação 
(R$) 

profundo, 
reservatório, 

chafariz e 
lavanderia). 

423690 Concluído 

Perfuração e 
equipamentos de 
poços públicos 
em pequenas 

localidades, poço 
profundo e  
reservatório 

elevado. 

Ministério 
do Meio 

Ambiente 
188.800,37 188.800,37 06/11/2001 31/05/2002 18.774,00 08/11/2001 187.740,00 

401171 Concluído 
Abastecimento 

de água. 

Ministério 
da 

Integração 
Nacional 

100.000,00 100.000,00 09/10/2000 07/04/2001 11.400,00 02/02/2001 100.000,00 

390835 Concluído 

Construção de 
sistema de 

abastecimento 
de 

água/construção 
de dois (2) poços 

tubulares 
profundo, 02 
cubículos de 
proteção, 02 
reservatórios 

Ministério 
da Saúde 

85.000,00 85.000,00 20/01/2000 23/12/2001 8.578,86 24/10/2000 42.500,00 
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Número Situação 
Objeto do 
convênio 

Órgão 
superior 

Valor 
convênio 

(R$) 

Valor 
liberado 

(R$) 

Início 
vigência 

Fim da 
vigência 

Valor 
contrapartida 

(R$) 

Data 
última 

liberação 

Valor 
última 

liberação 
(R$) 

elevados, 1177 
metros de rede 
de distribuição d 

água e 31 
ligações 

domiciliares nos 
povoados de 
Jenipapo e 
Buritirana. 

390800 
Inadimplência 

suspensa 

Melhorias 
sanitárias 

domiciliares. 
- 65.277,77 65.277,77 20/01/2000 22/02/2002 3.377,97 24/10/2000 32.638,88 

387132 Concluído 
Construção de 
poço profundo. 

Ministério 
da Saúde 

40.000,00 40.000,00 17/01/2000 17/03/2001 4.690,63 22/03/2000 40.000,00 

Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal, 2018 
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5.4 Infraestrutura Municipal 

5.4.1 Energia elétrica 

O total de domicílios do município de Lagoa do Mato é de 2.684 domicílios, 

1.065 domicílios instalados na área urbana e 1.619 instalados na área rural.  

Destes, 39,57% dos domicílios dá área urbana têm acesso à energia elétrica, 

enquanto que na área rural, são 55,18%. 

A área urbana possui o menor número de domicílios com energia elétrica 

(1.062), quando comparado a área rural (1.481), como mostra o Quadro a 

seguir (IBGE, 2010). 

 

Quadro 10 – Energia elétrica no município de Lagoa do Mato 

Distrito Domicílio 
Energia 
Elétrica 

Domicílios particulares 
permanentes 

Unidades Percentual 

Sede - Lagoa do 
Mato 

Total 

Total 2.684 100 

Existente 2.543 94,75 

Não Existente 141 5,25 

Urbano 

Total 1.065 39,68 

Existente 1.062 39,57 

Não Existente 3 0,11 

Rural 

Total 1.619 60,32 

Existente 1.481 55,18 

Não Existente 138 5,14 

Fonte: IBGE, 2010 
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5.4.2 Características dos domicílios e moradias 

O entorno dos domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com 

ordenamento regular é caracterizado pela identificação do logradouro, 

iluminação pública, pavimentação, calçada, meio-fio/guia, bueiro/boca de 

lobo, rampa para cadeirante e arborização (IBGE, 2010). 

As moradias são assim classificadas:  

i) adequadas, quando o domicílio particular permanente possui rede 

geral de abastecimento de água, rede geral de esgoto, coleta de lixo;  

ii) semi-adequada, quando o domicílio particular permanente possui 

pelo menos um serviço inadequado;  

iii) moradia inadequada, quando o domicílio particular permanente 

possui abastecimento de água proveniente de poço ou nascente ou 

outra forma, sem banheiro e sanitário ou com escoadouro ligado à 

fossa rudimentar, vala, rio, lago, mar ou outra forma e lixo queimado, 

enterrado ou jogado em terreno baldio ou logradouro, em rio, lago ou 

mar ou outro destino. 

A Tabela a seguir mostra as características do entorno dos domicílios, 

segundo a adequação da moradia (SIDRA31). 

 

Tabela 16 – Característica do entorno dos domicílios urbanos e adequação das moradias em 
Lagoa do Mato 

Adequação da 
moradia 

Domicílios particulares permanentes em 
 áreas urbanas com ordenamento regular 

Unidades Percentual 

Total 1.065 100 
Adequada 9 0,85 

Semi-adequada 1.049 98,5 
Inadequada 7 0,66 

Fonte: IBGE, 2010 

  

                                                        
31  SIDRA. Consultar Demográfico e contagem. Censo 2010. Universo - Características 
urbanísticas do entorno dos domicílios. Tabela 3362. Disponível em: 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=cd&o=9&i=P&c=3362 Acesso em 23 de 
julho de 2015. 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=cd&o=9&i=P&c=3362
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Da análise da Tabela apresentada, pode-se perceber que do total de 

moradias urbanas, as classificadas como semi-adequada concentram 98,5% 

das características do entorno analisadas, seguida das moradias 

inadequadas (0,66%) e das adequadas (0,85%). 

5.4.3 Modais de transporte 

• Marítimo/fluvial 

Não há transporte marítimo e fluvial no município de Lagoa do Mato. 

• Rodoviário 

O transporte rodoviário ocorre por meio das rodovias federais e estaduais 

existentes no entorno municipal. 

• Aéreo 

Não há aeroportos com voos regulares no município. 

• Ferroviário 

Não há no município transporte ferroviário. 

5.4.4 Meios de comunicação 

• Telefonia móvel32 

O Serviço Móvel Pessoal (SMP), ou telefonia celular, é o serviço que permite 

a comunicação entre telefones celulares ou entre um celular e um telefone 

fixo.  

De acordo com os dados consultados, o município de Lagoa do Mato 

apresenta a seguinte situação quanto à atuação das operadoras (Tabela a 

seguir). 

  

                                                        
32  Telefonia Móvel. Consultar em Infraestrutura. Telefonia Móvel. Cobertura do SMP por 
prestadora e por município. Disponível 
em:http://www.anatel.gov.br/dados/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Ite
mid=441 Acesso em 23 de julho de 2015. 

http://www.anatel.gov.br/dados/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=441
http://www.anatel.gov.br/dados/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=441
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Tabela 17 - Operadoras de telefonia móvel em Lagoa do Mato 

Município Pop. 

urb. 
Cód. 

Nacional 
CLARO 

S.A. 
Nextel 

Telecomunicações 

Ltda. 

Telefônica 

Brasil 

S.A. 

TIM 

celular 

S.A. 

TNL 

PCS 

S.A. 
Lagoa do 

Mato 
11.034 99 Sim Não Sim Não Não 

Fonte: Anatel, 2016 

 

Sobre a cobertura SMP em distritos, vilas e estradas, o município de Lagoa 

do Mato não está coberto por nenhuma das operadoras 

• Telefonia fixa – orelhões 

Do total de orelhões, 50 estavam disponíveis na data de consulta aos 

dados33 .Não foi verificado nenhum orelhão adaptado para cadeirantes ou 

deficientes auditivos. 

• Banda larga (comunicação multimídia) 

O Município tem disponibilidade de acesso à banda larga. Estão disponíveis 

para acesso as operadoras CLARO S.A. e Telefônica Brasil S.A.. 

Foram encontrados para o município de Lagoa do Mato 1 pontos de acesso à 

rede Wi-Fi. O Quadro a seguir mostra a descrição desses pontos de acesso. 

 

Quadro 11 – Pontos de acesso à rede Wi-Fi em Lagoa do Mato 

Endereço Autorizada Categoria Tipo de 

acesso 
Velocidade 

Mínima 
Velocidade 

Máxima 
- - - - - - 

Fonte: Anatel 2015* 

 

• Emissoras de radiodifusão comunitária 

Embora se tenha ciência da existência de rádios comunitárias piratas em 

alguns municípios do Estado do Maranhão, as mesmas não foram 

localizadas ou identificadas no município. 

                                                        
33  Localização dos orelhões. Disponível em: 
http://sistemas.anatel.gov.br/sgmu/fiqueligado/tups.asp Acesso em 23 de julho de 2015. 

http://sistemas.anatel.gov.br/sgmu/fiqueligado/tups.asp
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De acordo com os dados da Anatel, foram encontradas 0 rádios comunitárias 

no município de Lagoa do Mato. 

5.4.5 Segurança pública 

A premissa maior da atividade de segurança pública é a sua perspectiva 

sistêmica, expressa na interação permanente os diversos órgãos públicos 

interessados e a sociedade civil organizada.  

A prestação de serviços públicos de segurança engloba atividades 

repressivas e preventivas, tanto de natureza policial quanto não-policial, a 

exemplo do provimento de iluminação pública.  

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão34, o interior 

do Estado foi divido em 18 Regiões. O município de Lagoa do Mato pertence 

à 12ª Regional - São João dos Patos A Delegacia de Lagoa do Mato está 

localizada na SI. 

No município, não há unidades do Corpo de Bombeiros Militar e não há 

Defesa Civil. 

5.4.6 Infraestrutura social 

Os dados referentes à infraestrutura social, principalmente no que tange à 

organização social, demonstram que os espaços urbanos e rurais se 

complementam e podem favorecer a integração de todos os atores sociais 

através da mobilização social. 

No município de Lagoa do Mato, as relações simbólicas/materiais entre a 

sociedade e a natureza são promotoras de manifestações coletivas de cunho 

cultural, com valores históricos e práticas político-sociais, tais como: Festa do 

padroeiro Santo Antônio ( 13 de junho), Festa de São Francisco,  Nossa 

Senhora aparecida e festa da virada do ano. 

Todos esses aspectos favorecem os fatores de mobilização da sociedade 

representado por meio das associações, comitês, cooperativas, sindicatos e 

organizações da sociedade civil. O espaço de controle social e de 

participação cultural e política para uma cidadania ativa é promovido através 

                                                        
34  Regionais da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. Disponível em: 
http://www.policiacivil.ma.gov.br/index.php/component/content/article/48-
telefones/delegacias-
capital/index.php?option=com_content&view=article&id=2165:delegacias-
interior&catid=64&Itemid=353 Acesso em 23 de julho de 2015. 

http://www.policiacivil.ma.gov.br/index.php/component/content/article/48-telefones/delegacias-capital/index.php?option=com_content&view=article&id=2165:delegacias-interior&catid=64&Itemid=353
http://www.policiacivil.ma.gov.br/index.php/component/content/article/48-telefones/delegacias-capital/index.php?option=com_content&view=article&id=2165:delegacias-interior&catid=64&Itemid=353
http://www.policiacivil.ma.gov.br/index.php/component/content/article/48-telefones/delegacias-capital/index.php?option=com_content&view=article&id=2165:delegacias-interior&catid=64&Itemid=353
http://www.policiacivil.ma.gov.br/index.php/component/content/article/48-telefones/delegacias-capital/index.php?option=com_content&view=article&id=2165:delegacias-interior&catid=64&Itemid=353
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destas organizações e deve ser garantido na discussão e elaboração de 

planos e políticas públicas. 

• Igrejas 

Somam 18 as igrejas instaladas no município de Lagoa do Mato (Quadro a 

seguir). 

 

Quadro 12 – Igrejas localizadas no município 

Nome da Igreja Endereço 

Igreja de Santo Antônio Pça José Pereira dos Santos 
Igreja de São Francisco Rua São Francisco 

Assembleia de Deus Rua São Francisco 
Assembleia de Deus Rua Pajéu 

Igreja Adventista do Sétimo Dia Rua São Francisco 
Assembleia de Deus Madureira Rua da Igreja 

Igreja Batista Rua da Igreja 
Igreja Mundial do Poder de Deus Av. Jacy Saraiva 

Igreja Testemunha de Jeová Rua Nova 
Congregação Batista da Aliança Rua São Francisco 
Congregação Cristão do Brasil Av. Jacy Saraiva 

Igreja Nossa Senhora Aparecida Rua Principal 
Assembleia de Deus Rua Nova Jerusalém 
Assembleia de Deus Rua Principal 

Igreja Batista Rua Principal 
Assembleia de Deus Rua Principal 
Assembleia de Deus Rua do Chafariz 
Assembleia de Deus Rua Principal 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2018 

 

Além dessas, outras igrejas podem estar instaladas em residências privadas 

e outros locais de culto sem que se possa registrar sua exata localização. 

• Associações 

Diversas são as associações registradas no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ) em Lagoa do Mato. O Quadro a seguir apresenta a razão 

social, data de abertura e endereços das associações atuantes no município. 
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Quadro 13 - Associações cadastradas em Lagoa do Mato. 

Razão social CNPJ Nome Fantasia Data de abertura Endereço 

     

Fonte: Prefeitura Municipal, 2018 

 

• Cemitério municipal 

O Município conta com o Cemitério Municipal de Lagoa do Mato e sua 

localização pode ser observada na Figura a seguir. 

 

Figura 23 - Localização de Cemitérios no município 

 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2017 
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5.4.7 Carências de planejamento físico territorial 

O município não dispõe de Plano Diretor Municipal, nem lei de uso e 

ocupação do solo. As legislações existentes, a exemplo da lei orgânica 

municipal, tratam apenas superficialmente dos temas relacionados. O Código 

de Posturas é pouco mais detalhado, trazendo algumas definições para o 

tema saneamento básico, principalmente em relação à disposição de 

resíduos sólidos. Mais detalhes serão apontados no item 6.3.2. 

A falta de instrumentos relacionados ao planejamento urbano podem 

acarretar na ocupação desordenada, incorrendo em maiores gastos públicos 

relacionados às infraestruturas de saneamento. 

Mesmo não sendo obrigatório, é importante que o município planeje e 

trabalhe para a elaboração de seu Plano Diretor e de instrumentos como o 

zoneamento urbano e ambiental a fim de planejar sua expansão urbana de 

modo que os gastos públicos com infraestrutura sejam realizados de forma 

eficiente. 

 

6. POLÍTICAS DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO 

6.1 Esfera Federal 

6.1.1 Lei de diretrizes nacionais para o saneamento básico 

A Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabeleceu Diretrizes 

Nacionais para o Saneamento Básico (LDNSB), é considerada o marco 

regulatório do setor. A LDNSB foi regulamentada pelo Decreto n. 7.21735, de 

21 de junho de 2010.  

O art. 2º da LDNSB estabelece princípios para a prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico, com destaque para o primeiro princípio, que 

trata de sua universalização, conceituada como ampliação progressiva do 

acesso de todos os domicílios ocupados aos serviços públicos de 

saneamento básico.  

O art. 9º da LDNSB dispõe que o titular elaborará a política pública de 

saneamento básico e tem o dever de:  

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei; 

                                                        
35 Alterado pelos Decretos n. 8.211, de 21 de março de 2014 e Decreto n. 8.629, de 31 de 
dezembro de 2015. 
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II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir 

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

procedimentos de sua atuação; 

III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à 

saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água 

para abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas 

à potabilidade da água; 

IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários; 

V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso 

IV do caput do art. 3o desta Lei; 

VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado 

com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento; 

VII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por 

indicação da entidade reguladora, nos casos e condições previstos em 

lei e nos documentos contratuais. 

Portanto, ao contrário da prestação e da regulação dos serviços, a função de 

planejamento, conforme disposto no art. 9º é indelegável, devendo ser 

executado pelo titular dos serviços.  

Para o caso da prestação de serviços públicos de saneamento básico por 

entidade que não integre a administração do titular, como no caso da Caema, 

há necessidade de celebração de contrato de programa (art. 10), cujo 

instrumento deve ser precedido de celebração de convênio de cooperação 

entre o Estado do Maranhão e o Município de Lagoa do Mato para fins de 

instituição de colaboração federativa no setor de saneamento. Ademais, são 

condições para validade destes contratos (art. 11): 

I - a existência de plano de saneamento básico; 

II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e 

econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços, 

nos termos do respectivo plano de saneamento básico; 

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para 

o cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da 

entidade de regulação e de fiscalização; 
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IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o 

edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do 

contrato. 

Observa-se no artigo em pauta a importância em que se reveste o plano de 

saneamento, vinculante para a celebração do contrato, e cujos investimentos 

previstos deverão direcionar a universalização dos serviços. 

O Capítulo IV da LNSB trata do planejamento setorial. O art. 19 elenca o 

conteúdo mínimo a ser abordado nos Planos de Saneamento Básico, 

conforme listado a seguir: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 

utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, 

ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das 

deficiências detectadas; 

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a 

universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, 

observando a compatibilidade com os demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos 

e as metas, de modo compatível com os respectivos planos 

plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, 

identificando possíveis fontes de financiamento; 

IV - ações para emergências e contingências; 

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 

eficiência e eficácia das ações programadas. 

Além disto, o art. 19 prevê, entre outros: 

-Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os 

planos das  bacias hidrográficas em que estiverem inseridos (§ 3o). 

Vale ressaltar que, de acordo com o art. 4º da LNSB, os recursos 

hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico, 

entretanto, os planos deste setor deverão ser compatíveis com os de 

saneamento; 

-A revisão dos planos deverá ocorrer periodicamente, em prazo não 

superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano 

Plurianual (§ 4o); e  
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-Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de 

saneamento básico e dos estudos que as fundamentem, inclusive com 

a realização de audiências ou consultas públicas (§ 5o). 

Em relação ao controle social, este poderá incluir a participação de órgãos 

colegiados de caráter consultivo, assegurada a representação: 

I - dos titulares dos serviços; 

II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento 

básico; 

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; 

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

do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 

Estas funções poderão ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, 

com as devidas adaptações das leis que os criaram (art. 47, §2º).  

6.1.2 Política nacional de resíduos sólidos 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída pela Lei Federal 

n. 12.305, de 2 de agosto de 2010, como parte da Política Nacional de Meio 

Ambiente, tendo sido regulamentada pelo Decreto n. 7.404/2010.  

Porém, antes da PNRS, os municípios já eram responsáveis legalmente 

pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, devido a Lei 

n. 11.445/2007 e seu Decreto n. 7.217/2010.  

Nos normativos, os municípios são responsáveis pela elaboração de seus 

Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), que devem conter, entre 

outros (art.19, Lei n. 11.445/2007), as ações, programas e metas de cada 

uma das componentes do saneamento básico, entre elas, a limpeza urbana e 

o manejo dos resíduos sólidos.  

Estão sujeitas à observância da PNRS as pessoas físicas e jurídicas, de 

direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela 

geração de resíduos sólidos e aquelas que desenvolvem ações relacionadas 

à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos (Lei 

n. 12.305/2010, art. 1º, § 1º). 

  



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Diagnóstico Técnico-Participativo 

 

 
 

 

 

2018 

 

 

 

2018-MA-DTP-LMA-02 

 

110/300 

O art. 9º, da referida Política, dispõe a seguinte ordem de prioridade para a 

gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, a ser observada pelos 

Estados, Distrito Federal e municípios, na elaboração de suas respectivas 

Políticas: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e 

disposição final dos rejeitos de modo ambientalmente adequado. Desta 

forma, a PNRS prevê uma mudança de paradigma, onde o foco passa a ser a 

não geração, a coleta seletiva e a reciclagem dos resíduos, e não somente a 

disposição final. Assim, esta última etapa do ciclo de vida do resíduo será 

destinada aos rejeitos, ou seja, àqueles resíduos não mais passíveis de 

reaproveitamento ou que não tenham soluções economicamente viáveis.  

No tocante as informações acerca dos resíduos sólidos, o art. 12 define que a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão e 

manterão, de forma conjunta, o Sistema Nacional de Informações sobre a 

Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), articulado com o Sinisa e o Sinima, 

incumbindo os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de fornecer ao 

órgão federal responsável pela coordenação do Sinir todas as informações 

necessárias sobre os resíduos sob sua esfera de competência, na forma e na 

periodicidade estabelecidas em regulamento. 

A PNRS estabelece um conjunto de planos a ser elaborado pelos entes 

federados, entre os quais se destacam o Plano Estadual de Resíduos Sólidos 

(art. 14, II), e o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS (art. 

14, V). Para este último, de acordo com o art. 18, é condição para o Distrito 

Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ele 

controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à 

limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados 

por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento 

para tal finalidade.  

Vale ressaltar que, em termos de planejamento, a diferença básica entre as 

duas legislações, Lei n. 11.445/2007 e Lei n. 12.305/2010, está no alcance 

dos referidos planos. Ou seja, o PGIRS é mais abrangente e inclui outros 

tipos de resíduos, além daqueles de origem dos serviços públicos de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, previstos na Lei n. 11.445/2007. Para o 

presente PMSB, são observados em seu conteúdo os instrumentos e as 

diretrizes da Lei n. 11.445/2007 para a limpeza urbana e o manejo de 

resíduos sólidos e da Lei n. 12.305/2010 para os demais resíduos, com 

exceção dos radioativos. 
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O Decreto n. 7.404/2010, art. 53, define que os planos de resíduos sólidos 

deverão ser compatíveis com os planos de saneamento básico previstos na 

Lei n. 11.445/2007, sendo que: 

I - o componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

urbanos do Plano Nacional de Resíduos Sólidos deverá atender ao 

conteúdo mínimo previsto no art. 52, inciso I, da Lei n. 11.445, de 

2007, e no art. 15 da Lei n. 12.305, de 2010; e 

II - o componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

urbanos dos planos municipais de gestão integrada de resíduos 

sólidos deverá atender ao conteúdo mínimo previsto no art. 19 da Lei 

n. 11.445, de 2007, e no art. 19 da Lei n. 12.305, de 2010.” 

A Lei Federal n. 12.305/2010 estabelece ainda no art. 45 a prioridade na 

obtenção de incentivos do governo federal, aos consórcios públicos 

constituídos para viabilizar a descentralização e a prestação dos serviços 

relacionados aos resíduos.  

Quanto à disposição final dos resíduos a céu aberto (lixões), excetuando-se 

os derivados de mineração, a PNRS proíbe esta prática, em seu art. 47. 

Define, ainda, prazo para a extinção dos lixões, observando o ano de 2014 

como prazo limite para implantação da disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos. 

6.2 Esfera Estadual 

6.2.1 Política estadual de saneamento básico 

Em 12 de janeiro de 2009, foi instituída a Política Estadual de Saneamento 

Básico – PESB do Estado do Maranhão36, que tem por objetivo regulamentar 

o art. 214, primeira parte, da Constituição do Estado do Maranhão e 

disciplinar o convênio de cooperação previsto no art. 241 da Constituição 

Federal, de forma a autorizar a gestão associada de serviços públicos de 

saneamento básico entre o Estado do Maranhão e Municípios localizados em 

seu território.  

Garantiu, em seu art. 2º, o direito de todos à vida em um ambiente salubre, 

sendo dever do Estado e da coletividade a promoção e preservação do meio 

ambiente. 

                                                        
36  PESB/MA. Disponível em: 
http://www.caema.ma.gov.br/portalcaema/index.php?option=com_docman&task=doc_details
&gid=152&Itemid=83 Acesso em 26 de agosto de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art52i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art52i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art19
http://www.caema.ma.gov.br/portalcaema/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=152&Itemid=83
http://www.caema.ma.gov.br/portalcaema/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=152&Itemid=83
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A PESB definiu como compromisso do Estado a universalização dos serviços 

públicos de saneamento básico, conforme seu art. 4º: 

Art. 4º A ação da administração direta e indireta estadual e a 

interpretação dos dispositivos desta Lei deverão se orientar no sentido 

de assegurar a universalização de acesso aos serviços públicos de 

saneamento básico.  

Dentre os princípios estabelecidos da Política Estadual de Saneamento 

Básico, destacam-se: 

Art. 12. São princípios básicos da Política Estadual de Saneamento 

Básico - PESB: 

I - universalização do acesso em todo o território estadual, utilizando 

tecnologias apropriadas que considerem a capacidade de pagamento 

dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas, e 

métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades 

locais; 

(...) 

IV - priorização da implantação e da ampliação dos serviços e ações 

de saneamento básico nas áreas ocupadas por populações de baixa 

renda; 

V - fortalecimento da Concessionária Estadual de Saneamento Básico, 

com a missão de viabilizar, no âmbito da prestação de serviços aos 

municípios, o acesso aos serviços públicos de saneamento básico;  

(...) 

Parágrafo único. Nos termos do art. 245 da Constituição Estadual, o 

Estado do Maranhão apoiará consórcios para o planejamento e 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico, especialmente 

dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos. 

Ademais, a PESB estabeleceu as diretrizes para a cooperação do Estado do 

Maranhão, mediante a sua administração direta ou indireta, com os 

municípios na gestão dos serviços públicos de saneamento básico (art. 13). 

Dentre elas, podem-se destacar as que limitam as transferências voluntárias 

do Estado para os municípios: 

Art. 13. O Estado do Maranhão, mediante a sua administração direta 

ou indireta, cooperará com os municípios na gestão dos serviços 

públicos de saneamento básico, mediante: 
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§ 1º A partir do exercício financeiro de 2010, o Estado do Maranhão 

somente realizará transferências voluntárias para obras e ações de 

saneamento básico para municípios que cumpram com as diretrizes 

da legislação federal de saneamento básico mediante a comprovação 

de que: 

I - possui plano municipal de saneamento básico ou plano setorial do 

serviço a ser beneficiado com a transferência voluntária; 

II - os serviços se encontram sob a regulação de entidade própria ou 

delegada; 

III - realize o controle da qualidade da água, bem como a sua 

divulgação, nos termos das normas de saúde pública e de defesa do 

consumidor; 

(...) 

V - preste informações ao Sistema Nacional de Informações de 

Saneamento Ambiental - SINISA e ao Sistema Estadual de 

Informações em Saneamento - SEIS. 

Dessa forma, o legislador procurou estimular a elaboração dos planos 

municipais de saneamento básico, a regulação dos serviços, o atendimento a 

critérios de qualidade da água e a divulgação das informações em 

saneamento pelos municípios nos sistemas de informações, dentre eles o 

Sistema Estadual de Saneamento Básico, instituído pela mesma lei e na qual 

o Conselho Estadual de Saneamento Básico é o órgão superior responsável. 

A referida lei também estabeleceu a composição do conselho, garantindo, 

entre outras, a participação de usuários e representantes da sociedade civil. 

Porém tal disciplinamento não foi executado, o que remonta a necessidade 

de implementação de ações imediatas que garantam o cumprimento do 

marco regulatório estadual. 

• Quanto ao planejamento, a PESB destacou o papel do Estado no apoio à 

elaboração dos planos regionais e dos planos municipais, por meio do 

Programa de Apoio à Elaboração de Planos Municipais de Saneamento - 

(Programa “Planejar o Saneamento”), coordenado pela Secretaria de 

Estado da Saúde, mediante o qual será prestado apoio técnico e 

financeiro aos municípios. Assim, como observado anteriormente, este 

programa não foi executado. 
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6.2.2 Política estadual de recursos hídricos 

A Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Maranhão (PERH-

MA) foi instituída pela Lei Estadual n. 8.149, de 15 de junho de 2004, que 

também dispôs sobre o Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos 

Hídricos37. 

Acerca dos objetivos da PERH-MA, destacam-se: 

Art. 3º- São objetivos da Política Estadual de Recursos Hídricos: 

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 

respectivos usos; 

(...) 

IV - a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas; 

(...) 

VII - a articulação intergovernamental para compatibilização de planos 

de uso e ocupação do solo urbano e da disposição dos resíduos 

sólidos e líquidos, visando a proteção de mananciais. 

Dentre as diretrizes para implementação da PERH-MA, estabelecidas no art. 

4º, merece destaque a que prevê a promoção de ações integradas nas 

bacias hidrográficas visando ao tratamento de efluentes e esgotos urbanos, 

industriais e hospitalares previamente ao seu lançamento nos corpos d’água 

(art. 4º, inciso IX). 

Os instrumentos previstos para implementação da Política Estadual de 

Recursos Hídricos são: 

Art. 5º- São instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos: 

I - os Planos de Recursos Hídricos; 

II - os Planos Diretores de Bacia Hidrográfica; 

III - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os 

usos preponderantes da água; 

IV - a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos e o 

licenciamento das obras utilizadoras destes recursos; 

                                                        
37  Política Estadual de Recursos Hídricos do Maranhão. Disponível em: 
http://www.sigla.sema.ma.gov.br/sigla/pages/public/basesLegais/listaBasesLegais.jsf Acesso 
em 26 de agosto de 2015. 

http://www.sigla.sema.ma.gov.br/sigla/pages/public/basesLegais/listaBasesLegais.jsf
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V - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

VI - o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos; 

VII - os programas destinados à capacitação profissional na área de 

recursos hídricos; 

VIII - as campanhas educativas visando conscientizar a sociedade 

para a utilização racional dos recursos hídricos do Estado; 

IX - o Cadastro Estadual de usuários de recursos hídricos; 

X - o Fundo Estadual de Recursos Hídricos e demais Fundos; 

XI - a aplicação de penalidades. 

Foram definidos também os objetivos e a composição do Sistema Estadual 

de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos, das quais o Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos é o órgão superior, colegiado deliberativo e 

normativo do Sistema. 

A PERH também discriminou as infrações e as penalidades cabíveis, sendo 

que as penalidades podem se dar na forma de advertência, multa, embargos 

provisório e definitivo. As multas variam de simples ou diária, sendo 

proporcional à gravidade da infração, onde o mínimo é de R$ 50,00 

(cinquenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 

reais).  

Dentre os representantes do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a lei 

estabeleceu a inclusão de representantes da Fundação Nacional do Índio - 

FUNAI, como parte da representação da União e das comunidades indígenas 

residentes ou com interesses na área de atuação da bacia.  

• Como forma de regulamentar a Lei da PERH-MA, foram publicados os 

Decretos Estaduais n. 27.845, de 18 de novembro de 2011 e n. 28.008, 

de 30 de janeiro de 2012 38 , cuja finalidade é regulamentar, 

respectivamente, matéria referente às águas superficiais e subterrâneas. 

  

                                                        
38  Decretos Estaduais de regulamentação da PERH do Maranhão. Disponível em: 
http://www.sigla.sema.ma.gov.br/sigla/pages/public/basesLegais/listaBasesLegais.jsf Acesso 
em 26 de agosto de 2015. 

http://www.sigla.sema.ma.gov.br/sigla/pages/public/basesLegais/listaBasesLegais.jsf
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• Plano estadual de resíduos sólidos 

O Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos do Estado do Maranhão39, 

de 2012 (PERS-MA), elaborado pela coordenação da Secretaria de Estadual 

de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) se reveste de caráter de 

instrumento orientador sobre as etapas futuras no gerenciamento dos 

resíduos gerados, no horizonte de 20 anos, especialmente aos municípios, a 

quem cabe a implementação da política na prática. 

O Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos do Maranhão é um 

instrumento importante para o efetivo manejo dos diversos resíduos sólidos 

gerados no Estado. Nele estão previstas diretrizes, estratégias, metas para a 

não geração, redução, reutilização, reciclagem, eliminação de lixões e 

recuperação de áreas por eles degradadas e, ainda, aproveitamento 

energético. O referido instrumento será abordado no diagnóstico de resíduos 

para o município de Lagoa do Mato, no tocante a eventuais interfaces entre 

este instrumento e o município. 

No que se refere à regionalização, o PERS-MA estabelece como um dos 

instrumentos para fortalecer a gestão dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos os Estudos de 

Regionalização e Constituição de Consórcios Públicos para a disposição final 

ambientalmente adequada para os rejeitos. No entanto, tais estudos devem 

ser realizados quando da implementação do plano estadual. 

6.3 Esfera Municipal 

6.3.1 Lei orgânica municipal 

A Lei Orgânica Municipal define, dentre outras, as responsabilidades perante 

à população em relação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado tendo 

o dever de preservá-lo para as futuras gerações, apontando, como por 

exemplo, a responsabilidade de proporcionar educação ambiental e realizar a 

definição de espaços territoriais a serem especialmente protegidos, seguindo 

o padrão da legislação federal, sem muito detalhamento. 

6.3.2 Código de obras e posturas 

O município dispõe de Código de Posturas. 

                                                        
39 PEGRS do Estado do Maranhão. Disponível em: http://www.mpma.mp.br/index.php/lista-
de-noticias-cauma/5180-plano-estadual-de-gestao-dos-residuos-solidos-do-maranhao 
Acesso em 26 de agosto de 2015. 

http://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-cauma/5180-plano-estadual-de-gestao-dos-residuos-solidos-do-maranhao
http://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-cauma/5180-plano-estadual-de-gestao-dos-residuos-solidos-do-maranhao
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O Código de Posturas municipal foi instituído através da Lei nº 126, de 18 de 

junho de 2010. Ele dispõe sobre as medidas de polícia administrativa a cargo 

do Município em matéria de higiene e ordem pública, tratamento da 

propriedade, dos logradouros e dos bens públicos, dentre outros, estatuindo 

as necessárias relações entre o poder público e os particulares. 

Tal código define a probição da queima de lixo, mesmo no interior dos lotes, 

em quantidades capazes de molestar a vizinhança, assim como a utlização 

de terrenos para disposição de lixo, nos limites da cidade, das vilas e 

povoados. Proibe ainda a disposição de cascas de frutas, ou resíduos de 

qualquer espécie fora dos locais adequados. 

Quanto ao manejo dos  resíduos sólidos, dispõe ainda que o lixo das 

edificações deverá ser recolhido em vasilhames apropriados, aprovado pela 

autoridade competente para ser removido pelo serviço de limpeza da 

Prefeitura. Tal legislação aponta ainda que os resíduos industriais das 

fábricas ou oficinas, galhos de árvores e resíduos de cocheiras ou estábulos 

não serão considerados como lixo e serão transportados por conta do 

morador do prédio ou proprietário do estabelecimento. 

Interessante notar que tal legislação, mesmo que anterior à Lei Lei Federal 

nº 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, já 

aponta a definição de responsabilidades de alguns geradores. 

Em relação à disposição final, quando realizada em aterros sanitários, coloca 

a obrigatoriedade de recobrimento com camada de terra de 0,5m de 

espessura. 

Quanto ao abastecimento de água, impõe a probição de abertura e 

conservação de cisternas nos limites da cidade, vilas e povoados onde 

houver redes de abastecimento. 

6.3.3 Plano diretor municipal 

A Lei Federal n. 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 

182 e 183 da Constituição Federal estabelece diretrizes gerais da política 

urbana e dá outras providências, conhecida como Estatuto das Cidades40, 

somente obriga a elaboração do Plano Diretor, para municípios com mais de 

20 mil habitantes ou conforme definido em seu art.41: 

                                                        
40 Estatuto das Cidades. Disponível 
em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm Acesso em 23 de julho 
de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm
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Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 

I – com mais de vinte mil habitantes; 

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 

previstos no § 4o do art. 182 da Constituição Federal; 

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades 

com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; 

VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas 

suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 

inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 

correlatos. (Incluído pela Lei n. 12.608, de 2012). 

O município não dispõe de Plano Diretor Urbanístico, o que dificulta a 

execução de ações ordenadas para a expansão de serviços de saneamento 

básico. 

6.3.4 Regulação dos serviços públicos de saneamento básico 

Os serviços de saneamento básico são de responsabilidade dos municípios, 

conforme previsto na Constituição do Brasil. Todavia, os serviços de água e 

esgoto ainda são realizados por companhias de água e saneamento nos 

estados. 

A regulação da provisão de serviços é também de responsabilidade dos 

municípios. A LDNSB identifica seis etapas para melhorar a cobertura e 

eficiência dos serviços por meio do encorajamento de um ambiente mais 

competitivo, porém regulado:  

• A separação institucional dos provedores e reguladores de serviços; 

• Promoção de alternativas descentralizadas para a provisão de serviços; 

• Promoção de participação social dentro do serviço regulatório e 

controlador; 

• Uso de tecnologias de baixo custo; 

• Precificação financeiramente sustentável, incluindo subsídios para 

famílias de baixa renda, e; 

• Melhoria na cooperação entre as autoridades federais e locais e a 

sociedade civil. 
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• Agência reguladora municipal 

Como o município ainda não apresenta entidade reguladora delegada ou 

constituída, a regulação e a fiscalização dos serviços públicos de 

saneamento básico de Lagoa do Mato, poderá ser delegada por meio de lei 

autorizativa do município à Agência Estadual de Mobilidade Urbana e 

Serviços Públicos (MOB), entidade constituída por meio da Lei Estadual 

n. 10.567, de 17 de março de 2017. Caso contrário, o município de Lagoa do 

Mato poderá instituir sua própria agência ou constituir, com outros 

municípios, consórcio regulador.  

• Agência reguladora dos serviços públicos do Maranhão - MOB 

Constituem objetivos da regulação definidos na LNSB (art. 22): estabelecer 

padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 

satisfação dos usuários; garantir o cumprimento das condições e das metas 

estabelecidas; prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 

competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da 

concorrência, e definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e 

financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos 

que induzam à eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a 

apropriação social dos ganhos de produtividade. 

No Capítulo VI da LNSB, são tratados os aspectos econômicos dos serviços 

públicos de saneamento básico. Para os serviços de abastecimento de água 

potável e de esgotamento sanitário, prestados pela Departamento De Água E 

Esgoto Do Município, a sustentabilidade econômico-financeira deverá ser 

assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos 

serviços, preferencialmente na forma de tarifas e outros (art. 29, I). A LNSB 

também fixa os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento 

básico, que serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) 

meses (art. 37) e as revisões tarifárias, além de ter suas pautas definidas 

pela MOB ou outra entidade reguladora que o Município de Lagoa do Mato 

constituir ou designar, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos 

serviços (art. 38, II). 

Compete à MOB a regulação, fiscalização e controle sobre serviços públicos 

de competência do Estado do Maranhão e por ele delegados a empresas 

públicas e/ou privadas, e atividades privadas de interesse público, nos termos 

da Lei e demais normas legais, regulamentares e consensuais pertinentes. 
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Dentre as resoluções publicadas pela antiga ARSEMA 41 , aquelas 

relacionadas à Departamento de Água E Esgoto Do Município, prestador de 

serviços em Lagoa do Mato, são: 

• Resolução ARSEMA 01.2011: Fixa os valores e homologa o 

realinhamento tarifário da companhia de saneamento ambiental do 

maranhão – Caema; 

• Resolução ARSEMA 004.2014: Dispõe sobre autorização para reajuste 

das tarifas praticadas pelo Companhia de Saneamento Ambiental do 

Maranhão – Caema no percentual de 5,86% com base em índice de 

Preços ao Consumidor IPCA dos últimos doze meses;  

• Resolução ARSEMA n. 09, de 24 de setembro de 2014: Estabelece a 

obrigatoriedade do fornecimento mensal por parte das concessionárias de 

abastecimento de água de laudo técnico de potabilidade, decorrente das 

análises laboratoriais da água fornecida aos usuários, a ser encaminhado 

à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão; 

• Resolução ARSEMA n. 10, de 24 de setembro de 2014: Disciplina a 

aplicação de penalidades por irregularidades na prestação dos serviços 

públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

• Resolução ARSEMA n. 11, de 24 de setembro de 2014: Disciplina a 

obrigatoriedade de divulgação das informações e comunicações 

encaminhadas pela ARSEMA para as empresas concessionárias, 

permissionárias e delegatárias de serviços públicos no Estado do 

Maranhão;  

• Resolução ARSEMA n. 13 de 30 de abril de 2015: Aprova o reajuste das 

tarifas praticadas pela Companhia de Saneamento Ambiental do 

Maranhão – Caema, no percentual máximo de 12,73%, no período de 

outubro de 2013 a março de 2015. 

Cabe observar que, mesmo sem ter a delegação expressa dos municípios, a 

ARSEMA vem regulando a prestação dos serviços da Departamento De 

Água E Esgoto Do Município com base em uma lei estadual, o que poderá 

ser ratificado ou não quando da assinatura dos contratos de programa entre 

Lagoa do Mato e a Departamento De Água E Esgoto Do Município, após a 

conclusão do PMSB. 

                                                        
41  Consulta às resoluções da ARSEMA. Disponível em: 
http://www.arsema.ma.gov.br/resolucoes/ Acesso em 07 de janeiro de 2016. 

http://www.arsema.ma.gov.br/resolucoes/
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6.3.5 Programas locais de interesse em saneamento básico 

O saneamento básico tem interface com outras políticas de interesse do 

município, tais como a do desenvolvimento urbano, habitacional, turismo, 

industrial, rural, entre outras. Por meio das informações obtidas, não foi 

possível verificar a existência de programas locais que possuem interface 

com o saneamento básico (Quadro a seguir). 

 

Quadro 14 - Programas locais que possuem interface com o saneamento básico 

Nome Abrangência Objetivos Agentes envolvidos 

    

Fonte: PM, 2018 

 

6.3.6 Avaliação sistemática dos serviços de saneamento básico 

A avaliação da prestação dos serviços de saneamento básico, quanto à 

eficiência, eficácia e efetividade, constitui-se em ferramenta essencial na 

busca da qualidade, assim como para verificar o alcance dos objetivos e 

metas definidos no planejamento em saneamento básico. Permite também 

realinhar estratégias e ações em curso que estejam em desacordo com os 

padrões ou metas definidas.  

O Quadro a seguir apresenta os procedimentos de avaliação sistemática dos 

serviços prestados, adotados pelo município de Lagoa do Mato. 

 

Quadro 15 - Mecanismos de avaliação dos serviços prestados 

Mecanismo Órgão 
Atores 

envolvidos 
Situação 

Telefone/Email 
Serviço Autônomo De Água E Esgoto 

De Lagoa Do Mato Saae 
 

(99) 

34921011 

Telefone/Email Prefeitura Municipal De Lagoa Do Mato   

Fonte: PM, 2017 
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6.3.7 Políticas de recursos humanos 

A política de valorização do servidor municipal passa pelo reconhecimento de 

sua contribuição para o município. Neste sentido, os esforços empreendidos 

pela Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato para atender às necessidades 

dos servidores concentram-se apenas no controle e efetivação de 

pagamentos. 

6.3.8 Política tarifária dos serviços de saneamento básico 

Para os Serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário, a Departamento De Água E Esgoto Do Município é quem aplica sua 

política tarifária de acordo com as normas estabelecidas. 

Para os demais serviços sob responsabilidade da Prefeitura Municipal 

(limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos), a mesma não tem instituída 

uma política tarifária para a disponibilidade e execução desses serviços, ou 

seja, são disponibilizados à população gratuitamente. 

6.3.9 Sistema municipal de informação dos serviços de saneamento básico 

O Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos (PEGRS-MA) instituiu o 

Sistema Estadual de Gestão de Informações sobre Resíduos Sólidos 

(SEGIR), desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do 

Maranhão (SEMA), com o objetivo de gerenciar, centralizar, integrar e facilitar 

o acesso às informações.  

O SEGIR integrará os dados sobre resíduos dos municípios e regiões do 

Estado, dos geradores de resíduos e dos órgãos municipais responsáveis 

pelo ordenamento e monitoramento de algumas classes de resíduos.  

Apesar de ter sido instituído pelo PEGRS, ainda não foram disponibilizadas 

informações ou regras sobre a instituição e funcionamento do SEGIR nos 

municípios do Estado. 

O município de Lagoa do Mato não dispõe de sistema municipal de 
informações em saneamento básico. 

6.3.10 Mecanismos de cooperação com outros entes federados 

No município de Lagoa do Mato não instituiu mecanismos de cooperação 

com outros entes federados para a prestação dos serviços de saneamento 

básico. No que se refere a resíduos sólidos, conforme observado na Política 

Estadual de Resíduos Sólidos do Maranhão, o PERS-MA estabelece como 

um dos instrumentos para fortalecer a gestão dos serviços públicos de 
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limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos os Estudos de 

Regionalização e Constituição de Consórcios Públicos para a disposição final 

ambientalmente adequada para os rejeitos. No entanto, tais estudos devem 

ser realizados quando da implementação do plano estadual. 

6.3.11 Serviços Públicos De Saneamento Básico 

O DTP-LMA buscou retratar a situação atual da gestão dos serviços públicos 

de saneamento básico, envolvendo os aspectos institucionais, quantitativos e 

qualitativos operacionais e das infraestruturas relacionadas para propiciar a 

prestação dos serviços com quantidade, qualidade e regularidade, nos 

termos da Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, nº 

11.445/2007, e seu Decreto regulamentador. 

 

7. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

O DTP/LMA buscou retratar a situação atual da gestão dos serviços públicos 

de saneamento básico, envolvendo os aspectos institucionais, quantitativos e 

qualitativos operacionais e das infraestruturas relacionadas para propiciar a 

prestação dos serviços com quantidade, qualidade e regularidade, nos 

termos da Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, Lei n. 

11.445/2007, e seu Decreto Regulamentador (Decreto n. 7.217/2007). 

7.1 Abastecimento de Água Potável  

7.1.1 Plano setorial de abastecimento de água potável 

O município de Lagoa do Mato não dispõe de Plano Diretor de 

Abastecimento de Água Potável, sendo o Plano de Saneamento Básico o 

primeiro instrumento a tratar da temática no âmbito municipal. 

7.1.2 Sistema de abastecimento de água potável (SAA) 

Um sistema de abastecimento de água potável para consumo humano é uma 

instalação composta por determinado conjunto de obras civis, materiais e 

equipamentos destinados à produção e distribuição canalizada de água 

potável para populações. 
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De acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) 42 , o 

abastecimento de água potável em um município é adequado quando ocorre 

o fornecimento por rede de distribuição, com ou sem canalização interna, ou 

por poço, nascente ou cisterna, com canalização interna, em qualquer caso 

sem intermitência (paralisações ou interrupções). 

O Quadro a seguir demonstra o atendimento no abastecimento de água 

potável no município de Lagoa do Mato, nas áreas urbana e rural, conforme 

os conceitos definidos no Plansab. 

 

Quadro 16 – Abastecimento de água potável em Lagoa do Mato 

Áreas 
Quantidade 

de domicílios 

Quantidade de 

domicílios com 

atendimento 

adequado 

Atendimento 

adequado (%) 

Atendimento 

Precário + 

Déficit(c) (%) 

Urbanas 1.065 1017 95,49 4,51 
Rural 1.619 1139 70,35 29,65 
Total 2.684 2156 80,33 19,67 

Fonte: IBGE, 2010  

Nota: Para o atendimento adequado na área rural, foram considerados os domicílios 
atendidos por rede e poços. 

 

O IBGE 43 , ao quantificar os domicílios particulares permanentes com 

abastecimento de água potável por meio de rede geral, de poços ou 

nascentes, não mensurou os aspectos qualitativos da prestação dos serviços. 

Com objetivo de identificar as soluções atualmente adotadas para o 

abastecimento de água potável e sua cobertura no município, são 

apresentados no quadro abaixo os dados referentes aos domicílios 

particulares permanentes com abastecimento de água potável por meio de 

rede geral e por meio de poços ou nascentes, conforme demonstram os 

dados do IBGE (2010). 

Destaca-se que o município de Lagoa do Mato é composto por quatro 

distritos: Lagoa do Mato (sede), Cedro, Tabuleiro e São Raimundo. 

                                                        
42 http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/AECBF8E2/Plansab_Versao_Conselhos_N
acionais_020520131.pdf, acesso abril de 2014. 
43 IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/AECBF8E2/Plansab_Versao_Conselhos_Nacionais_020520131.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/AECBF8E2/Plansab_Versao_Conselhos_Nacionais_020520131.pdf
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Quadro 17 – Cobertura do abastecimento de água potável em domicílios particulares 

permanentes no município de Lagoa do Mato 

Distrito Urbano/Rural 
Quantidade de 

Domicílios 

Rede geral Poço 

Quantidade % Quantidade % 

Lagoa Do 
Mato - Sede 

Urbano 1.065 1.017 95,49 43 4,04 

Rural 1.619 995 61,46 144 8,89 

Total Município 2.684 2.012 74,96 187 6,97 

Fonte: IBGE, 2010 

 

Verifica-se que, aproximadamente 7% dos domicílios particulares 

permanentes em área urbana e rural são atendidos por soluções alternativas 

(poços) e 75% por rede geral, inferindo que 18% dos domicílios não dispõe 

de serviços para o abastecimento de água potável (figura abaixo). 

 

Figura 24 – Abastecimento de água potável nos domicílios particulares permanentes – área 

urbana e rural 

 

 

A cobertura do atendimento desses serviços nos setores censitários 

disponibilizados pelo IBGE pode ser verificada na Figura a seguir. 
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Figura 25 – Cobertura do abastecimento de água potável por setores censitários 

-  

Fonte: UFF, 2017 

 

Quando os índices de cobertura do abastecimento de água potável de Lagoa 

do Mato são comparados aos do Estado do Maranhão (Tabela a seguir), é 

possível perceber que o município conserva índices muito próximos daqueles 

praticados pelos demais municípios do estado de igual porte populacional, o 

que pode ser justificado pelo fato do serviço público de abastecimento de 

água potável atender apenas aos domicílios localizados na área urbana da 

sede municipal, sendo que esses representam cerca de 100% do total dos 

domicílios existentes. 
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Os mesmos índices municipais, quando comparados com aqueles 

encontrados para a região Nordeste, indicam que o índice de cobertura é 

maior em relação à população total e maior em relação à população urbana. 

Quando se compara os índices municipais com os nacionais, Lagoa do Mato  

se aproxima da realidade nacional, uma vez que o índice municipal de 

atendimento à população urbana é superior ao que ocorre nacionalmente e 

superior com relação a população total atendida. 

 

Tabela 18  – Cobertura dos serviços de abastecimento de água potável 

Local 
Abastecimento de água potável 

População total 
% 

População urbana 
% 

Lagoa do Mato 99,72 100 
Maranhão 56,20 77,51 
Nordeste 73,40 89,60 
Brasil 83,30 93,10 

Fonte: SNIS-AE, 2015 

 

7.1.3 Prestação dos serviços de abastecimento de água potável 

Os serviços públicos de abastecimento de água potável são de 

responsabilidade do poder público municipal, mesmo que administrados em 

regime de concessão ou permissão.  

Conforme estabelecido no art. 38 da Lei n. 11.445/2007 (LDNSB), o poder 

público municipal poderá prestar os serviços de saneamento básico nas 

seguintes modalidades: 

Prestação direta: (diretamente, por meio de órgão de sua administração 

direta ou por autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista 

que integre a sua administração indireta, facultado que contrate terceiros, 

no regime da Lei n. 8.666/1993;  

Prestação contratada: mediante concessão ou permissão, sempre 

precedida de licitação na modalidade concorrência pública, no regime da 

Lei n. 8.987/1995 (indiretamente) ou no âmbito de gestão associada de 

serviços públicos, mediante contrato de programa autorizado por contrato 

de consórcio público ou por convênio de cooperação entre entes 

federados, no regime da Lei n. 11.107/2005; 
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Prestação autorizada: mediante autorização a usuários organizados em 

cooperativas ou associações, no regime previsto no art. 10, § 1º, da 

LDNSB, desde que os serviços se limitem a determinado condomínio ou 

localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população 

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

operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento 

dos usuários.  

Na área urbana do município os serviços de abastecimento de água potável 

são realizados diretamente por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura 

e, nas demais localidades, são adotadas soluções alternativas mantidas por 

moradores. 

Observa-se que, de acordo com a LDNSB e seu Decreto Regulamentador, a 

validade de contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos 

de saneamento básico exige a existência de plano de saneamento básico, de 

estudo que comprove a viabilidade técnica e econômico-financeira da 

prestação universal e integral dos serviços, a existência de normas de 

regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes da 

LDNSB, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização e 

a realização prévia de audiência e consulta públicas sobre edital de licitação 

e minuta de contrato, no caso de concessão ou de programa. 

É também condição de validade para a celebração de contratos de 

concessão ou de programa que as normas de regulação prevejam a 

autorização para contratação dos serviços (com respectivos prazos e área a 

ser atendida), que estejam inclusas metas progressivas e graduais de 

expansão dos serviços, priorizando as ações a serem executadas, que sejam 

previstas as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços e, 

principalmente, as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-

financeiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo o 

sistema de cobrança e composição de taxas, tarifas e outros preços públicos, 

a sistemática de reajustes e de revisões dessa cobrança e a política de 

subsídios, além dos mecanismos de controle social em todo processo. 

Cabe ressaltar que o PMSB é um dos requisitos para validade dos contratos. 

O Quadro abaixo apresenta as principais informações relativas à prestação 

dos serviços públicos de saneamento básico no município. 
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Quadro 18 – Informações sobre a prestação dos serviços públicos de abastecimento de 
água potável 

Município Lagoa do Mato 

Distrito/Localidade/Comunidade Sede do Município (área 
urbana) 

Localidade 

Prestador/Operador dos 
Serviços 

Secretaria Municipal de 
Infraestrutura 

Associação de 
moradores 

Modalidade de Contrato Não há contrato Não há contrato 

Serviços Concedidos Água - 

Início - - 

Término - - 

Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017) e Prefeitura Municipal 

 

7.1.4 Caracterização do sistema existente 

• Cadastro técnico do sistema 

O município de Lagoa do Mato não dispõe de cadastro técnico do sistema de 

abastecimento de água potável. 

• Sistema adotado 

O município de Lagoa do Mato é abastecido por meio de sistema público 

subterrâneo isolado. 

• Caracterização dos SAA 

Considera-se serviços públicos de abastecimento de água potável a sua 

distribuição mediante ligação predial, incluindo eventuais instrumentos de 

medição, bem como, quando vinculadas a esta finalidade, as atividades para 

captação, adução e reservação de água bruta, tratamento da água, adução e 

reservação de água tratada. 

Para o abastecimento de água potável em Lagoa do Mato, o sistema público 

operado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura é composto por unidades 

de captação, adução, reservação e distribuição. O sistema estruturado 

poderá ser visualizado na Figura a seguir. 
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2018-MA-DTP-LMA-02 

 

Figura 26 – Diagrama dos sistemas de abastecimento de água potável em Lagoa do Mato 

 

Fonte: http://atlas.ana.gov.br/atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=21&mapa=sist# 

http://atlas.ana.gov.br/atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=21&mapa=sist
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2018-MA-DTP-LMA-02 

 

Nas demais localidades o abastecimento é garantido pelos moradores por 

meio de Poços coletivos (Figura a seguir). 

 

Figura 27 – Localização dos poços de abastecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UFF, 2017 

 

7.1.5  Regulação dos serviços 

O Decreto Regulamentador da LDNSB faculta aos municípios estabelecerem 

normas específicas de regulação para cada um dos serviços públicos de 

saneamento básico.  
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Tais normas poderão ser editadas por legislação do titular (no que se refere 

aos direitos e obrigações dos usuários e prestadores, bem como às 

penalidades a que estarão sujeitos e aos procedimentos e critérios para a 

atuação das entidades de regulação e de fiscalização) ou por norma da 

entidade de regulação (no que se refere às dimensões técnica, econômica e 

social de prestação dos serviços). 

O município não dispõe de normas de regulação específicas para os serviços 

de abastecimento de água potável. 

7.1.6 Manancial utilizado 

Prediminam poços subterrâneos como manancial de abastecimento no 

Município. Não foi possível conhecer qual o enquadramento dos mananciais, 

nem mesmo informações sobre a qualidade de suas águas. 

7.1.7 Captação e adução da água bruta 

• Outorga de uso consuntivo 

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um dos seis instrumentos 

da Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecidos no inciso III do art. 

5º da Lei Federal n. 9.433 de 08 de janeiro de 1997. Esse instrumento tem 

como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da 

água e o efetivo exercício dos direitos de acesso aos recursos hídricos. 

É o ato administrativo mediante o qual o Poder Público outorgante faculta ao 

outorgado (requerente) o direito de uso de recursos hídricos, por prazo 

determinado, nos termos e nas condições expressas no ato. O ato 

administrativo deve ser publicado no Diário Oficial.  

Conforme disposto na Lei Federal n. 9.433/1997, dependem de outorga: 

• derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo d’água 

para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de 

processo produtivo; 

• extração de água subterrânea de aquífero para consumo final ou insumo 

de processo produtivo; 

• lançamento em corpo d’água de esgotos e demais resíduos líquidos ou 

gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou 

disposição final; 

• aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; e 

• outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 

existente em um corpo d’água. 
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No que tange os serviços de saneamento básico, a outorga de direito de uso 

de recursos hídricos (uso consuntivo) deve ser solicitada por todos aqueles 

que usam, ou pretendem usar, os recursos hídricos para captação de águas 

superficiais ou subterrâneas. A exceção é para algumas formas de uso da 

água que podem ser consideradas de pouca expressão, no tocante à 

quantidade de água demandada frente à disponibilidade existente no local.  

Nesses casos, exclui-se a obrigatoriedade da outorga, mas não a 

responsabilidade de computar os usos e, portanto, de informar ao Poder 

Público estadual os valores utilizados. 

No caso das águas subterrâneas, a outorga de uso consuntivo representa a 

garantia de água para todos os usos, sendo portanto obrigatória. 

Apesar das águas subterrâneas serem de domínio estadual, sendo as 

outorgas solicitadas ao Estado, é relevante a participação da União em 

estudos que estabeleçam as normas para sua utilização (art. 26, Constituição 

Federal). 

Em consulta realizada no sítio eletrônico da Agência Nacional de Águas 

(ANA), não foram localizados dados sobre a existência de outorgas para o 

município de Lagoa do Mato, entre os anos de 2001 a 2015. 

Não foram localizadas as solicitações da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura para outorga de uso consuntivo das águas superficiais e 

subterrâneas para o abastecimento do município de Lagoa do Mato. 

• Captação 

A água consumida no Município é captada no manancial subterrâneo, por 

meio da bateria de 56 poços públicos distribuídos pelo Município. 

De acordo com as informações disponibilizadas pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, o volume de água produzido oriundo do conjunto de poços é 

de 71,81l/s. 

A Figura a seguir apresenta registros fotográficos da captação de água bruta 

no Município. 
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Figura 28 – Aspectos da captação 

 
Captação no Distrito Sede  

Fonte: UFF, 2017 

 

• Adução da água bruta 

Adução é a tubulação empregada nas linhas de condução da água bruta de 

seu ponto de captação até a Estação de Tratamento de Água (ETA). 

Não há informações sobre a adução da água bruta captada no município, 

nem d os materiais empregados nas tubulações das linhas existentes-. Não 

há macromedidores instalados.  

O Quadro a seguir apresenta a ausência de dados quanto as principais 

características técnicas e operacionais das adutoras existentes e em 

operação no município. 
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Quadro 19 – Características da adução de água bruta 

Loca

l 

Materia

l da 

tubulaç

ão 

Linh

as 
Extens

ão (m) 

Diâmet

ro 

(mm) 

Vazã

o de 

aduç

ão 

(l/s) 

Regi

me 

Macromedid

ores 

instalados 

Observaç

ões 

Distri

to 

Sede 

- 

Lago

a do 

Mato 

- - - - - - - - 

Fonte: UFF, 2017 e PM, 2018 

 

• Estações elevatórias de água bruta 

Estações elevatórias de água bruta são instalações de bombeamento 

destinadas para recalcar a água captada às unidades de reservação ou 

tratamento, quando estas se encontram em pontos distantes da unidade de 

captação ou em pontos elevados, como também para reforçar a capacidade 

de adução do sistema. 

O sistema não conta com estação elevatória de água bruta. A água captada é 

transportada por gravidade, sendo a vazão captada igual a vazão aduzida 

(71,81l/s), considerando as respectivas perdas de energia no transporte. 

7.1.8 Tratamento da água bruta 

O tratamento da água bruta objetiva condicionar suas características para 

atender qualidade necessária para um determinado uso. A água a ser 

utilizada no abastecimento público deve atender aos padrões de qualidade 

exigidos pela Portaria Ministério da Saúde n. 2.914/2011 aceitos 

internacionalmente, bem como aquelas estabelecidas pela Resolução 

Conama n. 357/2005. 

Em 2017, o Ministério da Saúde revogou a portaria 2.914/2011, tendo sido 

incorporada pela PRC (Portaria de Consolidação) n° 544. 

                                                        
44 PRC n.5/2017. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005_03_10_2017.html 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005_03_10_2017.html
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O tratamento da água bruta tem em sua principal função prevenir o 

aparecimento de doenças de veiculação hídrica e, sobretudo, proteger a 

saúde da população. O tratamento da água pode se dar de forma simplificada 

ou completa (convencional), de acordo com as características físicas, 

químicas e biológicas da água bruta a ser tratada.  

A Resolução Conama n. 375/2005 define por tratamento simplificado a 

clarificação da água por meio de filtração, desinfecção e correção de pH 

quando necessário, e por tratamento convencional a clarificação com 

utilização de coagulação e floculação, seguida de desinfecção e correção de 

pH. 

De acordo com esta Resolução, o tratamento simplificado poderá ser adotado 

nas águas doces apenas para águas Classe 1 com vistas ao abastecimento 

para consumo humano. 

O sistema de tratamento utilizado no município é o Simplificado, composto 

pelos processos de desinfecção. 

7.1.9 Volumes de água tratada 

Não há informações disponibilizadas pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura quanto ao volume de água tratada provinda do manancial 

subterrâneo e nem da média de funcionamento do conjunto moto-bomba que 

alimenta o sistema subterrâneo. As instalações visitadas encontram-se na 

Figura a seguir. 

 

Figura 29 – Registro das instalações de tratamento de água 

 
Estação de tratamento de água municipal 
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Infraestrutura da ETA 

 

 
Cone dosador  

Fonte: UFF, 2017 
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• Estações elevatórias de água tratada 

Estações elevatórias de água tratada são instalações destinadas a 

transportar a água tratada a pontos mais distantes ou mais elevados do 

sistema, ou para aumentar a vazão de linhas adutoras. 

O sistema não conta com estação elevatória de água tratada, sendo a água 

transportada por gravidade. 

• Adutoras de água tratada 

Adutoras de água tratada são tubulações utilizadas para a condução da água 

tratada da ETA aos reservatórios de distribuição, sem a existência de 

derivações para alimentar as canalizações de ruas e ramais prediais. 

No município, não há informações sobre a adução da água tratada e nem do 

material utilizado nas tubulações.   

7.1.10 Reservação e distribuição de água tratada 

• Reservação 

O município conta com 16 reservatórios. O volume total reservado para 
distribuição é estimado em 215m³. O Quadro abaixo apresenta as principais 
características dos reservatórios instalados.  
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Quadro 20 – Características dos reservatórios de água tratada 

Local Nome do reservatório Regime Tipo Localização 
Coordenadas 

UTM 
Formato/Material 

Volume de 
reservação (m3)* 

Observações 

Zona rural 
Reservatório R1 - 

Povoado São Raimundo 
Gravidade Elevado - 

05°55'05,6"S; 
43°33'19,1"W 

Circular / - 
10/Metro cúbico 

(m³) 
Estado de 

conservação regular 

Zona Rural 
Reservatório R2 - 

Povoado São Raimundo 
Gravidade Elevado - 

05°55'02,6"S; 
43°33'07,8"W 

Circular / - 
10/Metro cúbico 

(m³) 
Estado de 

conservação regular 

Sede Rua São Pedro Gravidade Elevado -  
Circular / 
Concreto 

15 m³ 
Estado de 

conservação regular 

Sede Rua da Caixa D’água Gravidade Elevado -  
Circular / 
Concreto 

10 m³ 
Estado de 

conservação regular 

Sede Bairro Cosmo Gravidade Elevado -  
Circular / Fibra de 

Vidro 
10Metro cúbico 

(m³) 
Estado de 

conservação bom 

Sede Rua Unha de Gato Gravidade Elevado -  
Circular / Fibra de 

Vidro 
20 m³ 

Estado de 
conservação bom 

Sede Rua Unha de Gato Gravidade Elevado -  
Circular / Fibra de 

Vidro 
20 m³ 

Estado de 
conservação bom 

Zona rural Povoado Caraíba Gravidade Elevado -  
Circular / Fibra de 

Vidro 
15 m³ 

Estado de 
conservação regular 
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Local Nome do reservatório Regime Tipo Localização 
Coordenadas 

UTM 
Formato/Material 

Volume de 
reservação (m3)* 

Observações 

Zona rural Povoado Cedro Gravidade Elevado -  
Circular / Fibra de 

Vidro 
15 m³ 

Estado de 
conservação regular 

Zona rural Povoado Jenipapinho Gravidade Elevado -  
Circular / Fibra de 

Vidro 
10 m³ 

Estado de 
conservação bom 

Zona rural Povoado Macambria Gravidade Elevado -  
Circular / Fibra de 

Vidro 
15 m³ 

Estado de 
conservação bom 

Zona rural Povoado Peixe Gravidade Elevado -  
Circular / Fibra de 

Vidro 
15 m³ 

Estado de 
conservação bom 

Zona rural Povoado Poço Verde Gravidade Elevado -  
Circular / Fibra de 

Vidro 
10 m³ 

Estado de 
conservação regular 

Zona rural Povoado Típis Gravidade Elevado -  
Circular / Fibra de 

Vidro 
10 m³ 

Estado de 
conservação ruim 

Zona rural Povoado Tabuleiro Gravidade Elevado -  
Circular / Fibra de 

Vidro 
15 m³ 

Estado de 
conservação regular 

Zona rural Povoado Tabuleiro Gravidade Elevado -  
Circular / Fibra de 

Vidro 
15 m³ 

Estado de 
conservação ruim 

*Estimado - Fonte: UFF, 2017 
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• Rede de distribuição 

Não há informações quanto à extensão da rede de distribuição no município 

nem dos materiais construtivos (Quadro a seguir). A rede não é setorizada, 

lembrando que a setorização está intimamente ligada ao combate às perdas 

no SAA. 

Não há cadastro técnico do sistema e não se sabe o percentual de 

micromedição. 

 

Quadro 21 – Rede de distribuição no município 

Rede Extensão (m) Material Construtivo 

Distrito Sede - Lagoa do Mato -  -  

Total -  -  

Fonte: UFF, 2017 

 

Figura 30 – Registro da reservação e distribuição 
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Reservatórios de água localizados no Distrito Sede 

Fonte: UFF, 2017 

 

A Figura a seguir apresenta a localização das unidades que compõe o 

sistema de abastecimento de água potável no município de Lagoa do Mato. 
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Figura 31 – Imagem de satélite com a localização das unidades do SAA 

 

Fonte: UFF, 2017 

 

7.1.11 Abastecimento de água potável na área rural do município 

O sistema de abastecimento dos domicílios particulares permanentes na área 

rural do município de Lagoa do Mato é realizado por meio da rede geral 

(61%), poços (9%) e cisternas (0%) como demonstra o Gráfico abaixo (IBGE, 

2010). 
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Figura 32 – Modalidades do abastecimento de água na área rural 

 

Fonte: IBGE, 2010 

 

• Outras fontes de abastecimento 

Parte dos domicílios particulares permanentes da área rural (30%) é 

abastecida de forma precária, seja por rede geral, poços ou outra forma de 

abastecimento de água, não havendo qualquer controle sobre a água 

consumida (Gráfico abaixo).  

Vale ressaltar que, as formas enquadradas nessa categoria são consideradas 

inadequadas conforme conceituou o Plansab. 

 

Figura 33 – Representatividade das outras fontes de abastecimento na área rural 

 

Fonte: UFF, 2017 
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O Quadro a seguir consolida todas as modalidades utilizadas para o 

abastecimento de água na área rural de Lagoa do Mato. 

 

Quadro 22 – Abastecimento de água potável em domicílios particulares permanentes na 

área rural do município 

Distritos 
Domicílios - Área 

rural 

Modalidade de abastecimento 

Rede 
Geral 

Poço Cisterna 
Outras 
formas 

- 

Sede - Lagoa do 
Mato 

1.620 995 144 - 480 1 

Total 1.620 995 144 - 480 1 

Percentuais (%) 100 61,42 8,89 0,00 29,63 0,06 

Fonte: IBGE, 2010 

 

Foi possível perceber que a população das áreas rurais  são orientadas 

quanto à proteção dos poços, das nascentes e dos rios, bem como da 

necessidade de desinfeção (cloração) da água consumida pelas soluções 

individuais adotadas. A água é consumida com controle sobre sua qualidade. 

Destaca-se que a LDNSB estabelece em seu art. 5º que não constitui serviço 

público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, 

desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços. 

Entretanto, seu art. 10 discorre que em localidade de pequeno porte 

predominantemente ocupada por população de baixa renda, onde outras 

formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção 

incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários, os serviços de 

abastecimento de água poderão ser prestados por usuários organizados em 

cooperativas ou associações, desde que sejam celebrados contratos para a 

prestação desses serviços, o que poderia vir a garantir controle e eficiência 

no abastecimento desses locais. 

A Figura a seguir apresenta o registro das soluções adotadas para o 

abastecimento de água na área rural. 
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Figura 34 – Registro do abastecimento de água na área rural 

 
Reservatórios de água em área rural. 

 

• Comunidades remanescentes de quilombolas 

Não foram localizadas comunidades quilombolas remanescentes instaladas 

no município de Lagoa do Mato. 

• Comunidades indígenas 

No município de Lagoa do Mato não foi registrada a presença de 

comunidades indígenas pertencentes aos troncos Macrojê e Tupi-Guarani. 

7.1.12 Ligações e economias 

Ligação domiciliar é a instalação que une a rede de distribuição à rede 

interna de cada imóvel (comercial, industrial, público ou residencial), dessa 

forma permitindo a chegada de água.  

Economia pode ser definida como o imóvel ou subdivisão de um imóvel com 

ocupação independente entre si, que utilizam uma única instalação de 

abastecimento de água potável. 
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Ligações e economias ativas são consideradas aquelas abastecidas pela 

rede pública. Já as inativas, são aquelas que embora estejam conectadas ao 

sistema não se utilizam dos serviços de abastecimento de água potável. 

Ligações e economias ativas micromedidas são aquelas providas de 

medidores (hidrômetros) de consumo. 

O Quadro a seguir apresenta o total de ligações e economias atendidas pelos 

serviços prestados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

Quadro 23 – Ligações e economias no município 

Lagoa do Mato Micromedidas 

Ligações* 

Ativas 3.464 0 

Inativas 30 250 

Total 3494 250 

Economias 

Ativas 3.464 0 

Inativas 30 250 

Total 3494 250 

 

Observa-se que a quantidade de ligações e economias hidrometradas está 

abaixo da média nacional (91,8%) e abaixo do índice regional fornecido pelo 

indicador IN009 do SNIS (89,7%) relativo ao ano de 2015. 

Cabe ressaltar que a hidrometração, além de ser um instrumento de controle 

sobre os serviços públicos disponibilizados, é fundamental para a 

recuperação dos custos incorridos na prestação dos serviços de saneamento 

básico (fixação de tarifas), conforme dispõe o art. 29, § 1º, da Lei 

n.  11.445/2207. 

7.1.13 Consumo per capita e consumidores especiais 

O consumo per capita traduz o volume de água diário requerido por um 

indivíduo, usualmente expresso em l.hab.dia. Esse valor é adotado na 

concepção de sistemas de abastecimento de água potável para satisfazer as 

necessidades diárias de um indivíduo. 

• Os fatores que influenciam no consumo per capita de água em um 

município estão associados, dentre outros, ao nível socioeconômico 

cultural da população abastecida, ao nível de industrialização e 

atividades comerciais, clima, porte populacional, características e 

topografia do município, disponibilidade de mananciais, percentual de 

hidrometração e política tarifária do prestador. 
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De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), uma pessoa 

necessita de um consumo mínimo de 110 litros de água por dia (essa medida 

supostamente seria suficiente para um indivíduo saciar a sede, cuidar 

apropriadamente da higiene e preparar os alimentos). 

Os dados disponibilizados pelo SNIS indicam que no município de Lagoa do 

Mato, o consumo per capita foi de 147,89l.hab.dia em 2017, enquanto que no 

Estado foi de 125,12l.hab.dia. 

A Figura a seguir apresenta a série histórica de 2010 a 2016 dos consumos 

per capita do Estado do Maranhão, da região Nordeste e do Brasil. 

 

Figura 35 – Consumo de água per capita – série histórica (2010-2016) 

 

Fonte: SNIS, Série Histórica 

 

A influência do porte populacional na determinação do consumo per capita 

recebe destaque em diversos manuais básicos de projeto e comumente 

apresenta uma tendência crescente, conforme demonstrado na Tabela a 

seguir.  

Tabela 19 – Consumo médio per capita por porte municipal 

Porte municipal 
População considerada 

 (hab.) 
Consumo médio  

per capita (l.hab.dia) 

Mínimo até 5.000 100 a 150 
Pequeno De 5.001 a 25.000 150 a 200 
Médio De 25.001 a 100.000 200 a 250 
Grande Acima de 100.001 250 a 300 

Fonte: Barros, et al. 
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Comparando o consumo per capita do município com aquele apresentado 

pela literatura do setor, é possível inferir que Lagoa do Mato encontra-se fora 

do consumo previsto para municípios de igual porte. 

Conclui-se que cada habitante consumiu cerca de 147,89l/hab.dia, valor 

acima daquele recomendado pela ONU e pela literatura do setor.  

Desta forma, com o consumo per capita acima dos valores recomendados 

tanto pela ONU quanto pela literatura do setor, ações para a redução deste 

consumo deverão ser tomadas para que se evite o desperdício da água 

produzida, distribuída e consumida no município.  

7.1.14 População atendida 

Conforme informado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, 8.662 

habitantes são atendidos pelo SAA existente o que representa 95,49% da 

população urbana do município e 78,60% de sua população total (Figura a 

seguir). 

 

Figura 36 – População atendida – cobertura do sistema de abastecimento de água potável  

 

Fonte: UFF, 2017 
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7.1.15 Volume de água disponibilizado por economia 

De acordo com o SNIS(2015), o volume de água disponibilizado por 

economia para o município é 15,9m³.mês.Como a densidade de projeto por 

economia foi estimada em 4 habitantes por domicílio, infere-se que cada 

usuário no município de Lagoa do Mato tenha disponível para consumo o 

volume diário de aproximadamente 0,1m³.dia ou 132,8l.hab.dia, valor inferior 

ao estimado no consumo per capita (147,8l.hab.dia). 

A diferença entre o volume disponibilizado para consumo e o volume 

efetivamente consumido pode representar a ocorrência de diversas situações 

não contabilizadas, dentre elas a reservação ou perdas nas economias, as 

diferenças não demonstradas de consumo, a alta produção sem 

aplicabilidade por ausência de infraestrutura de distribuição, dentre outras. 

 

Figura 37 – Consumo per capita vs volume disponibilizado 

 

Fonte: UFF, 2017 

 

O Quadro a seguir apresenta os dados sobre consumo micromedido e 

faturado no município de Lagoa do Mato.  
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Quadro 24  – Consumo micromedido e faturado pela  Secretaria Municipal de Infraestrutura 

em Lagoa do Mato 

Consumo micromedido (m³/mês) Consumo de água faturado (m³/mês)  

15,74 - 

Fonte: SNIS 2015 

 

Observa-se no Quadro acima que o volume de água consumido é de 15,74 

m³/mês.econ. Não há informações quanto ao consumo de água faturado. 

Os consumidores especiais identificados no município de Lagoa do Mato são 

apresentados no Quadro a seguir com as respectivas vazões utilizadas. 

Quadro 25 – Consumidores especiais no município de Lagoa do Mato 

Consumidor Vazão utilizada 

Grandes comércios - - 

Hospitais 400 m³/mês 

 

7.1.16 Setores de consumo 

As informações disponíveis indicam que no município de Lagoa do Mato a 

maior demanda de água é para o consumo humano (Figura a seguir). 
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Figura 38 – Demanda de água no município 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente 
http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao03032011024629.pdf 

 

Quanto ao consumo humano, considerando o per capita de 147,89 l/hab.dia e 

a população total do município de Lagoa do Mato em 2015 

(11.020habitantes), estima-se que o consumo seja de aproximadamente 

1.629,75m³/dia, caso todos os moradores tivessem à disposição rede de 

distribuição de água. Com relação à população urbana (4.491habitantes), 

estima-se o consumo de 664,17m³/dia.  

Com relação aos demais setores, o consumo estimado poderá ser verificado 

na Tabela a seguir. 
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Tabela 20 – Consumo estimado por setores no município de Lagoa do Mato 

Setor Humano Animal Industrial Turismo Irrigação 

Consumo (m³/dia) 66,29 0 0 0 0 

Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

 

7.1.17 Estrutura de consumo 

Com base nas informações fornecidas pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, o Quadro a seguir demonstra a ausência de dados sobre a 

estrutura de consumo no município.  

 

Quadro 26 – Estrutura de consumo no município de Lagoa do Mato 

 Número de economias 

Faixa de consumo (m³/Eco/mês) Residencial Comercial Industrial Pública Outra 

de 00 - 10 - - - - - 

de 10 - 20 - - - - - 

de 20 - 30 - - - - - 

de 30 - 50 - - - - - 

Excedente de 50 - - - - - 

Excedente de 100 - - - - - 

Fonte:Secretaria Municipal de Infraestrutura 

 

7.1.18 Disponibilidade hídrica para consumo 

De acordo com a ANA45, em diversas regiões hidrográficas do país, a intensa 

e desordenada ocupação do território tem gerado conflitos pelo uso da água, 

em face principalmente de questões associadas à qualidade requerida para 

determinados usos. 

                                                        
45 http://arquivos.ana.gov.br/planejamento/planos/pnrh/VF%20DisponibilidadeDemanda.pdf 
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Na região Atlântico Nordeste Oriental grande parte dos rios apresentam 

disponibilidade hídrica confortável ou excelente para consumo, enquanto 

existem trechos em que a situação hídrica é crítica ou preocupante (Figura a 

seguir). 

 

Figura 39 – Demanda e disponibilidade hídrica na região hidrográfica Atlântico Nordeste 

Ocidental 

 

Fonte: ANA, Plano Nacional de Recursos Hídricos 
http://arquivos.ana.gov.br/planejamento/planos/pnrh/VF%20DisponibilidadeDemanda.pdf 

 

Na região Parnaíba existem diversos trechos onde podem ser observadas 

deficiências na relação demanda e disponibilidade hídrica, enquanto boa 

parte dos demais rios possuem excelente ou confortável relação entre 

disponibilidade e demanda hídrica (Figura a seguir). 
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Figura 40 – Demanda e disponibilidade hídrica na região hidrográfica Parnaíba 

 

Fonte: ANA, Plano Nacional de Recursos Hídricos 
http://arquivos.ana.gov.br/planejamento/planos/pnrh/VF%20DisponibilidadeDemanda.pdf 

 

A região Tocantins/Araguaia apresenta em sua grande maioria, trechos em 

que a situação da relação entre a demanda e disponibilidade hídrica é 

excelente. Nos demais rios a relação entre a demanda e disponibilidade 

hídrica para o consumo é confortável, apresentando pequenos trechos com 

situação preocupante (Figura a seguir). 

 

http://arquivos.ana.gov.br/planejamento/planos/pnrh/VF%20DisponibilidadeDemanda.pdf
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Figura 41 – Demanda e disponibilidade hídrica na região hidrográfica Tocantins/Araguaia 

 

Fonte: ANA, Plano Nacional de Recursos Hídricos 
http://arquivos.ana.gov.br/planejamento/planos/pnrh/VF%20DisponibilidadeDemanda.pdf 

 

7.1.19 Consumo e demanda de abastecimento de água potável 

O balanço prévio entre o consumo e demanda de abastecimento de água 

potável no município de Lagoa do Mato encontra-se demonstrado nos 

Quadro e Figura a seguir.  

Na demanda de consumo no município de Lagoa do Mato, o volume 

produzido pelo sistema público de abastecimento de água potável é 

suficiente. 

O balanço entre o consumo e a demanda no município, demonstra um 

superavit de produção de água potável para o abastecimento da população 

total urbana de 150,6 m³/dia.  

 

http://arquivos.ana.gov.br/planejamento/planos/pnrh/VF%20DisponibilidadeDemanda.pdf
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Quadro 27 – Balanço entre consumos e demandas de abastecimento  de água potável no 

município de Lagoa do Mato 

Estimativa da demanda de consumo - população urbana 
(m³/dia) (1) 

664,10 

Volume produzido (m³/dia) (2) 1.775,80 

Volume consumido no sistema público de 
abastecimento de água (m³/dia) (3) 

1.625,20 

Balanço: Volume produzido e Volume consumido no 
sistema público de abastecimento de água (m³/dia) (2) - 

(3)  
150,60 

Balanço: Consumo total estimado e Volume produzido 
(m³/dia) (2) - (1)  

1.111,70 

Notas: 
(1) Valor demonstrado no item de análise e avaliação dos consumos por setores; 
(2) Valor informado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços; 
(3) Valor informado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços referente às ligações ativas. 
Balanço entre consumos e demandas de abastecimento de água potável no município de 
Lagoa do Mato 
 

Figura 42 – Balanço entre consumos e demandas de abastecimento  de água potável no 

município de Lagoa do Mato 

 

Fonte: UFF, 2017 
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7.1.20 Qualidade da água bruta e do produto final do sistema de 

abastecimento 

A rede hidrográfica no município de Lagoa do Mato é apresentada na Figura 

a seguir, onde é possível identificar os corpos d’água e os possíveis 

mananciais que poderão ser objetos de estudo para suprir as necessidades 

futuras de abastecimento de água do município. 

 

Figura 43 – Rede hidrográfica do município de Lagoa do Mato 

 

Fonte: UFF, 2017 

 

• Qualidade da água bruta 

Os parâmetros utilizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura para 

análise da qualidade da água bruta captada encontram-se descritos no 

Quadro abaixo. 
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Quadro 28 – Parâmetros básicos para análise da qualidade da água bruta 

Parâmetros Descrição 

Cor Medida de substâncias dissolvidas na água 

Turbidez Medida de partículas em suspensão na água 

Cloro residual 
É o teor de cloro que permanece após a desinfecção da água, em 
garantia a qualidade microbiológica 

Fluoreto 
É o teor de flúor que permanece após a fluoretação da água, para 
redução da incidência da cárie dentária 

Coliformes totais 
Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias 
provenientes do meio ambiente 

Coliformes 
termotolerantes 

Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de 
origem animal 

Fonte: PRC n. 5/2017 

 

Não há dados de qualidade de água bruta disponibilizados pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura para o município de Lagoa do Mato. Não é 

possível avaliá-los para verificar a necessidade de tratamento em relação aos 

padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS n. 2.914/2011, 

conforme demonstra o Quadro abaixo.  

 

Quadro 29 – Qualidade da água bruta captada no município de Lagoa do Mato 

Parâmetro 
Valores encontrados análise 
realizada em Lagoa do Mato 

Valores limites estabelecidos 
pela Portaria MS nº 2.914/2011 

Cor (UH) - 15 UH 

Turbidez (UT) - 5,0 UT 

Cloro residual - 0,2 - 2,0 mg/L 

Coliformes totais - Ausência em 95% das amostras 

Coliforme 
termotolerantes 

- Ausência 

Fonte: PMLG, 2017 
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• Qualidade do produto final/água tratada 

Os padrões de potabilidade de água distribuída à população são regidos pelo 

estabelecido na Portaria MS n. 2.914/2011.  

O SNIS disponibiliza informações sobre o tipo de atendimento da portaria. O 

Quadro abaixo demonstra a ausência de resultados para o indicador do SNIS 

(2010,  2013 e 2015) onde a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a partir 

de 2013, - as determinações da Portaria MS n. 2.914/2011/PCR n. 5/2017. 

 

Quadro 30  – Tipo de atendimento das Portarias em vigor 

Ano Tipo de atendimento da portaria sobre qualidade da água 

2010 - 

2013 - 

2015 - 

Fonte: SNIS 

 

Foi consultado ainda, no Portal da Saúde, dados sobre o monitoramento dos 

parâmetros básicos da Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo 

Humano – Vigiágua46. 

Não foram localizados resultados para o município de Lagoa do Mato. 

• Eficiência do tratamento e custos operacionais 

Avaliar a eficiência no tratamento da água configura-se como uma importante 

ferramenta para o controle operacional do processo, permitindo a 

identificação e a correção de falhas, caso existam, de forma a melhorar seu 

desempenho, e o enquadramento dos parâmetros de qualidade de água 

conforme recomendado pela Portaria MS n. 2.914/2011. 

A qualidade da água bruta tem implicação direta nos métodos de tratamento 

adotados e consequentemente na dosagem de produtos químicos utilizados 

para o enquadramento de sua potabilidade.  

                                                        
46 Disponível em Portal da Saúde (http://189.28.128.178/sage/#). Acesso em 20 jul. 2015. 
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A estimativa da eficiência de tratamento encontrada não pode ser efetuada 

devido à ausência dos dados de qualidade da água bruta e as análises 

realizadas na água tratada distribuída (Tabela a seguir). 

 

Tabela 21 – Efiencia do tratamento da água no municipio de Lagoa do Mato 

Parâmetro 

Valores 
encontrados 

análise realizada 
em xx/xx/xxxx 

água bruta 

Amostras em 
conformidade 
com a Portaria 

MS n. 2.914/2011 
(%) 

Eficiência 
estimada no 
tratamento 

(%) 

Valores limites 
estabelecidos 

pela Portaria MS 
n. 2.914/2011 

Cor (UH) - - 

- 

15 UH 
Turbidez(UT) - - 5,0 UT 
Cloro residual - - 0,2 - 2,0 mg/L 
Coliformes 
totais 

- - 
Ausência em 95% 
das amostras 

Coliforme 
termotolerantes 

- - Ausência 

Fonte: PM, 2018 

 

Com relação aos custos operacionais, a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura não disponibilizou os valores gastos mensalmente na compra 

de produtos químicos para emprego no processo de tratamento e para 

manutenção e operação da unidade. 

• Monitoramento do sistema existente 

O monitoramento dos sistemas de abastecimento de água potável no 

município é efetuado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura em regime 

de plantão. 

No período de 2012 a 2016, a Secretaria Municipal de Infraestrutura não 

registrou reclamações para o sistema de abastecimento de água. 

7.1.21 Deficiências do sistema de abastecimento de água potável 

• Perdas 

Os índices de perdas estão diretamente associados à qualidade da 

infraestrutura e da gestão dos sistemas de abastecimento de água potável e, 

por consequência, vinculados às características intrínsecas do prestador 

desses serviços públicos.  

As perdas podem ser classificadas em perdas reais ou aparentes. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Diagnóstico Técnico-Participativo 

 

 
 

 

 

2018 

 

 

 

2018-MA-DTP-LMA-02 

 

162/300 

Perdas reais: são as perdas físicas de água decorrentes de vazamentos na 

rede de distribuição e extravasamentos em reservatórios. Este tipo de 

perda impacta na disponibilidade de recursos hídricos superficiais e nos 

custos de produção de água tratada; 

Perdas aparentes: são as perdas não-físicas, decorrentes de imprecisão na 

medição dos hidrômetros, fraudes e falhas do cadastro comercial. A água 

é consumida, porém, não é faturada pela empresa de saneamento (perda 

de faturamento). 

O SNIS adota duas fórmulas de cálculo para o índice de perdas de água. 

Uma, que resulta no índice de perdas de faturamento que corresponde à 

comparação entre o volume de água disponibilizado para distribuição e o 

volume faturado. A outra, que resulta no índice de perdas na distribuição, 

que compara o volume de água disponibilizado para distribuição e o volume 

consumido.  

Para o Estado do Maranhão, o SNIS (2015) aponta que o índice de perdas na 

distribuição é de 62,56% enquanto que no Brasil, o índice é de 36,70%. 

Quanto aos prestadores de serviços de abrangência regional, o índice de 

perdas na distribuição da região Nordeste é de 47,17%. 

A Caema, em 2011, apresentou índice de perdas na distribuição igual a 

59,0%. Já no ano de 2012, o mesmo índice foi de 41,7%, o que representa 

uma queda nas perdas ocorridas de aproximadamente 17%. No ano de 2013, 

a Caema declara informações que resultam em um índice de perdas igual a 

36,6%, e para o ano de 2015 a mesma declarou um índice de perdas de 

64,55%.  

A Tabela a seguir compara o índice de perdas no ano de 2015 no Brasil, 

Estado do Maranhão e município de Lagoa do Mato. 

 

Tabela 22 – Índices de perdas 

Ano Fonte Base 
Índice de perdas 

 na distribuição (%) 

2015 SNIS Brasil 36,7 
2015 SNIS Maranhão 62,56 

2015 SNIS 
Prestadores regionais 
(região nordeste) 

47,17 

2015 Caema Estadual 64,55 

2015 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura 

Municipal - 

Fonte: SNIS, 2015 
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Entretanto, o Plansab estabelece como meta de perdas na distribuição de 

água potável o indice de 31% para o Brasil e 33% para a região nordeste a 

serem alcançados até 2033 (Tabela a seguir). 

 

Tabela 23 – Metas do Plansab até 2033 - Perdas 

 
ANO 

Índice de perdas na distribuição 
Brasil % Nordeste % 

2010 39 51 
2018 36 44 
2023 34 41 
2033 31 33 

Fonte: UFF, 2017 

 

• Intermitência e continuidade no abastecimento 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para um prestador 

de serviços de água ser considerado eficiente e eficaz, deve ser capaz de 

atender as condições de quantidade, qualidade, continuidade, confiabilidade 

e custo. 

Conforme estabelecido no art. 43 da LDNSB, a prestação dos serviços 

atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a 

continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento 

dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de 

acordo com as normas regulamentares e contratuais. 

O Decreto n. 7.217/2010 da LDNSB, em seu art. 17, estabelece ainda que, a 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverá obedecer ao 

princípio da continuidade, podendo ser interrompida pelo prestador nas 

hipóteses de situações que atinjam a segurança de pessoas e bens, 

especialmente as de emergência e as que coloquem em risco a saúde da 

população ou de trabalhadores dos serviços de saneamento básico; 

manipulação indevida, por parte do usuário, da ligação predial, inclusive 

medidor, ou qualquer outro componente da rede pública; ou necessidade de 

efetuar reparos, modificações ou melhorias nos sistemas por meio de 

interrupções programadas. 

A prestação de um bom serviço depende de parâmetros de qualidade para 

que a população seja abastecida continuamente, sem interrupções. A 

descontinuidade do abastecimento de água ocasiona, além da intrínseca falta 
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de água, problemas nas redes de distribuição, contribuindo para o aumento 

dos rompimentos e possibilidades de contaminação da água distribuída. 

Observa-se que o município não dispõe de uma entidade voltada à regulação 

dos serviços de abastecimento de água potável, e a população é 

devidamente comunicada sobre as interrupções ou paralizações, 

programadas ou não, desses serviços públicos. 

O SNIS apresenta indicadores para o município de Lagoa do Mato que 

permitem avaliar a continuidade do sistema de abastecimento de água 

(Quadro abaixo). 

 

Quadro 31 - Avaliação da continuidade do abastecimento de água no município 

Indicadores Unidade 2013 2014 2015 

Paralisações no sistema de distribuição de água (Paralisações/ano) 0 0 10 

Duração das paralisações (soma das paralisações 
maiores que 6 horas no ano) 

(Horas/ano) 0 0 60 

Economias ativas atingidas por paralisações (Economias/ano) - - - 

Economias ativas atingidas por interrupções 
sistemáticas 

(Economias/ano) - - - 

Interrupções sistemáticas (Interrupções/ano) 0 0 0 

Duração das interrupções sistemáticas (Horas/ano) 0 0 0 

Reclamações ou solicitações de serviços (Reclamações/ano) 253 278 185 

Economias atingidas por paralisações (Econ./paralis.) - - - 

Duração média das paralisações (Horas/paralis.) - - 6 

Economias atingidas por intermitências (Econ./interrup.) - - - 

Duração média das intermitências (Horas/interrup.) - - - 

Duração média dos serviços executados (Hora/serviço) 2 2,02 2 

Fonte: SNIS,2017 
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O Quadro acima mostra que, nos indicadores solicitados pelo SNIS, a 

Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que ocorreram 253, 278 e 185 

reclamações/solicitações de serviços nos anos de 2013, 2014 e 2015, 

respectivamente. No entanto, não há como afirmar que esses números 

estejam ligados à paralisações do sistema, uma vez que os mesmos também 

podem estar associados à qualidade da água, ou outro teor de reclamação. 

7.1.22 Estrutura de tarifação e índice de inadimplência 

• Tarifação 

Não há cobrança de tarifas nos serviços prestados pela Secretaria Municipal 

de Infraestrutura no município de Lagoa do Mato, ou seja, os serviços de 

abastecimento de água potável são prestados de forma gratuita à população. 

• Índice de inadimplência 

Não se aplica ao município de Lagoa do Mato, pois não há cobrança de 

tarifas nos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

7.1.23 Caracterização do prestador dos serviços 

• Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato 

Os serviços de abastecimento de água potável são prestados pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, que possui A própria Secretaria para as 

atividades administrativas e técnicas (Figura a seguir). 

 

Figura 44 – Organograma da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato 

 

Fonte: UFF, 2017 
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• Descrição do corpo funcional 

Para prestar os serviços de abastecimento de água potável no município, a 

Prefeitura disponibiliza 0 funcionários treinados para o exercício das funções 

(Quadro abaixo). 

 

Quadro 32 – Corpo funcional da Prefeitura Municipal para o abastecimento de água potável 

Prefeitura municipal Número de funcionários Cargo 

Secretaria Municipal de Infraestrutura - - 

Fonte: PM, 2017 

 

• Infraestrutura física 

O órgão da Prefeitura Municipal para os serviços de abastecimento de água 

potável está situado a Rua Cedro, Centro. Não há número telefônico de 

atendimento para a população. 

A infraestrutura física (administrativa) da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura em Lagoa do Mato pode ser visualizada na Figura a seguir. 

 

Figura 45 – Registro das instalações administrativas 

 
Sede da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato 

Fonte: UFF, 2017 
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• Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento 

Na Secretaria Municipal de Infraestrutura os dados relacionados às receitas 

operacionais e às despesas de custeio e investimentos não se encontram 

disponíveis. 

Entretanto, a LDNSB estabelece que, quando um prestador atuar em mais de 

um município ou que prestarem serviços públicos de saneamento básico 

diferentes em um mesmo município, este deverá manter sistema contábil que 

permita registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as receitas de 

cada serviço em cada um dos municípios atendidos. 

7.1.24 Indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de 
qualidade dos serviços prestados 

O uso de indicadores é necessário, assim como um acompanhamento 

periódico da sua variação permitindo o monitoramento da evolução do 

sistema de abastecimento de água. Os dados devem ser cadastrados para 

cálculo de indicadores em mais de um ano, a fim de se detectar valores que 

realmente representem a situação do sistema, minimizando o risco do 

mesmo refletir uma condição atípica.  

• Indicadores operacionais 

Os indicadores operacionais utilizados pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura para o monitoramento do sistema são aqueles apresentados no 

Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento Básico (SNIS atual 

SINISA). A Secretaria Municipal de Infraestrutura não disponibiliza seus 

indicadores para consulta da população (Quadro  a seguir). 

 

Quadro 33 – Indicadores operacionais 

Indicadores Valores 

- - 

- - 

Fonte: PM, 2018 
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• Indicadores econômico-financeiros e admnistrativos 

Não há indicadores econômico-financeiros e administrativos utilizados pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura voltados aos serviços de 

abastecimento de água potável como pode ser observado no Quadro abaixo. 

 

Quadro 34 – Indicadores econômico-financeiros e administrativos 

Indicadores Valores 

- - 

- - 

Fonte: PM, 2018 

 

7.2 Esgotamento Sanitário 

7.2.1 Plano setorial de esgotamento sanitário 

O município de Lagoa do Mato não dispõe de Plano Setorial de Esgotamento 

Sanitário, sendo o Plano de Saneamento Básico o primeiro instrumento a 

tratar da temática no âmbito municipal. 

7.2.2 Sistema de esgotamento sanitário (SES) 

O sistema público de esgotamento sanitário é aquele constituído pelas 

atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as 

ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. 

De acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), o 

esgotamento sanitário é adequado em um município quando ocorre a coleta 

de esgotos, seguida de tratamento ou uso de fossa séptica. 

O Quadro abaixo aponta os níveis de atendimento e déficit em esgotamento 

sanitário quanto ao afastamento dos esgotos produzidos em Lagoa do Mato, 

conforme os conceitos definidos no Plansab. 
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Quadro 35 – Atendimento e déficit em esgotamento sanitário para Lagoa do Mato 

Área 
Quantidade de 

domicílios 

Quant. de domicílios 

com atendimento 

adequado 

Atendimento 

adequado (%) 

Atendimento 

Precário +Déficit 

(c) (%) 
Urbana 1.067 3(a) 0,28 99,72 
Rural 1.620 3(b) 0,19 99,81 
Total 2.687 6 0,22 99,78 

Fonte: IBGE, 2010 

a: Coleta de esgoto sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial; 
b: Esgotamento sanitário via fossa séptica; 
c: A parcela de domicílios que possui: 
– esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial, com ausência de tratamento; 
– esgotamento sanitário por fossa rudimentar; 
– escoadouro via vala; 
– escoadouro via rio, lago ou mar; 
– outro escoadouro; 
– sem esgotamento sanitário. 

 

O IBGE disponibiliza variáveis que caracterizam a estrutura urbana do 

entorno de domicílios, dentre elas, algumas relativas às características do 

esgotamento sanitário. Entretanto, os dados disponibilizados informam 

somente se os domicílios são atendidos por rede geral de esgoto ou pluvial, 

sugerindo a existência de sistema separador, o que não permite afirmar se 

ocorre em sistema separador absoluto47.  

Com objetivo de identificar a infraestrutura do esgotamento sanitário adotado 

e sua distribuição espacial no município, são apresentados no Quadro a 

seguir os dados referentes aos domicílios com esgotamento sanitário 

efetuado por rede geral de esgoto ou pluvial, fossa séptica, fossa rudimentar, 

vala, rio, lago ou mar, outro escoadouro, e também aqueles domicílios 

desprovidos de banheiros e sanitários. 

                                                        
47 Sistema Separador Absoluto é o sistema adotado no Brasil, no qual o esgoto pluvial é 
coletado e transportado de forma independente do esgoto doméstico. 
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Quadro 36 – Domicílios com esgotamento sanitário no município de Lagoa do Mato 

Distrito Urbano/Rural 

Quantidade 
de 

domicílios 

Rede geral de 
esgoto ou 

pluvial 
Fossa séptica 

Fossa 
rudimentar 

Vala 
Rio, lago 
ou mar 

Outro 
escoadouro 

Sem banheiro 
ou sanitário 

de uso 
exclusivo dos 

moradores 

V001 V017 % V018 % V019 % V020 % V021 % V022 % V023 % 

Lagoa do Mato - 
sede 

Urbano 1.065 3 0,28 24 2,25 701 65,82 41 3,85 - 0,00 165 15,49 131 12,30 

Rural 1.619 4 0,25 3 0,19 472 29,15 21 1,30 - 0,00 37 2,29 1.082 66,83 

Total 2.684 7 0,26 27 1,01 1.173 43,70 62 2,31 - 0,00 202 7,53 1.213 45,19 

Total Município 2.684 7 0,26 27 1,01 1.173 43,70 62 2,31 0 0,00 202 7,53 1.213 45,19 

 
Fonte: IBGE 2010 
Onde: 
V001: "Domicílios particulares permanentes ou pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes." 
V017: "Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto 
ou pluvial." 
V018: "Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa séptica" 
V019: "Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa rudimentar." 
V020: "Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via vala." 
V021: "Domicílios particulares permanentes, com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rio, lago ou mar" 
V022: "Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via outro escoadouro." 
V023: "Domicílios particulares permanentes sem banheiro de uso exclusivo dos moradores e nem sanitário 
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Verifica-se que 98,99% dos domicílios particulares permanentes destinam os 

esgotos produzidos de forma inadequada e somente 1,01% tem o 

esgotamento efetuado por meio de fossas sépticas, ou seja, destinam o 

esgoto de forma adequada segundo os conceitos estabelecidos pelo 

PLANSAB (Gráfico da Figura abaixo). É possível observar ainda que 45,19% 

da população não dispõe de banheiros ou sanitários de uso exclusivo, 

percentual que se aumenta na área rural do município. 

 

Figura 46 – Destinação do esgoto produzido nos domicílios particulares permanentes – área 

urbana e rural 

 

 

A cobertura do atendimento desses serviços nos setores censitários 

disponibilizados pelo IBGE pode ser verificada na Figura a seguir. 
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Figura 47 – Cobertura do esgotamento sanitário por setor censitário 

 

Fonte: UFF, 2017 

 

Quando os índices de cobertura do esgotamento sanitário de Lagoa do Mato 

são comparados aos do estado do Maranhão (Tabela abaixo), é possível 

perceber que o município conserva índices muito distantes daqueles 

praticados pelos demais municípios do estado de igual porte populacional. Os 

mesmos índices municipais, quando comparados com aqueles encontrados 

para a região Nordeste indicam que o índice de cobertura é baixo em relação 

à população total e em relação à população urbana. 

Quando se compara os índices municipais com os nacionais, Lagoa do Mato 

se distancia da realidade nacional uma vez que o índice municipal de 

atendimento à população urbana é inferior ao que ocorre nacionalmente. 
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Tabela 24 – Índices de cobertura – esgotamento sanitário 

Local População Total (%) População Urbana (%) 

Lagoa do Mato - - 
Maranhão 12,07 16,98 

Região Nordeste 24,68 32,24 
Brasil 50,26 58,03 

Fonte: SNIS, 2015.  

 

7.2.3 Prestação dos serviços de esgotamento sanitário 

Como ocorre no abastecimento de água potável, os serviços públicos de 

esgotamento sanitário são de responsabilidade do poder público municipal, 

mesmo que administrados em regime de concessão ou permissão.  

Na área urbana do município, os serviços de esgotamento sanitário são 

realizados diretamente por meio da Prefeitura Municipal e, nas demais 

localidades, são adotadas soluções alternativas mantidas por moradores. 

No município, serviços públicos de esgotamento sanitário são realizados 

simultaneamente aos serviços públicos de abastecimento de água. 

7.2.4 Caracterização do sistema existente 

Em Lagoa do Mato não há sistemas públicos de coleta e tratamento de 

esgotos. Apenas 0,22% dos esgotos são coletados em fossas sépticas. 

A disposição dos esgotos é realizada em fossas negras ou diretamente nas 

vias públicas o que pode acarretar em danos ao meio ambiente como 

também problemas à saúde da população. Não há controle da prefeitura 

quanto a essas instalações. 

7.2.5 Cadastro técnico do sistema 

O município de Lagoa do Mato não dispõe de cadastro técnico do sistema de 

esgotamento sanitário. 

7.2.6 Sistema adotado 

Não há sistema público para o esgotamento sanitário na área urbana do 

município. Pôde ser observado poucos pontos de descarte irregular de 

esgoto bruto na sede municipal. O mais crítico situa-se ao longo da Rua 

Sucupira no bairro Vila Nova. 
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Sistemas individuais, desde que planejados de forma adequada e com a 

técnica requerida, podem funcionar satisfatoriamente se as habitações forem 

esparsas (grandes lotes com elevados percentuais de áreas livres ou em 

meio rural), se o solo apresentar boas condições de infiltração e ainda, se o 

nível de água subterrânea se encontrar a uma profundidade adequada, de 

forma a evitar os riscos de contaminação por microrganismos transmissores 

de doenças. 

De acordo com a Ana, o sistema para o esgotamento sanitário existente no 

município pode ser verificado na Figura a seguir.  
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Figura 48 – Croqui do sistema de esgotamento sanitário no município de Lagoa do Mato 

 

Fonte: Atlas Esgoto, ANA 
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7.2.7 Coleta e transporte dos efluentes 

O município não conta com qualquer infraestrutura pública para o 

esgotamento sanitário. Os esgotos produzidos são lançados diretamente em 

fossas negras ou diretamente nas vias públicas, em sua maioria. A 

manutenção dos sistemas individuais implantados é realizada por moradores 

e particulares (limpa-fossa). 

Na área rural e demais localidades os esgotos produzidos são lançados em -. 

A Figura a seguir apresenta o registro fotográfico da infraestrutura para o 

esgotamento sanitário no município. 

 

Figura 49 – Registro da infraestrutura municipal para o esgotamento sanitário 

 
Situação do esgotamento sanitário  

Fonte: UFF, 2017 

 

7.2.8 Tratamento e lançamento final 

A função de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) consiste em tratar 

o esgoto por meio de processos físicos, químicos e biológicos, em curto 

período de tempo, tornando os parâmetros da água contida no esgoto 

produzido, compatíveis com as condições encontradas na natureza. 
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A escolha da tecnologia utilizada para o tratamento do esgoto depende 

diretamente das características do esgoto produzido a ser tratado, 

considerando as condições ambientais e socioeconômicas do processo. 

Qualquer lançamento de efluentes encontra-se condicionado ao atendimento 

do disposto nas Resoluções Conama n. 357/2005 e 430/2011, onde é 

estabelecido que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão 

ser lançados diretamente48 nos corpos receptores após o devido tratamento e 

desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nas 

Resoluções e em outras normas aplicáveis.  

O lançamento indireto de efluentes no corpo receptor deverá observar o 

disposto nas Resoluções quando verificada a inexistência de legislação ou 

normas específicas, disposições do órgão ambiental competente, bem como 

diretrizes da operadora dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto 

sanitário. A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não se 

encontra sujeita aos parâmetros e padrões de lançamento estabelecidos, não 

podendo, entretanto, causar poluição ou contaminação das águas superficiais 

e subterrâneas. 

No município de Lagoa do Mato não há um sistema implantado para 

tratamento de esgoto produzido. Os esgotos gerados são despejados in 

natura diretamente nos corpos d’água do município. 

Com relação às soluções individuais, as fossas negras, em geral, são 

utilizadas como destinação final do efluente gerado. 

7.2.9 Outorga de uso não consuntivo 

O enquadramento dos corpos d’água é o instrumento da legislação de 

recursos hídricos (Lei Federal n. 9.433/1997) que tem como principal objetivo 

assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que 

forem destinadas e, essa mesma legislação, dispõe como uso sujeito à 

outorga o lançamento de efluentes em corpos d’água.  

O uso da água para diluição de efluentes está diretamente ligado ao seu 

enquadramento uma vez que a outorga de uso não consuntivo não autoriza o 

lançamento de efluentes, mas sim, autoriza utilizar a água para fins de 

diluição dos efluentes, respeitando o enquadramento do corpo d’água. 

                                                        
48 Lançamento direto: quando ocorre a condução direta do efluente ao corpo receptor. 
Lançamento indireto: quando ocorre a condução do efluente, submetido ou não a tratamento, 
por meio de rede coletora que recebe outras contribuições antes de atingir o corpo receptor.  
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Desta forma, a outorga para esse fim deve avaliar a disponibilidade hídrica, 

ou seja, a quantidade de água necessária à diluição dos efluentes, conforme 

parâmetros considerados outorgáveis, para não alterar a classe de 

enquadramento do corpo d’água receptor. 

No processo de outorga para diluição de efluentes, devem ser avaliados os 

parâmetros relativos à temperatura, à Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO) e, em locais sujeitos à eutrofização (tais como lagos e açudes), ao 

fósforo e ao nitrogênio.  

A temperatura e a DBO são parâmetros muito utilizados na caracterização de 

efluentes, além de serem de fácil medição, sobretudo a temperatura. A 

avaliação de fósforo e nitrogênio faz-se necessária nos casos citados, uma 

vez que esses elementos servem de nutrientes para plantas aquáticas, 

devendo ser rigorosamente avaliados para que não provoquem o 

crescimento excessivo de algas e prejudiquem a qualidade da água do corpo 

receptor. 

Em síntese, a outorga de uso não consuntivo é avaliada considerando alguns 

parâmetros de qualidade predefinidos pela autoridade outorgante, verificando 

o corpo d’água quanto à capacidade de diluição do efluente a ser lançado. 

Essa avaliação é realizada por meio de expressões de cálculo que 

transformam aspectos de qualidade em quantidade necessária para diluição, 

sempre respeitando a classe do enquadramento. 

Como o município não trata os esgotos produzidos de forma coletiva, não 

foram localizados no município ou no Estado os processos de outorga de uso 

não consuntivo da água. 

7.2.10 Esgotamento sanitário em comunidades  

• Comunidades de remanescentes Quilombolas 

Não foram identificadas comunidades quilombolas no município de Lagoa do 

Mato. 

• Comunidades indígenas 

Os serviços de saneamento básico em áreas indígenas têm caráter 

fundamental na melhoria da qualidade de vida dessas comunidades.  

O esgotamento sanitário se dá, preferencialmente, por meio de soluções 

individuais, uma vez que a coleta e o tratamento de esgoto, de forma coletiva, 

ainda é prática pouco usada devido à complexidade de operação dos 
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sistemas e à alta dispersão espacial das habitações e das aldeias. Dessa 

forma, como alternativa para a disposição final dos esgotos, adota-se a 

tipologia de solução individual, que apresenta baixo impacto ambiental e 

viabiliza o atendimento da população com esses serviços (FUNASA, 200949). 

A FUNASA vem desenvolvendo atividades nesses locais e tem como missão 

“Realizar ações de saneamento ambiental em todos os municípios brasileiros 

e de atenção integral à saúde indígena”. As ações desenvolvidas nas áreas 

especiais, entre elas, as indígenas, podem ser (FUNASA, 2009): 

• Abastecimento de Água; 

• Sistemas de Esgotamento Sanitário; 

• Melhorias Sanitárias Domiciliares; 

• Sistemas de Resíduos Sólidos; 

• Drenagem em Áreas Endêmicas de Malária; 

• Melhoria Habitacional para controle da Doença de Chagas. 

No que se refere às ações da FUNASA (200450), as principais melhorias 

sanitárias a serem implantadas, levando em conta a cultura e os hábitos da 

população indígena são: 

• ligação à rede de água onde existir; 

• escavação e/ou proteção de poços rasos, cisternas, cacimbas, minas 

e nascentes; 

• instalação de reservatório para água; construção de banheiros; 

• instalação de tanque de lavar roupa e filtro; e 

• construção de privadas com fossa seca ou privada com vaso sanitário, 

e alternativas para o destino adequado dos dejetos como fossa 

séptica, sumidouro e outros. 

Para operacionalizar e manter os sistemas nas comunidades indígenas, 

busca-se atribuir ao morador da aldeia indicado pela comunidade, a 

responsabilidade de participar da operação e manutenção dos sistemas de 

esgotamento sanitário e/ou orientar a execução e a manutenção dos módulos 

sanitários individuais.  

                                                        
49 FUNASA, 2009. Disponível em: http://www.funasa.gov.br/site/wp-
content/files_mf/eng_saneamentoAreasIndigenas.pdf Acesso em 19 de janeiro de 2016. 
50 FUNASA, 2004. Disponível em: http://www.funasa.gov.br/site/wp-
content/files_mf/eng_projFisEstabel.pdf Acesso em 19 de janeiro de 2016. 

http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/eng_saneamentoAreasIndigenas.pdf
http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/eng_saneamentoAreasIndigenas.pdf
http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/eng_projFisEstabel.pdf
http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/eng_projFisEstabel.pdf
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Essa atribuição dada é considerada como um dos maiores avanços em 

termos de apropriação por parte da comunidade dos benefícios do 

saneamento básico. 

Não foram identificadas aldeias indígenas no município de Lagoa do Mato. 

7.2.11 Estrutura da produção de esgotos 

• Ligações e economias 

O município não dispõe de sistema de esgotamento sanitário. 

• Volumes produzido e coletado 

O consumo contínuo de água potável no desempenho diário das atividades 

domésticas produz efluentes. Tais efluentes, denominados esgotos 

sanitários, têm origem na utilização da água do sistema público de 

abastecimento e a maior ou menor demanda de água implica, 

proporcionalmente, na maior ou menor contribuição de vazões a esgotar. 

É natural que parcela da água fornecida pelo sistema público de 

abastecimento de água potável não seja transformada em vazão como, por 

exemplo, a água utilizada na rega de jardins, lavagens de pisos externos e 

de automóveis, etc. mas, em compensação, na rede coletora poderão 

chegar vazões procedentes de outras fontes de abastecimento (cisternas, 

poços particulares, etc.). 

Desta forma, embora haja uma nítida correlação entre o consumo de água 

potável e a produção de esgotos, alguns fatores tornam esta correlação 

maior ou menor conforme a circunstância.  

De acordo com a frequência e intensidade com que ocorrem esses fatores, a 

relação entre o volume de esgotos produzido e o de água consumida pode 

oscilar entre 0,60 a 1,30, segundo a literatura conhecida. Esta fração é 

conhecida como “relação água/esgoto” ou “coeficiente de retorno” e pode ser 

representada pela letra “c”. De modo geral, estima-se que 70 a 90% da água 

consumida retorna a rede coletora pública na forma de efluentes/esgotos. 

Em termos de cálculo de volume produzido, caso não haja informações 

claras que indiquem valores para “c”, no Brasil é usual a adoção de valores 

na faixa de 0,75 a 0,85 como coeficiente de retorno. 
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Ainda para este cálculo, torna-se necessário o conhecimento prévio do 

consumo médio per capita de água para que os cálculos possam expressar 

com coerência o volume de esgoto produzido. O parâmetro do consumo 

médio per capita de água é representado pela letra “q”. 

Partindo-se do consumo per capita de água é possível determinar o per 

capita médio de contribuição de esgotos (“Qm”) que será igual ao produto 

“c.q”. 

Ao atribuir-se como 0,8 o valor de “c” e como 147,89 l.hab.dia o valor de “q”, 

tem-se que o volume médio diário de esgoto produzido (“Qm”) em Lagoa do 

Mato é de 118,31 l.hab.dia (Tabela a seguir). 

 

Tabela 25 - Volume médio diário de esgoto produzido per capita em Lagoa do Mato 

Fator Valor atribuído 

Relação esgoto/água ou coeficiente de retorno c 0,8 

Consumo médio per capita de água estimado q 147,89 

Volume médio diário de esgoto produzido per capita Qm = c.q 118,31 

 

Desta forma o volume total de esgoto produzido em Lagoa do Mato pode ser 

estimado como 1.307,09m³.dia. 

Assim, diante dos cálculos efetuados infere-se que apenas 1307,08888m³ 

são produzidos diariamente. Como não há um sistema público de coleta dos 

esgotos produzidos implantado no município, estima-se que tais volumes são 

lançados por meio das soluções individuais adotadas (Gráfico da Figura a 

seguir). 
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Figura 50 - Volumes de esgoto produzido, coletado, tratado e lançado 

 
 

7.2.12 Deficiências do sistema de esgotamento sanitário 

• Ligações Irregulares 

Não há sistema público de esgotamento sanitário implantado e em 

funcionamento no município de Lagoa do Mato. 

Podem ser consideradas, como ligações irregulares, passíveis de 

penalidades, o escoamento direto dos efluentes domésticos em vias públicas, 

uma vez que o artigo 155 parágrafo 3º do Código Penal e Lei de Crimes 

Ambientais indicam que essa prática constitui dano ao patrimônio público e é 

considerada crime ambiental. 

A Figura a seguir apresenta uma série situações irregulares encontradas no 

município de Lagoa do Mato. 
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Figura 51 – Irregularidades encontradas no município de Lagoa do Mato 

 
Esgoto bruto escorrendo em via pública - Av. Jacy Saraiva da Silva Santos 

 

 
Esgoto bruto a céu aberto  

Fonte: UFF, 2017 
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7.2.13 Capacidade do sistema de esgotamento sanitário 

• Capacidade de tratamento dos esgotos produzidos 

O município de Lagoa do Mato não dispõe de sistema público para o 

esgotamento sanitário e o esgoto produzido é descartado sob condições 

críticas. 

• Balanço entre a produção e a capacidade do sistema existente 

A partir dos dados apresentados é possível realizar o balanço entre 

geração/produção de esgotos e capacidade do sistema de esgotamento 

sanitário existente na área de planejamento (Quadro a seguir). A Figura a 

seguir demonstra o balanço. 

 

Quadro 37 – Balanço entre geração de esgoto e a capacidade do sistema 

Volume de esgoto produzido (m³/dia) 554,69 

Capacidade do sistema de esgotamento sanitário (m³/dia) 0 

Balanço -554,69 

 

Figura 52 – Balanço entre o volume produzido e a capacidade do sistema 

 

Verifica-se que a capacidade do sistema público de esgotamento sanitário é 

insuficiente para atender a demanda. 
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7.2.14 Rede hidrográfica municipal e fontes de poluição 

• Fontes pontuais de poluição 

Como não há no município um sistema público para o esgotamento sanitário, 

os mesmos são lançados in natura em valas, redes pluviais, fossas 

rudimentares, fossas sépticas sem sumidouros, etc. chegando muitos casos, 

com relativa facilidade aos aquíferos, provocando a introdução de 

substâncias tóxicas e o aumento das concentrações de carga orgânica nas 

águas superficiais e subterrâneas, além da introdução de microrganismos 

patogênicos, o que se agrava com o processo de crescimento dos núcleos 

urbanos e rurais. 

No município de Lagoa do Mato, puderam ser identificados vários pontos 

com risco de contaminação, devido principalmente ao tipo de solo e outras 

especificidades locais, tornando a população expostas às doenças que 

podem ser adquiridas por ingestão de água contaminada ou por contato em 

atividades ocupacionais ou de lazer.  

7.2.15 Áreas de risco de contaminação por esgotos 

Com relação à rede hidrográfica no município e as fontes pontuais de 

contaminação provocadas pelo lançamento inadequado de esgotos, é 

possível estabelecer que a ausência do sistema de esgotamento sanitário 

tende a afetar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, originando 

uma pluma de contaminação em toda área municipal, tornando-se mais 

concentrada nas regiões onde os esgotos são lançados in natura a céu 

aberto (Figura a seguir). 
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Figura 53 – Fontes de poluição por esgoto não coletado no município 

 

Fonte: UFF, 2017 

 

A Figura a seguir ilustra as situações críticas e pontuais de poluição por 

esgotamento sanitário identificadas no município de Lagoa do Mato. 
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Figura 54 – Situações criticas e pontuais de poluição por esgotamento sanitário 

 
Esgoto bruto acumulado nas vias públicas - Av. Jacy Saraiva da Silva Santos. 

Fonte: UFF, 2017 

 

7.2.16 Fundos de vale, corpos receptores e áreas para alocação de ETE 

• Fundos de vale 

Os fundos de vale são parte importante da geomorfologia municipal, onde 

ocorre diversos processos naturais em nosso planeta. O deslocamento da 

água nos vales, parte do ciclo hidrológico, atua como agente geológico, 

devido a sua capacidade de erosão, transporte e sedimentação, conformando 

diferentes estágios fluviais. Destaca-se a existência de um tipo de fundo de 

vale no município, o de várzea, com relevo mais plano, com o rio em estágio 

de maturidade, cujas margens se encontra o nível d’água aflorante e com 

processos naturais de cheias. 

A Figura a seguir apresenta os fundos de vale localizados no município, bem 

como seu registro fotográfico (Figura a seguir) para os quais estudos devem 

ser aprofundados considerando o traçado e implantação de futuras unidades 

do sistema de esgotamento sanitário municipal. 
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Figura 55 – Fundos de vale existentes no município 

 

Fonte: UFF, 2017 

 

Figura 56 – Fundos de vale identificados no município 

[imagem indisponível] 

Fonte: PM, 2018 

 

• Corpos d’agua receptores 

Embora não haja redes para o esgotamento sanitário no município, as formas 

adotadas para o lançamento dos esgotos produzidos suscitam impactos 

diretos na região provocando pressões negativas principalmente sobre os 

mananciais superficiais e subterrâneos, influindo diretamente em sua 

qualidade e uso de jusante. 
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• Áreas para alocação de ETE 

A área exata para a construção de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) 

deve ser definida quando da real concepção/implantação da ETE, uma vez 

que sondagens deverão ser realizadas para se avaliar a profundidade do 

freático devido aos fatores de riscos por contaminação. 

Deverão ser consideradas ainda as condições existentes para o aporte de 

infraestrutura (energia, ligações viárias, etc.), a melhor distância em relação à 

área urbana, tendências de crescimento populacional considerando a melhor 

localização para o afastamento dos esgotos produzidos nas áreas de 

expansão a jusante da área urbana, topografia da área (custos de 

interceptores), condição de assimilação dos efluentes tratados 

(autodepuração do curso d’água), direção dos ventos predominantes, 

impactos ambientais, dentre outras. A viabilidade financeira é outro fator que, 

em um estudo de implantação, deve ser considerado, com vistas a se evitar 

retardamento e paralisação da obra. 

Na avaliação expedita para o estabelecimento dessas áreas é possível inferir 

que a melhor área para sua implantação é apresentada na Figura a seguir. 
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Figura 57 – Possíveis áreas para a alocação de ETE 

 

Fonte: UFF, 2017 

 

7.2.17 Estrutura da tarifação dos serviços 

Não há sistema público de esgotamento sanitário implantado no município. 

7.2.18 Caracterização do prestador dos serviços 

O município de Lagoa do Mato não possui um sistema público de 

esgotamento sanitário, assim recai sobre a Prefeitura Municipal a 

responsabilidade por atender o que preceitua a LDNSB. 

• Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento 

Na Prefeitura Municipal os dados relacionados às receitas operacionais e às 

despesas de custeio e investimentos não se encontram disponíveis. 
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• Indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e 

de qualidade dos serviços prestados 

Lagoa do Mato não conta com sistema público voltado ao esgotamento 

sanitário, portanto, não existem indicadores a serem apresentados. Todavia, 

observa-se que não há acompanhamento ou monitoramento técnico por parte 

da Prefeitura Municipal no que tange a abertura de fossas para o lançamento 

dos esgotos produzidos, principalmente nos domicílios da área rural. 

A Prefeitura Municipal não utiliza indicadores operacionais para verificação e 

monitoramento dos serviços prestados. 

A Prefeitura Municipal não utiliza indicadores econômico-financeiros e 

administrativos para verificação e monitoramento dos serviços prestados. 

7.3 Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

7.3.1 Plano diretor de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

O município de Lagoa do Mato não dispõe de Plano Diretor de Drenagem e 

Manejo da Águas Pluviais Urbanas, sendo o Plano de Saneamento Básico, o 

primeiro instrumento a tratar da temática no âmbito municipal. 

7.3.2 Legislação municipal sobre parcelamento e uso do solo urbano e rural 

A existência de legislações que tratam do uso e ocupação do solo constitui-

se em estratégia essencial para prescrever regras ao adensamento urbano, 

ao parcelamento do solo urbano, à delimitação de áreas de risco e de 

preservação permanente, entre outros. 

Via de regra, todo planejamento urbanístico de expansão municipal deve 

conceber a expansão dos serviços públicos e, neste caso, prever ações para 

a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, com vistas a delimitar as 

áreas potencialmente inundáveis a fim de diagnosticar a viabilidade ou não 

da ocupação destas áreas. 

O Quadro a seguir sintetiza os principais instrumentos identificados no 

município de Lagoa do Mato. 

Ressalta-se que, além dos instrumentos legais/normativos, a existência de 

um quadro estruturado para fiscalização de seu cumprimento é fundamental 

para corrigir as distorções que poderão ocorrer ao longo de sua 

implementação. 
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Quadro 38 − Instrumentos legais/normativos no Município 

Instrumentos Existência 

Plano Diretor de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas Não 
Lei de Uso e Ocupação do Solo Não 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Não 
Código de Posturas Sim 

Fonte: PM, 2017 

 

7.3.3 Sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

Por drenagem e manejo das águas pluviais urbanas entende-se o conjunto 

de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem de 

águas pluviais urbana, de transporte, detenção ou retenção para o 

amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas 

pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

Os serviços públicos de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

estão estruturados em função de suas dimensões em: macrodrenagem e 

microdrenagem.  

A macrodrenagem é essencialmente caracterizada pelo escoamento 

superficial das águas para fundos de vale que, normalmente, são bem 

definidos mesmo que não correspondam a um curso de água perene.  

A microdrenagem, ou sistemas iniciais de drenagem, é determinada pela 

ocupação do solo e caracterizada pelo traçado das ruas e avenidas e aplica-

se a áreas onde o escoamento natural não se encontra bem definido.  

7.3.4 Caracterização do sistema existente 

• Cadastro técnico do sistema 

O município de Lagoa do Mato não dispõe de cadastro técnico do sistema de 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 
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7.3.5 Infraestrutura do sistema 

• Macrodrenagem 

Conforme a conceituação inicial, a macrodrenagem é caracterizada pela 

existência de infraestrutura para propiciar o correto escoamento, 

armazenamento e tratamento das águas pluviais, reduzindo riscos de falha e, 

consequentemente, riscos de inundação e poluição hídrica na sua área de 

influência.  

Um sistema de macrodrenagem é composto de galerias, canais (cursos 

d’água), equipamentos hidromecânicos, reservatórios artificiais e outras 

estruturas hidráulicas.   

A macrodrenagem no município de Lagoa do Mato é composta por 

reservatórios artificiais. 

A caracterização do sistema de macrodrenagem existente é apresentada no 

Quadro abaixo. A Figura 61 localiza os componentes/estruturas na área 

municipal e a Figura 62 registra o sistema existente. 
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Figura 58 – Localização dos componentes da macrodrenagem municipal 

 

Fonte: UFF, 2017 

 

Figura 59 – Macrodrenagem no município de Lagoa do Mato 

 
Lagoa do Mato – Distrito Sede 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Diagnóstico Técnico-Participativo 

 

 
 

 

 

2018 

 

 

 

195/300 

2018-MA-DTP-LMA-02 

 

 
Microdrenagem desembocando na Lagoa do Mato – Distrito Sede 

Fonte: UFF, 2017 

 

• Microdrenagem 

A microdrenagem ou drenagem inicial, é constituída por um conjunto de 

elementos ou componentes que são conectados à macrodrenagem, quando 

estas se encontram implementadas. 

Os principais elementos que compõem o sistema de microdrenagem são as 

guias ou meio-fios, sarjetas e sarjetões, bocas de lobo ou bueiros, poços de 

visita, galerias, condutos forçados e estações de bombeamento. 

É importante salientar que obras para pavimentação de vias e grandes 

espaços urbanos com áreas impermeabilizadas, provocam o aumento do 

escoamento superficial em detrimento da infiltração das águas pluviais no 

solo. Portanto, a inexistência de um sistema adequado pode resultar em 

impactos ambientais, sobretudo naqueles que incidem diretamente sobre a 

população residente nas áreas urbanas. Dentre estes, destacam-se: 

alagamentos, inundações, processos erosivos e assoreamentos. 

No município, o sistema de microdrenagem existente é preservado em 

função do estado de conservação das vias públicas e de sua pavimentação e 

tem como componentes , cuja água pluvial coletada é lançada no Fundos de 

Vale. 

Não há informações sobre as características técnicas e operacionais do 

sistema de existente estando ausentes no Quadro abaixo. 
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Quadro 39 – Características técnicas e operacionais do sistema de microdrenagem existente 

Distrito/Localidade Itens diagnosticados Caracterização 

Lagoa do Mato 

Existência de sistema de 
microdrenagem em localidades 

Sim 

Elementos/componentes do sistema - 

Cobertura estimada do sistema de 
microdrenagem 

40 

Locais ou setores providos com 
sistema de microdrenagem 

Centro 

Fonte: PM, 2018 

 

Com relação às bocas de lobo/bueiros existentes, a ausência do cadastro 

técnico operacional impossibilita estabelecer as localizações e contagem 

quantitativa. Entretanto, foi possível observar a utilização de métodos 

construtivos, o que remete a diferentes capacidades de engolimento do 

dispositivo. 

O projeto, ou as plantas do traçado das desses componentes possibilitariam 

inferir sobre características do escoamento superficial nesses locais, porém 

os mesmos não foram localizados. 

• Cobertura da microdrenagem 

Com objetivo de verificar a cobertura do sistema de microdrenagem no 

município de Lagoa do Mato, é apresentado no Quadro a seguir os dados 

referentes às vias públicas que dispõe de bueiro/boca-de-lobo. O 

mapeamento dos dispositivos é apresentado na Figura a seguir.  
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Quadro 40 – Caracterização da microdrenagem no município de Lagoa do Mato 

Urbano/Rural 

Quantidade 
Domicílios 

Existe pavimentação Existe bueiro/boca-de-lobo 

V001 V014 V016 V018 Total 
1 

V032 V034 V036 Total 
2 

% 

Urbano 1065 733 58 59 850 0 0 0 0 0 

Rural 1619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2684 733 58 59 850 0 0 0 0 0 

Nota 1: Os dados representam o somatório dos dados de cada setor censitário localizado 
nas áreas urbanas e rurais dos distritos 

Onde:  

V001: Domicílios particulares permanentes; 
V014: Domicílios particulares permanentes próprios – Existe pavimentação; 
V016: Domicílios particulares permanentes alugados – Existe pavimentação; 
V018: Domicílios particulares permanentes cedidos – Existe pavimentação; 
Total 1: representa a soma das variáveis V014, V016 e V018 – Quantidade total de 
domicílios localizados em ruas pavimentadas; 
V032: Domicílios particulares permanentes próprios – Existe bueiro/boca-de-lobo; 
V034: Domicílios particulares permanentes alugados – Existe bueiro/boca-de-lobo; 
V036: Domicílios particulares permanentes cedidos – Existe bueiro/boca-de-lobo; 
Total 2: representa a soma das variáveis V032, V034 e V036 – Quantidade total de 
domicílios localizados em ruas com bueiro/boca-de-lobo; 
Porcentagem: representa a porcentagem de cobertura de microdrenagem no setor censitário 
(V032+V034+V36/V001). 
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Figura 60 – Vias públicas servidas com dispositivos de drenagem - Bocas-de-lobo/bueiros 

 

Fonte: UFF, 2017 

 

7.3.6 Manutenção dos sistemas de drenagem 

• Macrodrenagem 

Uma área degradada é aquela que sofreu em algum grau, modificações não 

programadas ou projetadas em sua integridade, o que corrompe o 

escoamento superficial em seus caminhos naturais, favorecendo a existência 

de áreas de instabilidades gravitacionais, a instalação de processos 

contínuos erosivos e o transporte, sedimentação e assoreamento dos cursos 

d’água. 

Apesar do município contar com estruturas de macrodrenagem, não há um 

sistema de manutenção instituído para estes locais, o que poderá favorecer a 

perda de função das estruturas implantadas. 
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• Microdrenagem 

Não existem estruturas/componentes de microdrenagem implantados no 

município de Lagoa do Mato, portanto não há manutenção sistêmica. 

7.3.7 Separação dos sistemas - microdrenagem e esgotamento sanitário 

Um dos grandes problemas enfrentados em sistemas de drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas são conexões ilegais de esgotamento sanitário 

aos dispositivos de coleta e transporte das águas pluviais.  

No munícipio de Lagoa do Mato, o sistema de microdrenagem se encontra 

implantado, porém não há sistema público para o esgotamento sanitário e o 

esgoto, quando lançado diretamente nas vias públicas, é conduzido pelas 

guias e sarjetas para as bocas de lobo existentes que os conduzem aos 

corpos d’água. Com a ocorrência de chuvas o esgoto vertido, embora 

conduzido pelo sistema de microdrenagem expõe a população a situações 

negativas de diversas ordens, em função de sua diluição nas águas pluviais, 

transformando-as em águas com significativo potencial poluidor (Figura 

abaixo). 

A Figura a seguir apresenta o registro das situações verificadas. 

 

Figura 61 – Situação localizada – microdrenagem e esgotamento sanitário 
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Esgoto bruto no sistema de microdrenagem 

Fonte: UFF, 2017 

 

7.3.8 Obrigatoriedade da implantação de sistemas de microdrenagem 

No que tange a drenagem e manejo das águas superficiais urbanas, os 

problemas são agravados em função da urbanização desordenada somada à 

ausência de planejamento adequado.  

Quando o sistema de drenagem e de manejo das águas pluviais urbanas não 

é considerado em qualquer que seja a área ou setor, é provável que, ao ser 

projetado, revele-se de alto custo nas funções que se propõe. Assim, é 

fundamental que a área urbana seja planejada de forma integrada evitando 

riscos e desgastes para a população. 

Via de regra, todo projeto de expansão da área municipal deve conter e 

incorporar ações planejadas para a drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas, com vistas a delimitar áreas mais baixas potencialmente inundáveis, 

a fim de não expor a riscos, antevendo soluções apropriadas que garantam a 

segurança da população.  

O município de Lagoa do Mato dispõe de instrumentos legais e de 

planejamento que vinculem a construção de sistema de microdrenagem à 

implantação de loteamentos ou abertura de vias. Foram identificados os 

seguintes instrumentos: Código de Posturas 
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7.3.9 Fiscalização e nível de atuação da fiscalização 

Além da importância da existência de instrumentos legais para o componente 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, não basta apenas a 

existência de tais instrumentos. É fundamental que haja fiscalização para 

garantia de seu cumprimento. As estruturas de fiscalização e o nível de 

atuação para possibilitar o cumprimento da legislação vigente encontram-se 

apresentadas no Quadro a seguir.  

 

Quadro 41 – Estruturas de fiscalização e o nível de atuação no município de Lagoa do Mato 

Nível de atuação da fiscalização Caracterização 

O município dispõe de estrutura para exercer atividades de 
fiscalização? 

Não - 

Há obrigatoriedade da construção de microdrenagem para 
implantação de loteamentos ou abertura de ruas? 

Sim 

O município fiscaliza o uso e ocupação do solo urbano? Não 

Há fiscalização quanto a ocupação nas proximidades dos canais, 
rios, lagoas, etc? 

Não 

Há fiscalização quanto ao lançamento de resíduos sólidos nas 
margens de canais, córregos, rios, etc 

Não 

Há fiscalização quanto ao lançamento irregular de esgoto 
domésticos? 

Não 

Há alguma penalidade prevista em lei? Não 

O município cumpre a aplicação das penalidades previstas? - 

Fonte: PM, 2018 

 

7.3.10 Capacidade limite das bacias contribuintes para a microdrenagem 

Embora a ausência de dados no município não permita conhecer a 

capacidade limite das bacias contribuintes para microdrenagem, foi possível 

perceber que, em alguns pontos das diferentes declividades, o aumento na 

altura d’água durante escoamento  chega a impossibilitar o tráfego, mas que, 

com o término do deflúvio, reduz-se rapidamente, restabelecendo as 

condições normais de uso. Ainda com o término do evento de precipitação, e 

findo o período de escoamento, pouco resta acumulado na superfície das 

vias.  

Nessas condições, o que se percebe é que os greides direcionam as águas 

para o ponto mais a jusante possível. Tal prerrogativa, proporciona um 

escoamento constante que, em uma situação problema, não garante o 

escoamento na via. 
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Entretanto, o processo impermeabilização tende a alterar o balanço hídrico 

da área urbanizada, o que reduz o processo de infiltração e a interceptação. 

O volume que deixa de infiltrar fica na superfície, aumentando o escoamento 

superficial, gerando alterações no regime de vazões das bacias contribuintes 

da microdrenagem. 

Com a redução da infiltração, há uma diminuição do nível do freático por falta 

de alimentação, reduzindo o escoamento subterrâneo.  

A redução do escoamento subterrâneo torna menor no fluxo de base dos 

rios, diminuindo as vazões no período de seca. Entretanto, este efeito 

depende do grau de interação entre o rio e o aquífero.  

Em períodos de estiagem as vazões destes recursos podem reduzir 

sensivelmente, limitando a disponibilidade de água e a capacidade destes 

recursos absorverem cargas poluidoras. 

A Figura a seguir apresenta as bacias contribuintes para a microdrenagem no 

município de Lagoa do Mato. 
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Figura 62 – Croqui georreferenciado das bacias contribuintes para a microdrenagem no 

município de Lagoa do Mato 

 

Fonte: UFF, 2017 

 

7.3.11 Inundações e alagamentos 

O escoamento das águas pluviais ocorrem por meio dos Fundos de Vale, 

localizado no bairro Centro. Não há informação quanto aos pontos mais 

baixos desses rios.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Diagnóstico Técnico-Participativo 

 

 
 

 

 

2018 

 

 

 

204/300 

2018-MA-DTP-LMA-02 

 

Figura 63 – Fundos de vale no município de Lagoa do Mato. 

 

Fonte: UFF, 2017 

 

• Inundações bruscas 

De acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (Defesa Civil – 

Volume Maranhão – 1991/2010), as inundações bruscas e alagamentos 

compõem o grupo de desastres naturais relacionados com o incremento das 

precipitações hídricas e com as inundações. São provocadas por chuvas 

intensas e concentradas em locais de relevo acidentado ou mesmo em áreas 

planas, caracterizando-se por rápidas e violentas elevações dos níveis das 

águas, as quais escoam de forma rápida e intensa. 
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Nessas condições, ocorre um desequilíbrio entre o leito do rio e seu volume 

caudal, provocando transbordamento. Por ocorrer em um período de tempo 

curto, as inundações bruscas costumam surpreender por sua violência e 

menor previsibilidade, provocando danos materiais e humanos mais intensos 

do que as inundações graduais.  

Os alagamentos, também incluídos nesta classificação pelo Atlas, 

caracterizam-se pelas águas acumuladas no leito das ruas e nos perímetros 

urbanos decorrentes de fortes precipitações pluviométricas, em cidades com 

sistemas de drenagem deficientes, podendo ter ou não relação com 

processos de natureza fluvial. 

É comum a combinação dos fenômenos de inundação brusca (enxurrada) e 

alagamento em áreas urbanas acidentadas, causando danos severos.  

No caso do Estado do Maranhão, registrou-se 140 eventos oficiais de 

inundações bruscas e alagamentos na escala temporal de 20 anos (1991- 

2010). Neste período, do total de 217 municípios do Estado, 113 (52%) foram 

atingidos pelo desastre.  

A influência das características climáticas do Estado aliada à ineficiência na 

drenagem das águas pluviais nas áreas urbanas, e ao constante aumento da 

impermeabilização do solo, devido à ocupação humana, transforma o cenário 

de alagamentos e de inundações bruscas ainda mais severo e as ocorrências 

ainda mais constantes.  

No município de Lagoa do Mato foram registradas 1 inundação brusca entre 

1995 a 2010 (aproximadamente 15 anos para período de retorno), no ano de 

acometimento de grande parte dos municípios do Estado (Tabela a seguir). 
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Tabela 26 – Registros de inundações bruscas no Maranhão e Lagoa do Mato 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lagoa do 

Mato 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Maranhão 15 2 0 12 7 11 10 1 3 2 26 19 29 39 46 22 8 27 59 39 

Fonte: Atlas desastres naturais, 2014
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O desastre acarreta não apenas alterações e prejuízos ao ecossistema local, 

mas a toda população que é afetada de forma direta e indiretamente, 

proporcionando perdas e danos humanos muitas vezes irreparáveis (Figura a 

seguir). 

 

Figura 64 – Danos humanos no Estado causados por inundações bruscas (1991-2010) 

 

Fonte: Atlas desastres naturais, 201451 

 

• Inundações graduais 

Ainda de acordo com o Atlas, inundações graduais também compõem o 

grupo de desastres naturais. Representam o transbordamento das águas de 

um curso d’água, atingindo a planície de inundação, também conhecida como 

área de várzea. Quando estas águas extravasam a cota máxima do canal, as 

enchentes passam a ser chamadas de inundações e podem atingir moradias 

construídas sobre as margens do rio, transformando-se em um desastre 

natural.  

Desta forma, as inundações graduais são caracterizadas pela elevação das 

águas de forma paulatina e previsível, mantendo-se em situação de cheia 

durante algum tempo, para após, escoarem-se gradualmente.  

  

                                                        
51 https://s2id.mi.gov.br/paginas/atlas/ 
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As enchentes e as inundações são características das grandes bacias 

hidrográficas e dos rios de planície. O fenômeno evolui de forma facilmente 

previsível e a onda de cheia desenvolve-se de montante para jusante, 

guardando intervalos regulares. 

O fenômeno é intensificado por variáveis climatológicas de médio e longo 

prazo e pouco influenciáveis por variações diárias de tempo. Relacionam-se 

muito mais com períodos demorados de chuvas contínuas do que com 

chuvas intensas e concentradas. Caracteriza-se por sua abrangência e 

grande extensão. Em condições naturais, as planícies e fundos de vales 

estreitos apresentam lento escoamento superficial das águas das chuvas, e 

nas áreas urbanas estes fenômenos são intensificados por alterações 

antrópicas, como a impermeabilização do solo, retificação e assoreamento de 

cursos d’água.  

No município de Lagoa do Mato não foram registradas inundações graduais. 

7.3.12 Evolução populacional, processo de urbanização e ocorrência de 

inundações 

No município de Lagoa do Mato, o crescimento populacional ocorrido nas 

últimas décadas gerou uma forte pressão urbanística, que não foi 

acompanhada pela instituição de instrumentos e normas urbanísticas.  

A falta de planejamento em relação aos recursos pedológicos e hidrológicos 

no município, tem acentuado o conflito existente entre o ambiente natural e o 

desenvolvimento físico-urbanístico. 

O aumento do processo de urbanização verificado no município foi 

acompanhado pela ocupação de áreas de risco e fundos de vale, 

inadequadas para a construção de infraestruturas, fatores que tem 

consequências graves ao nível da degradação do solo (compactação do solo, 

que tem como consequência direta a diminuição da capacidade de infiltração 

e aumento do escoamento superficial), que podem levar à ocorrência de 

inundações nas áreas à jusante.  

A impermeabilização, a ocupação desordenada e inadequada do solo, a 

retirada de vegetação e a construção de valas para o escoamento pluvial de 

forma empírica, sem planejamento ou condição técnica adequadas, geraram 

um incremento da magnitude e frequência de inundações ocorridas no 

município. 
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7.3.13 Órgãos municipais com ações em controle de enchentes 

Em sua atuação, a Defesa Civil planeja, promove, articula e executa a defesa 

permanente contra os desastres naturais, antropogênicos ou mistos. Para 

isso, adota ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas com 

o propósito de evitar ou minimizar esses desastres. 

A Defesa Civil atua de forma diferenciada em situações de normalidade ou 

anormalidade. Em situação normal, sua atuação visa o desenvolvimento 

sustentável e responsável da localidade; a proteção do meio ambiente; a 

redução dos desastres e o bem-estar social. 

Em situações de anormalidade, a atuação focaliza basicamente a prevenção 

de desastres; a preparação para emergências e desastres; a resposta aos 

desastres e a reconstrução. 

Como o município de Lagoa do Mato não possui uma Coordenadoria 

Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMDEC), as ações da Defesa Civil 

no município em situações de normalidade e anormalidade são 

desenvolvidas por meio da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa 

Civil (CORDEC) – Regional. 

7.3.14 Principais problemas no sistema 

Os principais problemas observados na área urbana são os pontos críticos 

nos quais ocorrem os problemas de alagamentos, enchentes e inundações, 

causadas pela ausência, inadequação e/ou insuficiência de infraestrutura de 

drenagem das águas pluviais urbanas. 

Não há resultado do levantamento efetuado para identificação dos principais 

tipos de problemas que ocorrem na área urbana do município relacionados 

ao sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas conforme 

constam nos Quadros abaixo. 
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Quadro 42 – Ocorrências de alagamento ou inundações, causadas por problemas de macrodrenagem insuficiente/inadequada 

Distrito/Localidade 
Curso 
d'agua 

Coordenadas 
UTM do local 

com problemas 
frequentes 

Frequência de 
alagamento ou 

inundações 

Quando foi 
registrado o 

pior ano? 

Origem do 
problema 

Quais foram os 
principais 
estragos 

observados 

Como o 
município 
tratou o 

ocorrido? 

As frequentes 
inundações têm 

relação direta com 
a,evolução 

populacional e o 
processo de 
urbanização? 

Lagoa do Mato - - - - - - - - 

Fonte: PM, 2018 

 

Quadro 43 – Ocorrências de alagamento ou inundações, causadas pela ausência de microdrenagem ou infraestrutura insuficiente/inadequada 

Distrito/Localidade 
Bairros 

inundáveis 
Ruas 

Coordenadas 
UTM 

Frequência de 
alagamento ou 

inundações 

Quando foi 
registrado o pior 

ano? 

Quais foram os 
principais estragos 

observados 

Como o município 
tratou do ocorrido 

Lagoa do Mato - - - - - - - 

Fonte: PM, 2018 
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Quadro 44 – Problemas de erosão encontrados 

Distrito/Localidade Áreas afetadas nos últimos 2 anos Coordenadas UTM Tipo de erosão Fatores agravantes 

- - - - - 

- - - - e Sim - e Sim 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - e Sim - e Sim 

Fonte: PM, 2018 
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Outros problemas encontrados no sistema de drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas no município de Lagoa do Mato são mostrados no Quadro a 

seguir.  

 

Quadro 45 – Situação entre os sistemas de drenagem e de esgotamento sanitário 

Itens diagnosticados Caracterização 

Os sistemas de drenagem pluvial e de esgotamento 
sanitário são separados? 

Não 

Há ligações clandestinas de esgotos sanitários ao 
sistema de drenagem pluvial? 

Não - 

Quais os principais elementos interferem no sistema de 
microdrenagem? 

- 

Fonte: PM, 2018 

 

Diante dos dados levantados, foi possível mapear os principais pontos 

suscetíveis a inundações e alagamentos no município (Figura a seguir). 
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Figura 65 – Mapeamento das áreas suscetíveis a alagamentos e inundações no município 

de Lagoa do Mato 

 

Fonte: UFF, 2017 

 

7.3.15 Caracterização do prestador de serviço 

No município de Lagoa do Mato, os serviços públicos de drenagem e 

manejos das águas pluviais urbanas são prestados pela Prefeitura Municipal 

por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura.O Quadro a seguir 

apresenta aspectos da prestação desses serviços públicos. 
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Quadro 46 – Caracterização da prestação dos serviços 

Itens diagnosticados Caracterização 

Órgão municipal responsável pelos serviços Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Abrangência - 

Atribuições com relação à drenagem urbana e 
controle de enchentes 

Limpeza de bocas de lobo, tubulações, 
galerias, bueiros e pontes; 
Limpeza de margens de canais e cursos 
d'água 

O serviço é de fato prestado pelo órgão 
municipal, abrangendo todas as suas 
atribuições? 

Não 

O município terceiriza ou delega a prestação 
dos serviços de Drenagem Urbana a 
empreiteiras 

- 

O município possui algum instrumento de 
planejamento e gestão? 

Sim 

Se sim, quais? Código de Posturas 

Há manutenção da drenagem natural e artificial 
existentes? 

Não (macrodrenagem), Não 
(microdrenagem) 

A manutenção é preventiva ou corretiva? - 

Se preventiva, com qual frequência? Semestral 

Fonte: PM, 2018 

 

• Aspectos operacionais e administrativos 

Conforme apresentado no Quadro a seguir, é a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura o órgão municipal responsável pela prestação dos serviços 

públicos de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e tem como 

atribuição a limpeza de bocas de lobo, tubulações, galerias, bueiros e pontes 

e limpeza de margens de canais e cursos d'água. 

O Quadro a seguir elenca os principais aspectos operacionais e 

administrativos da Secretaria de Obras. A Figura a seguir apresenta o 

registro fotográfico das instalações do órgão responsável. 
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Quadro 47 – Caracterização da estrutura operacional e administrativa 

Itens diagnosticados Caracterização 

Existe estrutura para 
prestação dos serviços 

- 

Se sim, quais? - 

Endereço - 

Coordenadas  

Há atendimento aos 
usuários? 

Não 

Recursos humanos 

Quantidade 0 

Há exclusividade da equipe para a 
prestação do serviço de drenagem urbana? 

Não 

Função Quantidade 

- - 

Equipamentos 

Tipo Quantidade 

retroescavadeira - 

caminhão caçamba - 

Fonte: (Secretaria de Obras), 2017 

 

• Indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e 

de qualidade dos serviços prestados 

O município de Lagoa do Mato não dispõe de indicadores operacionais quali-

quantitativo referentes à drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Assim, esse PMSB será o primeiro instrumento a propor indicadores sobre o 

tema no âmbito municipal. 
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A qualidade do sistema de drenagem das águas pluviais pode ser avaliada 

por meio de um Indicador de Drenagem Urbana (IDU) concebido a partir da 

necessidade de incorporar o sistema de drenagem na avaliação global da 

salubridade ambiental.  

Poderão ser adotados valores de referência que possibilitem classificar o 

sistema, com vistas a possibilitar seu controle e monitoramento. Em uma 

primeira abordagem, sugere-se a classificação e os valores apresentados no 

Quadro a seguir. 

 

Quadro 48 – Valores referenciais sugeridos para IDU 

Classificação Valor do IDU 

Excelente >=0,96 

Muito boa 0,81 a 0,95 

Boa 0,61 a 0,80 

Regular 0,41 a 0,60 

Ruim / muito ruim 0,00 a 0,40 

 

O IDU, como indicador de segunda ordem pode ser obtido por meio da soma 

dos resultados dos seguintes indicadores de terceira ordem: indicador de 

alagamento ou inundação (IAI), indicador de rua pavimentada (IRP) e 

indicador de áreas verdes (IAV).  

Os valores dos indicadores sugeridos poderão ser obtidos por meio da 

aplicação de técnicas de geoprocessamento superpondo dados espaciais de 

caracterização do meio físico e condições de uso e ocupação do solo ou por 

meio da construção de séries históricas partindo dos dados iniciais 

levantados neste documento. 

• Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento 

Não foram localizados os dados relacionados às receitas operacionais e às 

despesas de custeio e investimentos para o sistema de drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas no município. 

  



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Diagnóstico Técnico-Participativo 

 

 
 

 

 

2018 

 

 

 

2018-MA-DTP-LMA-02 

 

217/300 

7.4 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Os serviços públicos de saneamento básico, entre eles o de limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos, tem seu marco regulatório estabelecido na Lei 

Federal n. 11.445/2007 e regulamentado pelo Decreto n. 7.217/2010. A 

limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos é entendido pelo conjunto de 

atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da 

varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 

No entanto, para além dos resíduos de limpeza urbana, o município tem sob 

sua responsabilidade de gestão e gerenciamento, outros resíduos sólidos 

elencados na Lei Federal n. 12.305/2010 e seu regulamento Decreto n. 

7.404/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Esta lei estabelece também os resíduos de cuja responsabilidade pelo 

gerenciamento recai ao gerador.  

A Lei n. 11.445/2007 definiu como responsabilidade dos titulares dos serviços 

públicos de saneamento, a elaboração dos planos de saneamento básico, 

podendo delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação 

desses serviços (art. 8º). Já a Lei n. 12.305/2010 estabeleceu a 

responsabilidade de elaboração dos planos de resíduos sólidos pelos 

titulares dos serviços e também pelos geradores de resíduos. 

7.4.1 Plano estadual de gestão de resíduos sólidos (PERS) 

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) é um dos instrumentos de 

planejamento elencados pela Lei Federal n. 12.305/2010, cuja 

responsabilidade de elaboração recai sobre o Estado, sendo condição para 

acesso a recursos da União, ou por ela controlado, destinado a 

empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou 

para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades 

federais de crédito ou fomento para tal finalidade, cujo conteúdo mínimo está 

estabelecido no art. 17 da lei. 

O Estado do Maranhão editou seu Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos 

(PERS-MA), em 2012, no qual estabeleceu as diretrizes, estratégias e metas 

a serem alcançadas pelo Estado no horizonte de 20 (vinte) anos, tendo 

programado revisões em 2015, 2019, 2023, 2027 e 2031.   

As metas, diretrizes e estratégias estabelecidas pelo PERS-MA direcionadas 

aos municípios para o efetivo manejo dos resíduos sólidos urbanos, podem 

ser visualizadas no (Quadro a seguir). 
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Quadro 49 - Metas, diretrizes e estratégias do PERS-MA direcionadas aos municípios 

Metas Diretrizes Estratégias 

Redução dos resíduos 
sólidos urbanos secos 
dispostos em 
Aterros sanitários e 
inclusão de catadores 
de materiais 
Reutilizáveis e 
recicláveis. 

D 01: Reduzir 70% dos 
resíduos recicláveis secos 
dispostos em aterros 
sanitários. 

1. Fomento à implantação da coleta 
seletiva em todos os municípios 
maranhenses priorizando os 
municípios de maior porte, ou 
aqueles que integram Regiões 
Metropolitanas, consórcios 
intermunicipais, Distritos Industriais, 
Aglomerações Urbanas e 
municípios onde haja complexos 
industriais de pequeno e médio 
porte. 

Redução de resíduos 
sólidos urbanos 
úmidos dispostos em 
aterros sanitários, 
tratamento e 
recuperação de gases 
em aterros sanitários. 

D 01: Implantar a 
compostagem da parcela 
orgânica dos Resíduos 
Sólidos Urbanos e a geração 
de energia por meio do 
aproveitamento dos gases 
provenientes da biodigestão 
de composto orgânico e dos 
gases gerados em aterros 
sanitários (biogás). 

1. Desenvolvimento, pelos 
municípios de projetos de coleta e 
tratamento dos resíduos sólidos 
urbanos úmidos provenientes de 
fontes específicas (feiras, Ceasa, 
poda de árvores, capina, entre 
outros) e de destinação do 
composto gerado. 

Disposição final 
ambientalmente 
adequada de rejeitos 

D 01: Eliminar lixões e 
aterros controlados até 2014 
e implantar a Disposição 
Final Ambientalmente 
Adequada de Rejeitos. 

1. Busca de aporte de recursos e 
linhas de financiamento em 
condições diferenciadas e as 
respectivas contrapartidas do 
Estado e Municípios, visando ao 
encerramento dos lixões e aterros 
controlados em todos os municípios 
do território estadual, o que 
compreende ações de cercamento 
da área, realocação e assistência 
às pessoas afetadas, cobertura 
vegetal e sistema de vigilância. 
2. Busca de aporte de recursos e 
linhas de financiamento em 
condições diferenciadas as 
respectivas contrapartidas do 
Estado e Municípios, visando à 
elaboração de projetos (básico e 
executivo) e a implantação de 
unidades de disposição final de 
rejeitos (aterros sanitários e/ou 
outras técnicas). 
3. Articulação com os órgãos 
municipais de meio ambiente 
visando à simplificação e integração 
dos procedimentos referentes ao 
processo de licenciamento 
ambiental, quando couber. 
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Fonte: UFF, 2017 

 

O PERS-MA impõe ao Estado metas para a eliminação dos lixões, 

recuperação dos lixões e para a disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos (Quadro a seguir). 

 

Quadro 50 - Metas para disposição final dos rejeitos no Estado do Maranhão 

Meta 2015 2019 2023 2027 2031 

Eliminação Total dos Lixões até 
2014 

100 100 100 100 100 

Lixões recuperados (queima 
pontual dos gases, coleta do 
chorume, drenagem pluvial, 
compactação da massa, cobertura 
vegetal) ¹ 

5-10* 20-40* 45-70* 65-100* 90-100* 

Disposição final ambientalmente 
adequada de rejeitos em todos os 
municípios. 

100 100 100 100 100 

Fonte: UFF, 2017 

Nota: ¹Menor meta – cenário desfavorável/ maior metas – cenário favorável. 

 

7.4.2 Plano municipal de gestão integrada de resíduos Sólidos  

Os Planos de Resíduos Sólidos são instrumentos estabelecidos pela 

Lei n. 12.305/2010, que condiciona a elaboração tanto dos Planos Estaduais, 

quanto dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, ao 

acesso do Estado e seus municípios à recursos da União ou órgãos por ela 

controlados, para serem destinados a empreendimentos e serviços 

relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos ou para 

receberem benefícios por incentivos ou financiamentos de entidades federais 

de crédito ou fomento para tal finalidade. 

D 02: Recuperar áreas 
degradadas por lixões 
compreendendo as ações  
de queima pontual de gases, 
coleta de chorume, 
drenagem pluvial, 
compactação da massa  
e cobertura vegetal. 

3. Busca de aporte de recursos e 
linhas de financiamento em 
condições diferenciadas e as 
respectivas contrapartidas do 
Estado e Municípios, visando à 
elaboração de projetos (básico e 
executivo, incluindo programas de 
monitoramento) para recuperação 
de áreas degradadas por lixões. 
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O município de Lagoa do Mato não dispõe de Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) ou outros Planos Diretores 

voltados ao componente limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 

sendo o Plano de Saneamento Básico, o primeiro instrumento a tratar da 

temática no âmbito municipal. 

7.4.3 Planos de gerenciamento de resíduos sólidos 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) são os 

instrumentos de planejamento de responsabilidade do gerador, e seu 

conteúdo mínimo está estabelecido no art. 21 da Lei n. 12.305/2010. Os 

geradores sujeitos à elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos estão elencados no art. 20 da PNRS.  

O art. 56 do Decreto n. 7.404/2010 determina que os responsáveis pelo plano 

de gerenciamento de resíduos sólidos deverão disponibilizar ao órgão 

municipal competente, ao órgão licenciador do SISNAMA e às demais 

autoridades competentes, com periodicidade anual, informações completas e 

atualizadas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob sua 

responsabilidade, consoante às regras estabelecidas pelo órgão coordenador 

do Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - 

SINIR, por meio eletrônico. 

O Quadro a seguir mostra a relação de geradores sujeitos à elaboração de 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), de acordo com o art. 

20 da Lei n. 12.305/2010 e a existência de Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos, com base nas informações levantadas no município de 

Lagoa do Mato. 
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Quadro 51 - Geradores sujeitos à elaboração de PGRS no município de Lagoa do Mato e 
existência de PGRS 

Gerador sujeito ao PGRS 

 por tipologia de resíduo 

gerado 

Existência 

do gerador 

no 

município 

Sujeitos à 

elaboração do 

PGRS 

PGRS disponível 

para consulta nos 

geradores 

identificados 

Resíduos dos Serviços de 

Saneamento Básico 
Não Sim Não 

Resíduos Industriais Não Sim Não 

Resíduos de Serviços de 

Saúde 
Sim Sim Não 

Resíduos de Mineração  Não Sim Não 

Resíduos de Construção Civil Sim Sim Não 

Resíduos de Serviços de 

Transporte 
Sim Sim Não 

Resíduos Agrossilvopastoris Sim Sim Não 

Resíduos Perigosos Não Sim Não 

Fonte: UFF, 2017 

 

7.4.4 Outros instrumentos municipais de ordenamento do setor 

No município de Lagoa do Mato foi investigada a existência de outros 

instrumentos normativos que, em seu conteúdo, abordassem o tema da 

limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos (Quadro a seguir).   

 

Quadro 52 - Instrumentos normativos no município de Lagoa do Mato 

Instrumentos Especificação 
Abordam os resíduos 

sólidos 

Lei Orgânica do Município  Sim Sim 

Lei de Uso e Ocupação do Solo - Não 

Código de Obras e Posturas Sim Sim 

Código Tributário Municipal Sim  

Agenda Ambiental na Administração 
Pública (A3P) 

-  

Outros - Não 

Fonte: UFF, 2017 
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7.4.5 Resíduos Sólidos 

• Classificação dos resíduos sólidos 

Como previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos (artigo 13º), os 

resíduos sólidos podem ser classificados quanto a sua origem ou a sua 

periculosidade, neste último caso classificados em resíduos perigosos ou 

resíduos não perigosos. O Quadro a seguir apresenta dentre os resíduos 

sólidos identificados na PNRS quais destes resíduos são gerados no 

Município de Lagoa do Mato. 

 

Quadro 53 - Classificação dos Resíduos Sólidos (PNRS) 

Critério Tipo de resíduos Descrição 
Responsabilidade 

pelo 
Gerenciamento 

Quanto à 
Origem 

Resíduos Domiciliares 
(RDO) 

Os originários de 
atividades domésticas em 
residências urbanas 

Poder 
Público/Prefeitura 

Resíduos de Limpeza 
Urbana (RLU) 

Os originários da varrição, 
limpeza de logradouros e 
vias públicas e outros 
serviços de limpeza 
urbana. 

Poder 
Público/Prefeitura 

Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU) 

Os RDO+RLU. 
Poder 

Público/Prefeitura 

Resíduos de 
Estabelecimentos 

Comerciais e 
Prestadores de 

Serviços (RCPS) 

Os gerados nessas 
atividades, exceto RLU, 
RSB, RSS, RCC e RST. 

Gerador 

Resíduos dos Serviços 
Públicos de 

Saneamento Básico 
(RSB) 

Os gerados nessas 
atividades, exceto RSU. 

Gerador 

Resíduos Industriais 
(RI) 

Os gerados nos processos 
produtivos e instalações 
industriais. 

Gerador 

Resíduos de Serviços 
de Saúde (RSS) 

Os gerados nos serviços 
de saúde, conforme 
definido em regulamento 
ou em normas 
estabelecidas pelos órgãos 
do Sisnama e do SNVS. 

Gerador 

Resíduos da 
Construção Civil 

(RCC) 

Os gerados nas 
construções, reformas, 
reparos e demolições de 
obras de construção civil, 
incluídos os resultantes da 

Gerador 
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Critério Tipo de resíduos Descrição 
Responsabilidade 

pelo 
Gerenciamento 

preparação e escavação 
de terrenos para obras 
civis. 

Resíduos 
Agrossilvopastoris 

(RASP) 

Os gerados nas atividades 
agropecuárias e 
silviculturais, incluídos os 
relacionados a insumos 
utilizados nessas 
atividades. 

Gerador 

Resíduos de Serviços 
de Transportes (RST) 

Os originários de portos, 
aeroportos, terminais 
alfandegários, rodoviários e 
ferroviários e passagens de 
fronteira. 

Gerador 

Resíduos de 
Mineração (RM) 

Os gerados na atividade de 
pesquisa, extração ou 
beneficiamento de 
minérios. 

Gerador 

Quanto à 
periculosidade 

Resíduos Perigosos 

Aqueles que, em razão de 
suas características de 
inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, 
toxicidade, patogenicidade, 
carcinogenicidade, 
teratogenicidade e 
mutagenicidade, 
apresentam significativo 
risco à saúde pública ou à 
qualidade ambiental, de 
acordo com lei, 
regulamento ou norma 
técnica. 

Gerador 

Resíduos não 
Perigosos 

Aqueles não enquadrados 
como perigosos. 

Gerador 

Fonte: UFF, 2017 

 

O art. 13 da PNRS estabelece ainda que, os resíduos gerados por 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, se caracterizados 

como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou 

volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares. 
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Do conjunto de resíduos sólidos apresentados no Quadro acima e gerados 

no município, apenas os resíduos de responsabilidade exclusiva do Poder 

Público municipal, serão destacados, seja pela quantidade gerada e/ou por 

suas características, em detrimento daqueles cuja responsabilidade pelo 

manejo é compartilhada ou recai sobre seu gerador.   

Entretanto, os geradores sujeitos ao plano de gerenciamento específico nos 

termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa, na forma do art. 33 da 

PNRS serão igualmente considerados nesse diagnóstico. 

• Limites para resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores 

de serviços 

Conforme estabelece o parágrafo único do art. 20 da PNRS, os resíduos de 

estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços, quando 

caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, 

composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 

público municipal.  

Desta forma, adota-se 100 litros.dia como volume limite para que os resíduos 

gerados pelos estabelecimentos comerciais sejam equiparados aos resíduos 

sólidos domiciliares, cuja responsabilidade pelo manejo é do poder público 

municipal. Acima do volume estabelecido (100 litros.dia), os resíduos gerados 

pelos estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços continuarão 

sob responsabilidade de seu gerador. 

7.4.6 Geração de resíduos sólidos   

• Resíduos de limpeza urbana 

No município de Lagoa do Mato, são coletados aproximadamente 6 m³ de 

resíduos oriundos dos serviços de varrição, sendo essa quantidade vinculada 

à cobertura do serviço. Como a varrição ocorre somente na área urbana, é 

possível estimar que sejam gerados aproximadamente 1,33 kg.hab.dia. 

Os serviços públicos de varrição não são disponibilizados nas áreas rurais do 

município. 
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• Resíduos sólidos domiciliares  

Para possibilitar a estimativa das quantidades de resíduos sólidos geradas no 

município, assume-se que a massa coletada é igual a massa gerada, sem se 

abster do fato que, os resíduos domiciliares gerados podem ser descartados 

de forma inadequada, não sendo dispostos à coleta e que, a probabilidade de 

erro da estimativa tende a ser minimizada uma vez que a massa de RLU 

gerada é igual à coletada. 

Segundo informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal, na área 

urbana, a geração per capita de resíduos sólidos domiciliares é de 0,99 

kg.hab.dia. Na área rural e demais localidades (comunidades de 

remanescentes quilombolas, áreas indígenas, etc), estima-se uma geração 

diária per capita de 0,68 kg.hab.dia. 

Desta forma, estima-se que no município sejam geradas aproximadamente 

8,91 ton.dia (Tabela a seguir). 

 

Tabela 27 Geração de RDO em Lagoa do Mato 

Área Geração per capita 

(kg.hab.dia) 
População 

hab. 
Geração total 

(ton.dia) 
Urbana 0,99 4.502 4,46 
Rural 0,68 6.546 4,45 

Lagoa do 

Mato 
0,81 11.048 8,91 

Fonte: UFF, 2017 

 

A geração de RDO estimada para Lagoa do Mato encontra-se abaixo da 

média nacional de 0,94kg.hab.dia52, abaixo da média para região Nordeste 

1,10kg.hab.dia (SNIS, 2015) e abaixo da média estabelecida para o Estado 

(PEGRS). Contudo, salienta-se que para as médias nacionais e regionais são 

também contabilizados os RLU (Quadro a seguir). 

  

                                                        
52 http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121009_relatorio_re
siduos_solidos_urbanos.pdf 
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Quadro 54 - Geração per capita de resíduos sólidos urbanos – RSU 

 
Geração per capita  

RDO+RLU (kg.hab.dia) 
Geração per capita RSU 

(kg.hab.dia) 

Nacional 0,94 1,1 

Região Nordeste 1,10 1,2 

Maranhão53 0,85 0,98 

Lagoa do Mato 2,21 1,42 

Fonte: SNIS, 2015 

 

• Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 

Adotou-se para fins deste diagnóstico, o volume de 100 litros.dia como limite 

para que os resíduos gerados pelos estabelecimentos comerciais fossem 

equiparados aos resíduos sólidos domiciliares, cuja responsabilidade pelo 

manejo é do poder público municipal.  

Não existe no município de Lagoa do Mato levantamentos ou controle acerca 

da geração de resíduos de estabelecimentos comerciais e de prestadores de 

serviço, sendo os mesmos coletados e descartados junto à coleta domiciliar, 

não sendo possível estimar a quantidade de resíduos gerados 

exclusivamente por estes geradores. 

• Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico 

São os resíduos gerados nas atividades dos serviços públicos de 

saneamento, com exceção dos resíduos de limpeza urbana, como por 

exemplo, o lodo de estação de tratamento de água e esgoto. 

Segundo (MMA/201154), nos serviços de abastecimento de água os resíduos 

sólidos geralmente são provenientes do lodo retido nos decantadores e da 

lavagem dos filtros das Estações de Tratamento de Água – ETA que 

normalmente são desidratados em sistemas de secagem antes de seguirem 

para destinação final. 

  

                                                        
53 https://observatoriopnrs.files.wordpress.com/2014/11/maranhc3a3o-plano-estadual-de-
resc3adduos-sc3b3lidos.pdf 
54 Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_arquivos/guia_elaborao_plano_de_gesto_de
_resduos_rev_29nov11_125.pdf Acesso em 23 de janeiro de 2016. 
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No serviço de esgotamento sanitário os resíduos sólidos são gerados no 

tratamento preliminar das Estações de Tratamento de Esgoto – ETE, na 

forma de sólidos grosseiros (madeiras, panos, plásticos etc.) e sólidos 

predominantemente inorgânicos (areia ou terra), e nas demais unidades de 

tratamento da ETE na forma de lodo orgânico decantado, lodo orgânico de 

origem biológica e lodo gerado pela precipitação química. Normalmente os 

lodos são desidratados em sistemas de secagem antes de seguirem para 

destinação final. 

No serviço de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas os resíduos 

sólidos são provenientes de atividades de desassoreamento e dragagem das 

unidades que compõem o sistema de manejo das águas pluviais urbanas. 

No município de Lagoa do Mato não há ETE implantada e os resíduos 

gerados nas atividades de limpeza e manutenção dos sistemas de drenagem 

são coletados e descartados pelas equipes de limpeza urbana. Na ETA, em 

função do tratamento adotado, os resíduos gerados são lançados 

diretamente no corpo d’água. 

De maneira geral, em uma ETA a composição dos resíduos varia de acordo 

com as características da água bruta e dos produtos químicos utilizados. 

Grande parte dos resíduos é de natureza inorgânica (areia, argila e siltes). Os 

resíduos de natureza orgânica são compostos principalmente por plâncton, 

bactérias e vírus. 

Sempre que possível, os resíduos gerados nessas unidades devem ser 

reaproveitados em outros processos. Quando isso não é possível, é 

necessário que os resíduos sejam destinados para os aterros sanitários 

devidamente licenciados. 

Anteriormente, os resíduos sólidos resultantes do processo das ETA eram 

lançados diretamente nos próprios corpos hídricos, causando significativos 

impactos socioambientais. O lançamento desses resíduos nos corpos d’água 

compromete seu uso a jusante, causando externalidades negativas. 

Nas ETA, o lodo acumulado nos decantadores deve ser submetido a 

tratamento para promover a retirada da parcela da água remanescente, 

reinserindo-a no processo e reduzindo assim o volume do resíduo. Isso 

representa uma diminuição nos custos de transporte e destinação final, além 

da redução do impacto no meio ambiente. Afora a disposição em aterros 

sanitários licenciados, quando rejeitos, o lodo pode ser reaproveitado em 
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outras atividades, tais como: disposição no solo, fabricação de cimento ou de 

tijolos; compostagem, dentre outros. 

Para a água de lavagem dos filtros, o ideal é que esta seja reinserida no 

sistema. A água utilizada na retrolavagem de filtros pode representar cerca 

de 5% da vazão total de água tratada, gerando grandes volumes de resíduos 

em curtos espaços de tempo. Assim, do ponto de vista da minimização de 

impactos ambientais e de eficiência da estação, é interessante que se 

pratique a recirculação. Caso isso não seja viável, há outras alternativas para 

reutilização, como a irrigação após tratamento prévio. 

Os serviços de limpeza e manutenção dos sistemas de drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas, os resíduos gerados não são contabilizados 

pelas equipes de limpeza urbana. Assim, não existem dados que possibilitem 

estimar a quantidade gerada desses resíduos. 

Pelas razões expostas acima, é importante que a Prefeitura Municipal, adote 

procedimentos para contabilizar esses resíduos, estruturando sua série 

histórica, destacando a periodicidade das ações da limpeza e manutenção 

dos sistemas, as equipes destacadas, a quantidade de resíduos geradas e a 

forma de manejo associada. 

• Resíduos industriais 

São os resíduos gerados nas atividades e nos processos produtivos e 

instalações industriais. De acordo com a Resolução CONAMA n. 313/200255, 

o resíduo industrial é todo o resíduo que resulte de atividades industriais e 

que se encontre nos estados sólido, semissólido, gasoso - quando contido, e 

líquido – cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgoto ou em corpos d`água, ou exijam para isso soluções técnica 

ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

Consideram-se também como resíduos industriais aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição. 

Não existem indústrias em funcionamento no município. 

                                                        
55 Apesar dessa resolução considerar os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 
água, como a classificação da PNRS é posterior, e passou a classificar em separado os 
resíduos de prestadores de serviço de saneamento básico, os resíduos de SAA não serão 
considerados industriais.  
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• Resíduos de serviços de saúde  

Segundo a Anvisa (RDC 306/2004) e o Conama (Resolução no 358/2005) os 

RSS podem ser classificados em 5 grupos (Quadro a seguir). 

 

Quadro 55 - Classificação dos resíduos de serviços de saúde 

Grupo Simbologia Descrição 

Grupo A – Biológico 

 

Resíduos com a possível presença de agentes 
biológicos que, por suas características de maior 
virulência ou concentração, podem apresentar 
risco de infecção. 

Grupo B – Químico 
 

Resíduos contendo substâncias químicas que 
podem apresentar risco à saúde pública ou ao 
meio ambiente, dependendo de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade e toxicidade 

Grupo C – 
Radioativo 

 

Quaisquer materiais resultantes de atividades 
humanas que contenham radionuclídeos em 
quantidades superiores aos limites de eliminação 
especificados nas normas da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear – CNEN e para os quais a 
reutilização é imprópria ou não prevista 

Grupo D – Comuns 

 

Resíduos que não apresentem risco biológico, 
químico ou radiológico à saúde ou ao meio 
ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 
domiciliares 

Grupo E – 
Perfurocortante 

 

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais 
como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, 
ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, 
pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; 
tubos capilares; micropipetas; lâminas e 
lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de 
vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de 
coleta sanguínea e placas de Petri) e outros 
similares. 

Fonte: Resolução Anvisa RDC nº 306/2004 e Resolução Conama no 358/2005 

 

Diante dos levantamentos sobre os serviços de saúde disponíveis no 

Município é possível inferir que no município são gerados resíduos 

pertencentes aos grupos A, D e E. 
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Uma vez que os resíduos do Grupo D apresentam as mesmas características 

dos resíduos domiciliares, o seu manejo pode ser realizado da mesma forma 

que os resíduos comuns, oriundos de domicílios e do comercio, entretanto, a 

possibilidade de que parcela dos RSS receba o mesmo tratamento dos 

resíduos sólidos domiciliares dependerá da correta segregação e 

acondicionamento de cada tipo de RSS. 

As estimativas disponíveis na literatura sugerem como indicador médio para 

Municípios de porte populacional até 30.000 habitantes 2kg/1000hab.dia, 

considerando a população urbana (IPEA, 2011)56.   

Segundo dados da Prefeitura Municipal, são coletados aproximadamente 

3360 kg.semana de RSS. 

Uma das formas que possibilitam estimar a geração de RSS é quantificando 

o número de leitos existentes no Município. Contudo, a geração de RSS por 

leito pode apresentar variações a depender da complexidade do 

estabelecimento e do gerenciamento interno dos resíduos gerados.  

Para este cálculo adota-se o proposto na literatura (OMS/OPAS, 1997 e 

Schineider, 2004) e, considera-se o número de 42 leitos existentes no 

Município. 

A Tabela a seguir apresenta as estimativas em cada uma das situações. 

 

Tabela 28 - Estimativa do volume de RSS coletado 

  Por habitante Por leito 

Fonte do 
dado 

PM de Lagoa 
do Mato 
(2016) 

IPEA (2012) 
Schineider 
(2004) 

OMS/OPAS 
(1997) 

Dado base  2kg/1.000 hab/dia 2,63kg/leito.dia 2,75kg/leito.dia 
Geração diária 

estimada 
3360 

kg.semana 
9 kg/dia 110,46 kg/dia 115,5 kg/dia 

Fonte: UFF, 2017 

 

Considerando que as estimativas de geração de RSS estimadas a partir do 

IPEA (2012) são aquelas que mais se adequam à realidade municipal, optou-

se por adotar a geração média de 9 kg/dia de RSS. 

                                                        
56 Dado extraído de Caderno de Diagnóstico: resíduos de Serviços de saúde, IPEA 2011 em  
http://www.cnrh.gov.br/projetos/pnrs/documentos/cadernos/12_CADDIAG_Res_Sol_Saude.p
df 
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• Resíduos de construção civil  

Apesar de sua baixa periculosidade, os resíduos de construção civil (RCC) 

podem gerar impactos negativos no ambiente em decorrência de seus 

volumes. A partir da Resolução Conama 307/2002 57 , que estabelece as 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil, o manejo deste tipo de resíduos passou a ser de 

responsabilidade do gerador.  

De acordo com o art. 13 da PNRS, os RCC são definidos como aqueles 

gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de 

terrenos para obras civis. 

Estima-se que no município de Lagoa do Mato sejam geradas 

aproximadamente 124 ton.mês de RCC, resultando na geração per capita de 

0,43 kg.hab.dia. 

Os resíduos são coletados pela Prefeitura Municipal e recebem como 

destinação final o em lixão. 

Observa-se que grande parte das residências/moradias tem como método 

construtivo, a taipa de mão que consiste na aplicação de cipós ou madeira e 

barro. Geralmente são cobertas com palha ou telhas de barro. As fundações 

para o levantamento das paredes em taipa ocorrem com amarrações de 

madeira, que vem sendo substituídas por pedras e vergalhões de ferro/aço 

devido ao apodrecimento da madeira. 

Assim, os resíduos de construção civil na região podem apresentar 

características diferenciadas em termos de sua composição. 

• Resíduos agrossilvopastoris 

São aqueles gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos 

os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. Os resíduos desta 

tipologia precisam ser analisados segundo suas características orgânicas ou 

inorgânicas. 

Não existem dados no município acerca da geração de resíduos de 

agrossilvopastoris, sendo os mesmos, quando gerados destinados 

diretamente por seus geradores. 

                                                        
57 Alterada pelas Resoluções 348, de 2004, nº 431, de 2011, e nº 448/2012. 
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• Resíduos de serviços de transportes 

São os resíduos gerados em atividades de transporte rodoviário, ferroviário, 

aéreo e aquaviário, incluídas as instalações de trânsito, de usuários como as 

rodoviárias, os portos, aeroportos e passagens de fronteira. São tidos como 

resíduos capazes de veicular doenças entre cidades, estados e países. 

Não existe no município informações ou dados disponíveis acerca da 

geração de resíduos de serviços de transporte, sendo os mesmos quando 

gerados, coletados e descartados junto aos serviços de coleta domiciliar. 

• Resíduos de mineração 

São aqueles gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento 

de minérios. Os resíduos estéreis são aqueles oriundos de materiais 

escavados e os rejeitos aqueles provenientes do beneficiamento dos 

minerais.  

Não existe no município informações ou dados disponíveis acerca da 

geração de resíduos de serviços de mineração, sendo os mesmos quando 

gerados coletados e dispostos por seus responsáveis. 

Observa-se que no Estado do Maranhão encontram-se localizadas as jazidas 

para a produção de ferro gusa. 

O Quadro a seguir resume as informações acerca da geração dos resíduos 

sólidos no município de Lagoa do Mato e as atuais responsáveis pelo manejo 

dos resíduos. 

 

Quadro 56 – Geração dos resíduos sólidos no município de Lagoa do Mato e responsáveis 
pelo manejo 

Resíduos 
Quantidades 

geradas (kg.mês) 
Responsáveis atuais 

pelo manejo 

Resíduos de limpeza urbana 155.679,16 Prefeitura Municipal 

Resíduos domiciliares 231.660 Prefeitura Municipal 

Resíduos de estabelecimentos comerciais 
e prestadores de serviços 

- 
Prefeitura Municipal 

(integral) 

Resíduos dos serviços públicos de 
saneamento básico 

- - 

Resíduos industriais - - 

Resíduos dos serviços de saúde 270 Prefeitura Municipal 

Resíduos da construção civil 124.000 Prefeitura Municipal 
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Resíduos 
Quantidades 

geradas (kg.mês) 
Responsáveis atuais 

pelo manejo 

Resíduos agrossilvopastoris - Prefeitura Municipal 

Resíduos de transporte - Prefeitura Municipal 

Resíduos de mineração - - 

Fonte: UFF, 2017 

 

7.4.7 Resíduos sólidos sujeitos à logística reversa obrigatória 

De acordo com o artigo n. 33 da PNRS, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de alguns tipos de resíduos são obrigados a 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos, após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço 

público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.   

A Tabela a seguir apresenta a relação dos resíduos sujeitos a logística 

reversa e os instrumentos em vigor para implementação da logística reversa. 

Dentre os instrumentos considerados na implementação e operacionalização 

do sistema estão os acordos setoriais, regulamentos e termos de 

compromisso, cada qual com características especificas (art. n. 15 do 

Decreto 7.404/2010).  

 

Tabela 29 – Resíduos sujeitos a logística reversa obrigatória 

Tipo de Resíduo Instrumentos em vigor 

Agrotóxicos, seus resíduos e 
embalagens, 

Iniciativas de logística reversa anteriores a PNRS, em 
conformidade com a Resolução CONAMA 401/2008. 

Pilhas e baterias 
Iniciativas de logística reversa anteriores a PNRS, em 
conformidade com a Resolução CONAMA 401/2008. 

Pneus 
Sistema de logística reversa implantado anterior a PNRS 
em conformidade com resoluções CONAMA 416/2009. 

Óleos lubrificantes, seus 
resíduos e embalagens 

Edital de chamamento no 01/2011 resultou na celebração 
do primeiro acordo setorial em dezembro de 2012. 

Lâmpadas fluorescentes, de 
vapor de sódio e mercúrio e de 

luz mista 
Acordo setorial publicado em março de 2015. 

Produtos eletroeletrônicos e 
seus componentes 

Edital de Chamamento público para a apresentação de 
propostas. 

Embalagens em geral Acordo setorial assinado em novembro de 2015. 

Descarte de medicamentos 
Edital de Chamamento público para a apresentação de 

propostas. 

 Fonte: Decreto nº 7404/2010  
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Para a logística reversa das embalagens vazias de agrotóxicos o inpEV, 

entidade gestora da logística reversa desses materiais não disponibiliza 

postos ou centrais de recebimento desses resíduos no município. 

Os postos e centrais disponibilizadas pela entidade no Estado, podem ser 

verificados no Quadro a seguir. 

 

Quadro 57 – Postos e centrais de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos no 

Estado do Maranhão – inpeV 

Município Tipo de unidade 

Distância da unidade ao 

município de Lagoa do 

Mato (km) 

Alto Parnaíba Central 694 km 

Balsas Central 610 km 

Imperatriz Central 391 km 

Anapurus Posto de recebimento 389 km 

Fonte: InpeV, 2018 

 

O posto para o recebimento de embalagens vazias sujeitas à Logística 

Reversa geradas no município de Lagoa do Mato, encontra-se a 

aproximadamente 389 km do município viabilizando o retorno das 

embalagens geradas. 

Os postos de recebimento das embalagens vazias de agrotóxicos por meio 

da Resolução nº 334 do Conama estão obrigados ao: 

• Recebimento de embalagens lavadas e não lavadas; 

• Inspeção e classificação das embalagens entre lavadas e não lavadas; 

• Emissão de recibo confirmando a entrega das embalagens pelos 

agricultores; 

• Encaminhamento das embalagens às centrais de recebimento. 

As centrais se obrigam: 

• Recebimento de embalagens lavadas e não lavadas (de agricultores, 

dos postos e dos estabelecimentos comerciais licenciados); 

• Inspeção e classificação das embalagens entre lavadas e não lavadas; 

• Emissão de recibo confirmando a entrega das embalagens; 
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• Separação das embalagens por tipo (COEX, PEAD MONO, metálica, 

papelão); 

• Compactação das embalagens por tipo de material; 

• Emissão de ordem de coleta para que o inpEV providencie o 

transporte para o destino final (reciclagem ou incineração). 

Não foram conhecidas as formas de destinação dada às pilhas e baterias e 

pneumáticos inservíveis gerados no município.  

Em vista à página da Reciclanip, que é a entidade gestora dos pneumáticos 

inservíveis no Brasil, foi possível verificar que o município de Lagoa do Mato 

ainda não consta como um parceiro desta entidade para propiciar a coleta 

dos pneumáticos inservíveis gerados no município. 

 

Quadro 58 – Postos de coleta de pneus inservíveis no Estado do Maranhão - Reciclanip 

Município Tipo de unidade 

Distância da unidade ao 

município de Lagoa do 

Mato (km) 

Açailândia 

Posto de coleta 

679 km 

Codó 260 km 

Imperatriz 613 km 

Paço do Lumiar 528 km 

São José do Ribamar 536 km 

São Luis 524 km 

Fonte: Reciclanip, 2017 

 

Com relação às embalagens em geral, não foram verificadas as estratégias 

para viabilizar o retorno desses materiais conforme determinou o acordo 

setorial assinado. 

Dentre os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes obrigados 

a implementar e organizar os sistemas de logística reversa no município de 

Lagoa do Mato, foi verificado que, a maior ou menor dificuldade em se 

localizar um ponto comercial que exerça a operação de logística reversa, 

varia em função do tipo de resíduo a ser destinado.  

Pontos comerciais de vendas de agrotóxicos, óleos lubrificantes e seus 

respectivos resíduos e embalagens, pneus, além de produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes, são locais onde constatou-se que a 

logística reversa é realizada de forma mais satisfatória, não sendo raros os 
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empreendimentos que recebem tais produtos de volta dos consumidores 

como resíduos.   

Por outro lado, verificou-se que a minoria dos comerciantes de pilhas e 

baterias, além de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de 

luz mista, recebem esses produtos de volta como resíduos para 

armazenamento e posterior destinação a outros responsáveis pela logística 

reversa.   

Assim, nota-se que Lagoa do Mato oferece aos consumidores pontos 

comerciais aptos a receberem todos os tipos resíduos que devem ser 

destinados para a logística reversa, apesar de ainda existirem muitos 

empreendimentos que apenas vendem tais produtos e não os recolhem como 

resíduos. 

7.4.8 Caracterização dos resíduos sólidos gerados 

• Composição gravimétrica  

O processo de caracterização dos resíduos sólidos perpassa por analisar a 

sua composição, ou seja, suas peculiaridades e características das frações 

de cada material contido na massa total de resíduos (caracterização física). 

Para se buscar a gravimetria dos resíduos, diversas técnicas podem ser 

utilizadas, entretanto a técnica mais utilizada é a in loco (conhecida como 

método do quarteamento) por sua facilidade e seu baixo custo. Entretanto, 

não basta que as análises sejam realizadas apenas uma vez.  

Para que se possa confirmar a representatividade das frações encontradas, é 

necessária a realização de análises periódicas (a cada 3 meses) e, por no 

mínimo, um ano e, a cada momento de realização da análise, deverá ser 

escolhido caminhão de trechos de coleta diferentes.  Caso isso não ocorra, 

todo esforço será inválido, pois não indicará corretamente as frações 

geradas, o que poderá trazer equívocos nos resultados a serem obtidos.  

Os resultados das análises periódicas deverão ser compilados e a média 

simples de cada resultado será o resultado da avaliação final.   

As datas previstas para a realização das análises não poderão coincidir com 

feriados, período de festas ou férias escolares, como também não deverão 

nunca serem realizadas às segundas feiras, pois as quantidades geradas 

nessas condições não refletirão a geração cotidiana e habitual.   
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Da parcela representativa de RSU gerada em Lagoa do Mato, e diante das 

estimativas apresentadas neste diagnóstico, é possível inferir que 57% dos 

resíduos gerados são orgânicos (resíduos úmidos) e 29% recicláveis 

(resíduos secos) (Figura a seguir). 

 

Figura 66 – Representatividade dos resíduos secos e úmidos no município de Lagoa do 
Mato 

 

Fonte: UFF, 2017 

 

A composição gravimétrica dos RSU gerados no Brasil é demonstrada pelo 

Planares e pelo Diagnóstico dos resíduos sólidos urbanos (IPEA). Partindo-

se dos percentuais representativos apresentados e daqueles levantados por 

este diagnóstico, os percentuais encontrados poderão ser visualizados na 

Tabela a seguir. 
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Tabela 30 – Composição gravimétrica estimada para os RSU gerados em Lagoa do Mato 

COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RSU DO 
BRASIL (PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS) 

COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA 
DOS RSU DE LAGOA DO MATO 

Resíduos Participação (%) Participação (%) 

Material Reciclável - Total 31,90 29,00 

Metais 2,90 1,00 

Aço 2,30 0,80 

Alumínio 0,60 0,60 

Papel, papelão e Tetrapak 13,10 7,60 

Plástico 13,50 18,00 

Vidro 2,40 1,00 

Matéria Orgânica 51,40 57,00 

Outros 16,70 14,00 

Total 100,00 100,00 

Fonte: teste, 2017 

*Infere-se que nos percentuais relativos a matéria orgânica outros resíduos, estejam 
agregados. 

 

A comparação da composição estimada para o município de Lagoa do Mato 

com os dados apresentados pelo SNIS (2013), sobre a composição 

gravimétrica dos resíduos recicláveis gerados em municípios do Estado com 

população na faixa de 20.000 habitantes é demonstrada na Figura a seguir. 
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Figura 67 - Composição gravimétrica dos resíduos gerados  
nos municípios participantes do SNIS, 2013 

 

Fonte: SNIS, 2013 

 

Estima-se que aproximadamente 30% dos resíduos gerados no município 

são possíveis de serem reciclados e outros 57% constituem-se de resíduos 

orgânicos que são, em geral, destinados aos animais, conforme análise 

realizada nas Oficinas Participativas realizadas no município. Outro destino 

adequado aos resíduos orgânicos seria a compostagem e reutilização como 

adubo. Observa-se que a maior parte dos recicláveis é constituída por 

plástico, seguido por papel, papelão e Tetrapak. 

Atualmente os resíduos recicláveis não reutilizados são destinados ao lixão, 

juntamente com os resíduos não passíveis de reaproveitamento ou 

reciclagem, ou queimados, principalmente na zona rural. 

Peso específico  

O peso específico diz respeito ao peso dos resíduos em função de seu 

volume correspondente. Esse dado é de suma importância, dentre outras 

questões, para estimar a frota necessária para realizar a coleta e transporte 

dos resíduos sólidos, assim como a estimativa de área necessária para a 

disposição final de rejeitos.   

Para este diagnóstico serão adotadas as médias praticadas no país, 

conforme indica a literatura (MMA/ICLEI, 2012). A Tabela a seguir apresenta 

os valores que serão adotados. 
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Tabela 31 - Peso específico dos resíduos sólidos 

Tipo de Resíduo Peso Especifico 

Resíduos sólidos domiciliares 
soltos 250kg/m³ 

compactados 600kg/m³ 

Resíduos da construção civil 
Indiferenciado 1.200kg/m³ 

Classe A 1.400-1.500kg/m³ 

Fonte: MMA/ICLEI, 2012 

 

7.4.9 Prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos 

Como ocorre nos outros componentes do saneamento básico, os serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos são de 

responsabilidade do poder público municipal, mesmo que administrados em 

regime de concessão ou permissão. 

 

A prestação dos serviços públicos de manejo dos resíduos sólidos 

compreende as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino 

final dos resíduos domésticos e dos resíduos originários da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas. 

7.4.10 Serviços de Limpeza Urbana 

A prestação dos serviços de limpeza urbana é realizada pela Prefeitura 

Municipal, por meio da Construtora Panorama. Os serviços são 

operacionalizados por 31 funcionários que realizam o conjunto de atividades 

de limpeza urbana. 

• Varrição 

Como principal atividade da limpeza de vias e logradouros públicos, os 

serviços de varrição são responsáveis por reunir resíduos de diversas 

naturezas. Para que estes serviços sejam executados é necessário que se 

estabeleça um “Plano de Varrição” que deverá ser elaborado pelos 

executores dos serviços. 

A Prefeitura Municipal não dispõe de um Plano de Varrição instituído. Os 

roteiros são executados de acordo com os costumes estabelecidos na 

Prefeitura e conforme demanda a situação de limpeza das vias públicas. 
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A varrição é realizada na modalidade manual e conta com 12 varredores e 2 

encarregados. É realizada com frequência alternada no período diurno, na 

área central do município e nos bairros Centro (Figura a seguir). 

Os resíduos resultantes da varrição são acumulados no canteiro central das 

vias e posteriormente coletados por veículo coletor, que os dispõe no lixão ao 

final da jornada. 

 

Figura 68 - Serviços de Varrição em Lagoa do Mato 

 

Fonte: UFF, 2017 

 

• Serviços de roçada e capina 

Os serviços de roçada e capina são executados de forma manual. No Quadro 

a seguir podem ser verificadas as localidades atendidas e frequência dos 

serviços de capina. As atividades manuais são executadas por uma equipe 

composta por 2 encarregados e 14 funcionários. 
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Quadro 59 – Serviços de capina e roçada prestados pelo município por localidade e 
frequência 

Atividade Localidade Frequência 

Capina 
Centro Quando necessário 

Demais bairros Quando necessário 

Fonte: UFF, 2017 

As atividades são realizadas sem planejamento prévio pela própria prefeitura 
(Figura a seguir). Em geral os resíduos coletados são dispostos no lixão.  

 

Figura 69 - Registro dos serviços de roçada e capina 

 
Limpeza de vias públicas (Capina) 

Fonte: UFF, 2017 

 

• Poda de árvores em vias e logradouros públicos 

A poda de árvores é um serviço público que proporciona não somente o bem 

estar e a beleza estética municipal (poda de formação, limpeza e 

manutenção), mas principalmente o bom funcionamento de condutores 

aéreos da infraestrutura (energia e telefonia) municipal (poda de adequação) 

e também a segurança da população (poda de emergência) na ocorrência de 

fortes eventos naturais (chuvas e ventos de grande intensidade) (Figura a 

seguir).   
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Os serviços de poda são realizados quando detectada a necessidade e nos 

meses em que as podas são requeridas os resíduos gerados são dispostos 

no lixão. 

• Limpeza de feiras livres e locais de eventos de acesso aberto ao 

público em geral 

A limpeza e a coleta dos resíduos das áreas públicas onde se realizam as 

feiras livres deve ser realizada logo após seu término em função da 

necessidade tanto de desobstruir o trânsito como de higienizar o local, para 

evitar problemas de odores e vetores nessa área.  

• Atividades complementares/outras atividades atribuídas  

Compreendem todos aqueles serviços que auxiliam a limpeza de vias e 

logradouros públicos. Estão inclusos nessa categoria os serviços, pintura e 

substituição de guias e sarjetas, ações de combate e controle de vetores, 

limpeza e manutenção de cemitérios (compreende a capina, podas, pintura 

varrição, etc. desses espaços públicos), coleta de animais mortos 

abandonados, dentre outros. 

No município os serviços complementares são realizados pelas equipes da 

Empresa Contratada sempre que detectada a necessidade pelo gestor dos 

serviços. 

7.4.11 Manejo de resíduos sólidos  

Na área urbana do município os serviços de manejo dos resíduos sólidos são 

realizados diretamente por meio da Construtora Panorama e, nas demais 

localidades, são adotadas soluções alternativas mantidas por moradores. 

• Segregação dos resíduos  

Mesmo tendo a obrigatoriedade estabelecida por lei (Dec.7.404/10), a 

segregação dos resíduos sólidos domiciliares no município de Lagoa do Mato 

é feita de forma voluntária, e mesmo que segregados na fonte, são 

misturados na coleta domiciliar, o que gera desestímulo na população para a 

adoção de práticas voltadas a separação dos resíduos. 

• Acondicionamento dos resíduos  

No município, os resíduos são acondicionados em sacolas plásticas, 

contêineres individuais, latas ou latões ou Sacos de fibras para serem 

dispostos à coleta nos dias estabelecidos pelo prestador de serviços. 
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• Coleta e transporte de RDO 

• Coleta convencional 

A coleta convencional dos resíduos domiciliares gerados no município de 

Lagoa do Mato é efetuada no período diurno e na modalidade porta a porta. 

A equipe de coleta conta com 5 funcionários. São utilizados EPI nos serviços. 

Os serviços seguem calendário pré-definido (Quadro abaixo). 

 

Quadro 60 – Calendário da coleta convencional 

Localidade Horário Frequência 

Sede Diurno Duas vezes por semana 

Fonte: UFF, 2017 

 

O Quadro abaixo apresenta as características dos veículos/equipamentos 

empregados na coleta convencional e no transporte dos resíduos, no entanto 

não foi possível obter fotos do mesmo (Figura a seguir). 

 

Quadro 61 – Características dos veículos/equipamentos da coleta convencional 

Tipo de Veículo Quantidade Capacidade Idade da frota 

Compactador - - - 

Poliguindaste - - - 

Caminhão sem coberta 1 1,5 toneladas - 

Caçamba - - - 

Carroça Tração Animal - - - 

Trator com carroça - - - 

Fonte: UFF, 2017 
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Figura 70 - Veículos/equipamentos utilizados para a coleta e o transporte de residues 

[imagem indisponível] 

Fonte: PM, 2018 

 

• Coleta e transporte de RSS 

A coleta e o transporte dos resíduos de serviços de saúde (RSS) é efetuada 

pela Prefeitura Municipal, sem a utilização de veículos apropriados, 

contrariando o disposto nas Resoluções Anvisa (RDC 306/2004) e o Conama 

(Resolução no 358/2005). 

Os RSS são dispostos nas unidades de saúde existentes no município e não 

há informações quanto à coleta, transporte e destino. 

Equipamentos de proteção individual são utilizados pelas equipes nestas 

operações. 

• Coleta e transporte de RCC 

A coleta e o transporte dos resíduos de serviços de construção civil (RCC) é 

efetuada pela Prefeitura Municipal, com a utilização de veículos caminhão 

caçamba e caminhão de coleta de RDO. 

Os RCC são coletados e transportados para serem destinados ao  Lixão 

(Figura a seguir). 

Equipamentos de proteção individual são utilizados pelas equipes nestas 

operações. 
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Figura 71 - Resíduos de Construção Civil em Lagoa do Mato 

 
Descarte irregular de Resíduos de Construção Civil  

Fonte: UFF, 2017 

 

• Coleta de resíduos sólidos em comunidades rurais 

Não há coleta de resíduos nas comunidades rurais do município de Lagoa do 

Mato. Os resíduos gerados nessas comunidades são queimados ou 

enterrados nos locais por seus responsáveis. 

• Coleta de resíduos sólidos em comunidades tradicionais 

Os resíduos gerados nas comunidades tradicionais do município de Lagoa do 

Mato são apresentados para a coleta em locais determinados. Nesses locais, 

há o acúmulo dos resíduos que periodicamente são coletados e 

transportados ao lixão pela Prefeitura Municipal. 

7.4.12 Coleta seletiva 

A coleta seletiva deve ser entendida como a coleta de resíduos sólidos 

previamente segregados conforme sua constituição ou composição, 

objetivando sua recuperação ou reciclagem.  

Apesar do artigo 36 da PNRS estabelecer a instituição da coleta seletiva, a 

mesma ainda não integra políticas públicas municipais. 
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A coleta seletiva não se encontra implantada no Município. No entanto, a 

composição gravimétrica dos resíduos sólidos, evidenciou que 

aproximadamente 29% dos materiais gerados em Lagoa do Mato apresentam 

potencial para serem coletados seletivamente por meio desse sistema, com a 

finalidade de recuperação ou reciclagem. 

• Catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 

A PNRS destacou o importante papel dos catadores de materiais reutilizáveis 

e recicláveis no âmbito dos resíduos sólidos, sendo um dos instrumentos de 

implementação da política, o incentivo à criação e ao desenvolvimento de 

cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis. 

Além disso, aqueles municípios que, quando da elaboração de seus Planos 

Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, implantarem a coleta 

seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação 

de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 

físicas de baixa renda, serão priorizados no acesso a recursos da União. 

7.4.13 Destinação final dos resíduos sólidos coletados 

De acordo com a PNRS, a destinação final ambientalmente adequada inclui a 

reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e o aproveitamento 

energético, como também, outros processos admitidos pelos órgãos 

competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa. 

O quadro a seguir apresenta a destinação das tipologias de resíduos 

coletadas pelo poder público municipal. 

 

Quadro 62 - Destinação dos resíduos coletados no município 

Resíduo Destinação recebida 

Resíduos de Limpeza Urbana Lixão 

Resíduos domiciliares Lixão 

Resíduos de serviços de saúde - 

Resíduos de construção civil Lixão 

Fonte: UFF, 2017 
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• Compostagem 

O município de Lagoa do Mato não trata os resíduos úmidos coletados por 

meio da compostagem. No entanto, de acordo com a composição 

gravimétrica estimada, aproximadamente 57% dos materiais gerados em 

Lagoa do Mato apresentam potencial para serem compostados. 

• Reciclagem 

O município de Lagoa do Mato não possui instalações ou unidades que 

possibilitem que os resíduos recicláveis sejam reciclados por meio de 

processos aplicáveis. 

• Aproveitamento energético 

Não há unidades implantadas para o aproveitamento energético dos resíduos 

gerados no município de Lagoa do Mato.  

• Outras práticas 

De acordo com o IBGE (SIDRA)58, as formas de destino dos resíduos sólidos 

domiciliares após o descarte em relação à quantidade de domicílios, e em 

relação a localização do domicílio, encontra-se representada no Quadro a 

seguir. 

 

Quadro 63 – Quantidade de domicílios por formas de destino de resíduos para o município 
de Lagoa do Mato, 2010 

Forma 

Domicílio 

Urbana Rural Total 

Coletado por serviço de limpeza 869 1 870 

Coletado em caçamba de serviço de limpeza 2 1 3 

Queimado (na propriedade) 113 692 805 

Enterrado (na propriedade) 22 24 46 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 59 896 955 

                                                        
58 Fonte: SIDRA. Disponível em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/default.asp Acesso em 13 
de agosto de 2015. 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/default.asp
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Jogado em rio, lago ou mar 0 1 1 

Outro destino 0 4 4 

Fonte: IBGE, 2010 

 

Observa-se que, dentre as formas de destinação dos resíduos sólidos 

domiciliares, a coleta (coletado por serviço ou por caçamba) representa 

32,53%, enquanto que as demais formas respondem por 67,47%. Dentre as 

outras formas de destinação, a queima dos resíduos responde por 29,99%, e 

as demais, respectivamente por 1,71% (enterrado), 35,58% (jogado em 

terreno baldio ou logradouro), 0,04% (jogado em rio, lago ou mar) e 0,15% 

(outras). (Figura a seguir). 

 

Figura 72 – Destino dos resíduos gerados em Lagoa do Mato (IBGE) 

 

Fonte: IBGE, 2010 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Diagnóstico Técnico-Participativo 

 

 
 

 

 

2018 

 

 

 

2018-MA-DTP-LMA-02 

 

250/300 

7.4.14 Disposição final de rejeitos 

A PNRS conceitua a disposição final ambientalmente adequada como a 

distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e 

à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

O município de Lagoa do Mato não conta com unidades de disposição final 

de resíduos sólidos (aterros sanitário, industrial ou para RCC), sendo os 

resíduos dispostos diretamente em lixão (Figura a seguir). 

 

Figura 73 - Registro do Lixão municipal 

 

Resíduos sendo queimados no lixão municipal 

Fonte: UFF, 2017 

 

A Figura a seguir mostra a localização do lixão no município de Lagoa do 

Mato. 
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Figura 74 – Localização do lixão municipal 

 

Fonte: UFF, 2017 

 

7.4.15 Passivo ambiental – Áreas contaminadas 

A Lei n. 12.305/2010 entende por área contaminada local onde há 

contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer 

substâncias ou resíduos (art. 3º, II). 

Neste diagnóstico, são consideradas áreas contaminadas aquelas em que os 

resíduos são dispostos em volumes significativos, de forma inadequada 

sobre o solo, sem obedecer a critérios de impermeabilização do terreno e que 

lançam efluentes líquidos ou gases na atmosfera. 

De acordo com as informações disponíveis, existem 1 áreas consideradas 

contaminadas no município de Lagoa do Mato (Quadro a seguir), que 

apresentam o seguinte motivo: disposição inadequada de resíduos sólidos. 

Essas áreas estão localizadas na  Figura a seguir. 
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Quadro 64 – Passivos ambientais registrados no município de Lagoa do Mato 

Denominação da Área Localização 

Lixão - 

Fonte: UFF, 2017 

 

Figura 75 – Áreas degradadas/contaminadas no município de Lagoa do Mato 

 

Fonte: UFF, 2017 
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Quadro 65 – Passivos ambientais registrados no município de Lagoa do Mato 

Denominação da Área Localização 
Área 

degradada 
Área 

contaminada 

Lixão (2017) 
Latitude: 

6°00'09,1"S/Longitude: 

43°31'58.2"W 
- - 

Outra forma de 

disposição de resíduos 

sólidos 

Latitude: 

5°59'27,9"S/Longitude: 

43°35'21.3"W 
- - 

Outra forma de 

disposição de resíduos 

sólidos 

Latitude: 

06°02'57,1"S/Longitude: 

43°31'47.6"W 
- - 

Lixão (2018) 

Latitude: 

06°06’57.0”S/Longitude: 

43°31’32,7”W 

  

Fonte: UFF, 2017 

 

As áreas de passivo ambiental identificadas correspondem às áreas onde 

localizam-se os lixões do município onde são dispostos inadequadamente os 

resíduos sólidos gerados. Nelas ocorrem a queima e geração de gases 

potencialmente tóxicos, causando poluição do ar, assim como a geração de 

chorume, um potencial contaminante do solo e das águas subterrâneas. 

7.4.16 Termos de ajustamento de conduta 

O município de Lagoa do Mato não possui Termos de Ajustamento de 

Conduta (TAC) firmado junto ao Ministério Público quanto à passivos 

ambientais e áreas contaminadas decorrentes da destinação ou disposição 

inadequada dos resíduos sólidos. 

7.4.17 Aspectos institucionais, administrativos, operacionais e econômico-

financeiros 

A Lei n. 12.305/10 conceitua a gestão integrada de resíduos sólidos como o 

conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos 

sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, 

cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento 

sustentável. 
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A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos devem ser entendidos, 

segundo a LDNSB, como o conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destino final do lixo doméstico e do originário de varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas.  

A limpeza urbana compreende as atividades de varrição, poda, capina, 

roçada, dentre outros e os serviços de manejo de resíduos sólidos incluem a 

coleta, transporte, transbordo, triagem, tratamento e disposição final de 

rejeitos.   

• Modelo atual adotado para a gestão dos resíduos sólidos 

As principais características do modelo atualmente adotado pela Prefeitura 

Municipal de Lagoa do Mato, para possibilitar a gestão dos resíduos sólidos 

encontra-se apresentado no Quadro a seguir.  

 

Quadro 66 - Caracterização da gestão dos resíduos sólidos 

 

Fonte: UFF, 2017 

 

•-

Gestão dos Serviços 
publicos de limpeza urbana 
e de manejo dos resíduos 

sólidos

•Prestação diretaPrestação dos serviços

•NãoRegulação/fiscalização

•Não exercidoControle Social
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• Estruturas de fiscalização e nível de atuação 

Quanto aos aspectos institucionais, a estrutura de fiscalização existente 

voltada a limpeza urbana e ao manejo dos resíduos sólidos e seu nível de 

atuação quanto ao cumprimento da legislação existente pode ser verificada 

no Quadro a seguir. 

 

Quadro 67 – Fiscalização para o cumprimento da legislação existente – componente limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos 

Nível de atuação Caracterização 

O município dispõe de estrutura para exercer atividades de 
fiscalização do serviço de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos? 
Sim 

Secretaria 
Municipal 

de 
Infraestrutur

a 

O município dispõe de estrutura para exercer atividades de 
fiscalização dos demais resíduos sólidos? 

- - 

O município fiscaliza o cumprimento da lei de uso e 
ocupação do solo urbano? 

- 

O município fiscaliza o cumprimento do código de obras e 
posturas? 

- 

Há fiscalização quanto ao lançamento de resíduos sólidos 
em terrenos baldios, nas margens de canais, córregos, rios, 

etc. 
- 

Existe canal de comunicação com a população para 
denúncias, críticas, elogios, solicitações, etc.? 

- 

Há alguma penalidade prevista em lei em caso de 
descumprimento das legislações apresentadas no Quadro 1? 

Sim 

Houve aplicação de penalidades nos últimos 12 meses por 
parte do município? 

- 

Fonte: UFF, 2017 
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A Secretaria de Infraestrutura é quem realiza a fiscalização dos serviços 

prestados pela Construtora Panorama. Não há demais informações quanto a 

atuação da secretaria quanto ao atendimento da população ao Código de 

Posturas. É possível perceber que a população mostra-se insatisfeita com a 

prestação dos serviços, principalmente causada pela baixa frequência da 

coleta. No entanto, a limpeza urbana não configura como um dos principais 

problemas enfrentados na zona urbana do município, segundo o diagnóstico 

de percepção social realizado. Nas visitas em campo, através de diálogo com 

moradores, também foi constatado que a própria população realiza a limpeza 

urbana em frente às suas casas e que seguem os dias de coleta auxiliando 

na manutenção da limpeza na cidade. Na zona rural há outros problemas 

como a disposição inadequada e queima dos resíduos que precisam ser 

solucionados. 

• Características da prestação dos serviços 

No município de Lagoa do Mato, os serviços públicos de limpeza urbana 

(varrição, capina, limpeza e conservação de vias e logradouros públicos) e os 

serviços de manejo de resíduos sólidos domiciliares (coleta, transporte e 

disposição final) são prestados de forma direta pela Prefeitura Municipal, por 

meio da Construtora Panorama. 

• Programas e projetos previstos em resíduos sólidos 

Não existem programas e projetos em andamento ou previstos em limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos no município de Lagoa do Mato. 

• Aspectos administrativos e operacionais 

No município de Lagoa do Mato, a gestão dos serviços encontra-se a cargo 

da - que tem como atribuições, além da limpeza urbana e do manejo de 

resíduos sólidos, os serviços de poda e capina, dentre outras. 

• Política de recursos humanos 

Ao considerar que uma política de recursos humanos deve prover a 

organização com as melhores práticas em gestão de pessoas, contratar 

obedecendo as competências necessárias, manter nível adequado de 

capacitação, remunerar de acordo com o mercado, reter e atrair talentos, 

estimular o crescimento pessoal e profissional, visando melhorar os 

resultados. 
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Neste contexto, é possível inferir que a Prefeitura Municipal de Lagoa do 

Mato não tem implantada uma política de recursos humanos voltada ao seu 

quadro funcional. A Prefeitura Municipal apresenta fragilidades e deixa de 

observar as necessidades de capacitação dos funcionários do setor, 

estimulando o crescimento pessoal e profissional. Em relação às normas 

vigentes de segurança do trabalhador a situação é bastante crítica (observou-

se a não utilização de EPIs na execução dos serviços públicos).  

Atualmente a força de trabalho empregado reflete a forma de manejo dos 

resíduos sólidos adotada. 

Sobre a estrutura existente para a gestão dos serviços públicos de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, o Quadro a seguir elenca os principais 

aspectos administrativos.  

 

Quadro 68 – Caracterização da estrutura do gestor dos serviços 

Itens diagnosticados Caracterização 

Órgãos integrantes da gestão dos 
serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e suas atribuições 
Órgão: - Atribuições:  

Endereço - 

Atendimento aos usuários Não.  

Recursos humanos que trabalham na 
gestão dos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos 

Há exclusividade da equipe para a 
gestão dos serviço limpeza urbana 

e manejo de RS? 
- 

Fonte: PM, 2018 

 

Sobre a estrutura existente para a prestação dos serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, o Quadro a seguir elenca os 

principais aspectos operacionais.  
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Quadro 69 – Caracterização da estrutura do prestador de serviços 

Itens diagnosticados Caracterização 

Qual o órgão responsável pela prestação 
dos serviços de limpeza urbana e/ou manejo 

de resíduos sólidos? 

Modalidade do serviço: Prestação 
direta, Terceirizada (Contrato de 

prestação dos serviços com empresa 
terceirizada) e Empresa terceirizada 

Endereço 
Rua Pedreiras, nº 2244, Sala 04, 

Centro, Parnarama-MA 

Há atendimento aos usuários? Não 

Recursos humanos que trabalham na 
prestação dos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos 

31 funcionários (1 motorista, 4 
coletores, 12 varredores, 12 
capinadores e 2 roçadores) 

Equipamentos 

Tipo Quantidade 

Caminhão sem 
cobertura 

1 

Fonte: PMLM, 2017 

 

• Aspectos econômicos e financeiros 

No que se refere ao custeio e financiamento dos serviços, o Quadro a seguir 

mostra as informações referentes às receitas operacionais, despesas e 

investimentos levantados junto ao município de Lagoa do Mato. 

Destaca-se que o município não cobra pela execução dos serviços de 

limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, o que implica diretamente 

na questão da sustentabilidade do sistema. 

 

Quadro 70 - Receitas operacionais e despesas dos serviços de limpeza urbana e de manejo 
dos resíduos sólidos 

Natureza Valor das receitas Origem das receitas 

Coleta de resíduos sólidos R$ 0,00 IPTU/TAXA 

Limpeza pública R$ 0,00 IPTU/TAXA 

Fonte: SNIS, 2015 
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7.4.18 Soluções Consorciadas Ou Compartilhadas Com Outros Municípios 

Dentre os instrumentos previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

merece destaque o incentivo à adoção de consórcios públicos ou de outras 

formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das 

escalas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos (art. 8º, XIX).  

Prevê ainda que, serão priorizados no acesso aos recursos da União os 

Municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a 

gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano 

intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos 

microrregionais de resíduos sólidos (art. 18, § 1º, I). 

Os municípios limítrofes à Lagoa do Mato distam, em média, 86,87km, sendo 

o principal acesso entre eles rodoviário. O porte populacional desses 

municípios é semelhante ao de Lagoa do Mato, com menos de 30 mil 

habitantes, caracterizando-os como municípios de pequeno porte. 

A associação entre os municípios, com o propósito de adotarem-se soluções 

consorciadas ou compartilhadas de gestão dos resíduos sólidos, poderá 

garantir escala aos serviços públicos de manejo dos resíduos sólidos, 

reduzindo seus custos operacionais, sobretudo nas etapas de tratamento e 

disposição final dos rejeitos.  

Além disso, proporciona maior proteção e prevenção aos riscos ambientais, 

uma vez que a adoção de solução conjunta minimiza os possíveis impactos 

causados individualmente pela disposição inadequada dos resíduos.  

Desta forma é possível que Lagoa do Mato e municípios vizinhos 

empreendam esforços buscando viabilizar soluções conjuntas para a gestão, 

gerenciamento e manejo dos resíduos de serviços de saúde gerados nas 

unidades hospitalares desses municípios, para os resíduos de construção 

civil, tendo em vista as oportunidades para sua reciclagem e reutilização, 

para resíduos sujeitos a logística reversa, disponibilizando aos responsáveis 

locais de agregação, por meio da cobrança dos serviços a estes associados, 

e principalmente para a disposição final de rejeitos, não somente para o 

atendimento às diretrizes das Políticas Nacional e Estadual de Resíduos 

Sólidos, mas principalmente para garantir a salubridade do meio em que as 

populações estão expostas.  

Não existem previstas ou implantadas no município de Lagoa do Mato 

soluções compartilhadas ou consorciadas com outros municípios para a 

gestão dos resíduos sólidos. 
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7.4.19 Deficiências Associadas à Infraestrutura dos Serviços 

O município de Lagoa do Mato não possui sistema de controle da geração 

dos resíduos sólidos, nem tampouco balança para pesagem dos resíduos 

sólidos na unidade de disposição final. Dessa forma, não se tem informações 

sobre a quantidade e a composição gravimétrica dos resíduos sólidos 

gerados, o que dificulta o planejamento de ações que visem o 

reaproveitamento e a reciclagem. 

Sobre a coleta convencional, não se tem frequência e turnos de coleta 

minimamente definidos, nos bairros e distritos, o que contribui para o 

acúmulo de lixo nas ruas e calçadas, uma vez que a população não obedece 

aos horários para dispor seus resíduos.  

Apesar de prevista como meta no PERS-MA, não há coleta seletiva e 

reciclagem em operação ou prevista no município de Lagoa do Mato.  

Outra problemática existente são as áreas contaminadas com resíduos, 

decorrentes da falta de destinação e disposição adequada. 

• Carências para atendimento adequado da população 

O município de Lagoa do Mato não possui órgão gestor de resíduos sólidos 

instituído, sendo as atividades relativas à gestão e ao gerenciamento da 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, dispersas nas Secretarias 

Municipais. 

Da mesma forma, as funções de planejamento e fiscalização dos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, não tem estruturação e 

mecanismos definidos, o que compromete a eficácia e eficiência dos 

serviços, uma vez que não se têm, de forma objetiva, as responsabilidades 

dos atores envolvidos com a gestão, planejamento e fiscalização em resíduos 

sólidos no município. A forma de participação e controle social também não 

está definida no município de Lagoa do Mato. 

Outra problemática refere-se ao órgão prestador dos serviços, em que foram 

identificadas fragilidades operacionais e administrativas, como carência de 

pessoal, equipamentos e infraestrutura física precária.   

O balanço das receitas e despesas operacionais do órgão prestador, mostra 

que há um descompasso entre o que se arrecada e o que se gasta nas 

atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, sendo os 

recursos atualmente arrecadados insuficientes para cobrir as despesas com 

os serviços. 
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Apesar de previsto no PERS-MA, e da proximidade do município de Lagoa do 

Mato aos municípios vizinhos, não existem, em andamento ou previstas, 

soluções compartilhadas no âmbito dos resíduos sólidos no município.  

7.4.20 Indicadores Operacionais, Econômico-financeiros, Administrativos e de 

Qualidade  

A utilização de indicadores é necessária, assim como um acompanhamento 

periódico da sua variação permitindo o monitoramento da evolução do 

sistema de limpeza urbana.  

Os dados devem ser cadastrados para cálculo de indicadores em mais de um 

ano, a fim de se detectar valores que realmente representem a situação do 

sistema, minimizando o risco do mesmo refletir uma condição atípica.  

• Indicadores operacionais 

A Construtora Panorama não utiliza indicadores operacionais para verificação 

e monitoramento dos serviços prestados. 

• Indicadores econômico-financeiros e administrativos 

A Prefeitura Municipal não utiliza indicadores econômico-financeiros e 

administrativos para verificação e monitoramento dos serviços prestados. 

 

8. DIAGNÓSTICO DE PERCEPÇÃO SOCIAL 

O Diagnóstico de Percepção Social (DPS) é um componente do Diagnóstico 

Técnico-Participativo (DTP), que tem como objetivo levantar as percepções 

dos diversos setores da sociedade sobre saneamento básico para garantir 

que a perspectiva da população, usuária dos serviços de saneamento, seja 

considerada na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB).  

O Termo de Referência para Elaboração de Planos Municipais de 

Saneamento Básico - Procedimentos relativos ao convênio de cooperação 

técnica e financeira, emitido pela FUNASA determina o Diagnóstico Técnico-

Participativo contemple, além da percepção dos técnicos no levantamento e 

consolidação de dados secundários e primários, a percepção dos diferentes 

setores da sociedade sobre o Saneamento Básico do município. 
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Tal determinação atende ao que preconiza o marco regulatório, notadamente, 

a Lei n. 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que define as diretrizes nacionais 

para o Saneamento Básico, seu Decreto de Regulamentação n. 7.217, de 21 

de junho de 2010, bem como a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) Lei n. 12.305, de 02 de agosto de 2010.  

Segundo o referido Decreto n. 7.217, “O titular dos serviços formulará a 

respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para 

tanto, elaborar os planos de saneamento básico, observada a cooperação 

das associações representativas e da ampla participação da população e de 

associações representativas de vários segmentos da sociedade”.  

Em atendimento a estas normas, foi aplicado um conjunto de ações para que 

os serviços públicos de saneamento fossem analisados do ponto de vista dos 

usuários e em seus quatro componentes – abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Considerando que o 

diagnóstico irá subsidiar as etapas subsequentes na elaboração do PMSB do 

município a inserção da perspectiva dos atores locais nesta etapa torna-se 

ainda mais importante. 

Para formulação deste DPS foram utilizados métodos quantitativos e 

qualitativos. A equipe de diagnóstico esteve no município de Lagoa do Mato 

no período de 25 de maio a  27 de maio de 2017 para a realização de 

reuniões participativas e da pesquisa de satisfação da população com 

relação aos serviços de saneamento ofertados pelo poder público. 

8.1 Abrangência do DPS 

Os processos de mobilização social e a pesquisa realizada para o DPS 

buscaram abranger as diferentes regiões administrativas e distritos, ao longo 

de todo o território do município, considerando áreas rurais e urbanas. 

Para tanto, foram estabelecidos setores de mobilização social, ou seja, 

subdivisões territoriais planejadas para realização das entrevistas e das 

reuniões participativas. A divisão setorial foi estabelecida na primeira reunião 

técnica dos comitês de coordenação e executivo e considerou, 

principalmente, aspectos geográficos, logísticos e de convivência. 
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8.2 Objetivo do DPS 

O objetivo do Diagnóstico de Percepção Social foi de identificar, sistematizar 

e analisar as percepções sobre saneamento básico e sobre a atuação do 

poder público nestes serviços do ponto de vista do usuário. 

Segundo Termo de Referência FUNASA/MS/2012 os Objetivos da 

Participação Social na fase de Diagnóstico Técnico são:  

• Considerar as percepções sociais e conhecimentos a respeito do 

Saneamento; 

• Considerar as características locais e a realidade prática das 

condições econômico-sociais e culturais;  

• Considerar a realidade prática local das condições de saneamento e 

saúde, em complemento às informações técnicas levantadas ou 

fornecidas pelos prestadores de serviços; e 

• Considerar as formas de organização social da comunidade local.  

8.3 Metodologia para o Diagnóstico de Percepção Social 

A construção do Diagnóstico de Percepção Social deu-se com a utilização 

conjunta de metodologias qualitativas e quantitativas. Para a pesquisa 

quantitativa foram utilizados métodos de documentação direta, com o 

levantamento de dados primários no próprio município, através de pesquisa 

de campo, com realização de entrevistas e, complementarmente, com coleta 

de dados por autopreenchimento de questionários online. 

Para pesquisa qualitativa foi escolhido um método amplamente utilizado para 

diagnósticos de percepção ambiental, o DRP, ou Diagnóstico Rápido 

Participativo. 

Na vertente quantitativa a pesquisa utilizou um questionário padrão que foi 

aplicado de forma presencial, através de entrevistas realizadas pelo comitê, 

que recebeu orientações da equipe técnica de diagnóstico durante o trabalho 

de campo. Este mesmo questionário foi disponibilizado no website do projeto, 

para preenchimento online, no endereço: 

http://saneamentomunicipal.com.br/. 

O aplicativo (App) para plataforma Android, desenvolvido para o 

levantamento de dados primários do Diagnóstico Técnico-Participativo, 

também foi utilizada para aplicação dos questionários junto à população. 

A pesquisa online, do ponto de vista metodológico, é semelhante às 

pesquisas realizadas utilizando questionários de autopreenchimento ou por 
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telefone. Uma das vantagens do ponto de vista do respondente é a 

conveniência, pois possibilita o preenchimento no tempo e local da 

preferência do respondente. Outro aspecto positivo é a facilidade e 

velocidade de coleta e tabulação dos dados. 

Os meios mais comumente usados para esse tipo de pesquisa são o envio 

de questionário por e-mail a disponibilização em uma página na Internet. 

Nesta pesquisa, o questionário foi disponibilizado no website do projeto, 

tendo sido divulgado pelo comitê municipal para a população do município. 

8.3.1 Pesquisa quantitativa 

• Universo 

O universo da pesquisa compreende a totalidade de habitantes do município 

de Lagoa do Mato, ou seja, 10.934 indivíduos. 

• Instrumental  

Foi elaborado um questionário para coleta de dados sobre as percepções 

sobre saneamento básico em seus quatro componentes - abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas, e limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. O questionário foi 

organizado em oito seções, a saber: 

• Percepções gerais sobre o seu município e o saneamento básico; 

• Sobre o abastecimento de água; 

• Sobre o esgoto; 

• Sobre a drenagem; 

• Sobre a limpeza urbana e coleta de lixo; 

• Sobre a coleta de lixo comum; 

• Destino do lixo doméstico; 

• Satisfação geral com os serviços de saneamento. 

O questionário não traz perguntas abertas, possui 32 perguntas entre 

perguntas fechadas, de múltipla escolha ou dicotômicas. Também são 

utilizadas perguntas de avaliação para emissão de julgamento em escala de 

intensidade com 05 graus (Totalmente Insatisfeito; Insatisfeito; Nem 

satisfeito, Nem insatisfeito; Satisfeito; Totalmente Satisfeito). 

• Procedimentos 

A equipe de campo recebeu treinamento específico para capacitar membros 

do comitê a instalar e utilizar o aplicativo de coleta de dados, de modo a 
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poderem aplicar os questionários de percepção social em seus respectivos 

municípios. Além disso, informaram a localização do questionário de 

autopreenchimento no website do programa na rede mundial de 

computadores.  

Após a aplicação dos questionários, via aplicativo, as informações foram 

depositadas automaticamente em uma nuvem de dados, sendo baixados, 

assim como aqueles preenchidos no website, para a formação do conjunto de 

dados estatísticos. Destaca-se que em alguns municípios houve a solicitação 

de questionários em papel, ficando para o comitê a responsabilidade de 

aplicação e transposição para o aplicativo ou website. 

8.3.2 Pesquisa qualitativa 

A pesquisa qualitativa foi desenvolvida durante a primeira rodada de reuniões 

públicas e funcionaram como fórum de participação dos diversos setores 

sociais na etapa de diagnóstico.  

Foram 2 reuniões públicas, sendo uma por setor de mobilização. Foi reunido 

um total de 147 pessoas. 

A reunião foi aberta com a explanação inicial dos objetivos e da importância 

da participação popular na elaboração do PMSB, em seguida foi realizado o 

Diagnóstico Rápido Participativo (DRP). 

 

Tabela 32 – Reunião Pública 

Setor de 

mobilização 
Local 

Número de 

Participantes 

Número de 

Grupos de 

Discussão 

Número de 

Mediadores 

1 Sede 147 4 4 

2 
Povoado 

Vão Grande 
48 4 4 

 

O Diagnóstico Rápido Participativo – DRP é uma metodologia amplamente 

utilizada em estudos de percepção ambiental. A técnica permite o 

levantamento de informações e o conhecimento da realidade de uma 

localidade, do ponto de vista de seus próprios membros. Nela um mediador 

ou a equipe que de facilitadores promove a reflexão em torno de temas 

específicos e a projeção de cenários futuros. 
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Esta técnica de diagnóstico é voltada para planos e programas que utilizam 

sistema de planejamento participativo e nela são privilegiados os dados 

qualitativos obtidos diretamente dos atores sociais envolvidos. O objetivo foi 

compreender junto ao público suas percepções a respeito das 

potencialidades e problemas sanitários locais, além de suas práticas e 

demandas ligadas a saneamento, de forma a permitir que o processo de 

diagnóstico dialogue com os saberes das comunidades locais. 

Organizados em grupos, os participantes foram convidados a refletirem sobre 

os problemas sanitários da localidade onde eles estão inseridos através da 

atividade de DRP denominada Oficina do Futuro.  As bases metodológicas 

desta oficina foram originalmente criadas pela ONG Instituto Ecoar e utilizada 

pelo Ministério da Educação e Ministério do Meio Ambiente no Programa 

“Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas” para a Construção de Agenda 21 

na Escola e na formação de Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de 

Vida (COM-VIDA). 

 

Figura 76 – Foto das reuniões no município de Lagoa do Mato 

 

Reunião Pública na Sede Municipal 
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8.4 Resultados 

8.4.1 Sistematização das informações obtidas na pesquisa quantitativa 

As Tabelas e gráficos apresentados a seguir trazem a síntese das respostas 

apresentadas pelos entrevistados às perguntas constantes do questionário 

quantitativo. 

 

• Distribuição dos entrevistados por domicílio (Rural x Urbano) 

Onde você mora? 

 

Tabela 33 – Área moradia 

Área urbana ou rural? 

Urbana 80 % 
Rural 20 % 

 

• Percepções gerais sobre o seu município e o saneamento básico 

 

Tabela 34 – Principais Problemas 

Marque os principais problemas que você 
percebe no seu município (5 opções) 

Total de respostas 

Saúde 50% 
Segurança 80% 
Educação 100% 
Emprego 100% 
Limpeza das ruas 0% 
Iluminação pública 70% 
Coleta de lixo 0% 
Habitação 90% 
Abastecimento de água 10% 
Esgoto 0% 
Enchentes/Alagamento 0% 
Deslizamentos de terra 0% 
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Tabela 35 – Serviços Mais Importantes para Melhoria do Município 

Marque os serviços de saneamento básico mais 
importantes para melhorar o seu município  

(3 opções) 
Total  

Abastecimento de água potável 60% 
Tratamento de água 90% 
Coleta e tratamento de esgoto 90% 
Limpeza de ruas 10% 
Coleta de lixo 40% 
Aterro sanitário 10% 
Prevenção de enchentes 0% 
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Tabela 36 – Atribuição de Responsabilidade pelos Serviços de Saneamento 

Quem você acredita ser 
o principal responsável 

por esses serviços? 

Governo 
Federal 

Governo do 
Estado 

Prefeitura  Caema 
A própria 
população  

SAAE  Não sei 

Abastecimento de água 
potável 

0 % 0 % 40 % 60 % 0 % 0 % 0 % 

Coleta e tratamento do 
esgoto 

0 % 0 % 40 % 60 % 0 % 0 % 0 % 

Drenagem urbana 
(bueiros, sarjeta, canal) 

0 % 0 % 90 % 0 % 0 % 0 % 10 % 

Limpeza das ruas 
(varrição e capina) 

0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Coleta e tratamento de 
lixo 

0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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• Sobre abastecimento de água 

 

Tabela 37 – Fonte da Água 

De onde vem a água que você consome na sua casa? Total  

Minha casa não tem água 0 % 
Rede da rua 0 % 
Poço individual 0 % 
Poço coletivo 100 % 
Rio ou açude 0 % 
Caminhão pipa 0 % 

 

Tabela 38 – Qualidade da Água para Consumo 

A água é boa para consumir? Total 

Boa pra consumo 60 % 
Ruim pra consumo 10 % 
Apropriada em certos períodos 30 % 

 

Tabela 39 – Tratamento Doméstico de Água 

Você faz algum tratamento em casa antes de beber 
água? 

Total  

Sim 10% 
Não 90% 

 

Tabela 40 – Tipos de Tratamento Doméstico de Água 

Você faz algum tratamento em casa antes de beber 
água? 

Total 

Ferver 0% 
Coar 10% 
Filtrar 0% 
Adicionar cloro ou água sanitária 0% 
Não informado 0% 

 

Tabela 41 – Armazenamento Doméstico de Água 

Você armazena água em sua casa? Total 

Sim 90 % 
Não 10 % 
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Tabela 42 – Tipos de Armazenamento Doméstico de Água 

De que forma você armazena água em casa? Total 

Caixa d'água 40% 
Cisterna 0% 
Baldes 50% 
Garrafas 50% 
Açudes ou cacimbas 0% 

 

Tabela 43 – Presença de Hidrômetro 

Tem relógio (hidrômetro) de água na sua casa? Total 

Sim 0 % 
Não 100 % 

 

Tabela 44 – Continuidade no Abastecimento de Água 

O fornecimento de água é contínuo? Total 

Sim 0 % 
Não 100 % 

 

• Sobre esgotamento 

 

Tabela 45 – Existência de Banheiro ou Sanitário 

Sua casa tem banheiro? Total 

Sim, dentro de casa 70% 
Sim, fora de casa 70% 
Não 0% 

Tabela 46 – Destino dos Dejetos do Banheiro ou Sanitário 

Para onde vão os dejetos de seu banheiro? Total 

Rede de coleta de esgoto na rua 0 % 
Fossa 100 % 
Rio, lago, córrego, mangue ou mar 0 % 
Vala à céu aberto na rua 0 % 
Não sei 0 % 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Diagnóstico Técnico-Participativo 

 

 
 

 

 

2018 

 

 

 

2018-MA-DTP-LMA-02 

 

272/300 

Tabela 47 – Destino de Efluentes de Limpeza Doméstica 

Para onde vai a água da cozinha e da lavação de 
roupas? 

Total 

Rede de coleta de esgoto na rua 0 % 
Fossa 40 % 
Rede de drenagem 50 % 
Rio, lago, córrego, mangue ou mar 0 % 
Vala a céu aberto 10 % 
Não sei 0 % 

 

• Sobre drenagem 

 

Tabela 48 – Tipo de Pavimentação da rua 

Qual o tipo de pavimento na sua rua? Total 

Terra 30 % 
Calçamento, lajota, pedra, piçarra 70 % 
Asfalto 0 % 

 

Tabela 49 – Tipo de Pavimentação do Passeio 

Qual o tipo de pavimento na sua calçada? Total 

Não tem calçada 0 % 
Terra 50 % 
Grama 0 % 
Cimento 50 % 

 

Tabela 50 – Existência de Equipamentos de Drenagem 

Existem bueiros (bocas-de-lobo) na sua rua? Total 

Sim 10 % 
Não 90 % 

 

Tabela 51 – Ocorrência de Alagamentos 

Existe problema de alagamento no seu bairro ou 
comunidade? 

Total 

Sim 0 % 

Não 100 % 
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Tabela 52 – Ocorrência de Erosão 

Existe problema de erosão ou deslizamentos de terra 
no seu bairro ou comunidade? 

Total 

Sim 0 % 
Não 100 % 

 

• Sobre a limpeza urbana e coleta de lixo 

 

Tabela 53 – Existência de Serviços de Varrição de Ruas 

Tem serviço de varrição na sua rua? Total 

Sim 10 % 
Não 90 % 

 

Tabela 54 – Frequência de Varrição de Rua 

Tem serviço de varrição na sua rua? Com qual 
frequência? 

Total 

Diariamente 0 % 
De duas a três vezes por semana 0 % 
Uma vez por semana 10 % 
Nunca 0 % 
Não Informado 0 % 

 

Tabela 55 – Existência de Serviço de Capina 

Tem serviço de capina na sua rua? Total 

Sim 0 % 
Não 100 % 

 

Tabela 56 – Existência de Coleta Seletiva 

Tem coleta seletiva no seu bairro? Total 

Sim 0 % 
Não 100 % 
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Tabela 57 – Existência de Área de Descarte Irregular 

Há locais (terrenos) onde as pessoas jogam lixo no seu 
bairro? 

Total 

Sim 0 % 
Não 100 % 
Não sei 0 % 

•  

• Sobre a coleta de lixo comum 

Tabela 58 – Existência de Serviço de Coleta 

Há coleta de lixo comum na sua rua? Total 

Sim 80 % 
Não 20 % 

 

Tabela 59 – Periodicidade de Serviço de Coleta 

Em quantos dias na semana há o recolhimento de lixo na 
sua rua? 

Total 

Diariamente 0 % 
De duas a três vezes por semana 20 % 
Uma vez por semana 60 % 
Outros 0 % 
Não Informado 0 % 

 

• Destino do lixo doméstico 

 

Tabela 60 – Destino Resíduos Orgânicos 

O que você faz com os restos de comida (lixo orgânico)? Total 

Enterro 0 % 
Queimo 0 % 
Dou para os animais 100 % 
Levo em caçambas 0 % 
É levado pela coleta 0 % 
Não informado 0 % 
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Tabela 61 – Destino Resíduos Recicláveis 

O que você faz com o lixo reciclável (papel, papelão, 
plástico, vidro, lata, etc)? 

Total 

Enterro 0 % 
Queimo 80 % 
Reutilizo 0 % 
Levo em caçambas 0 % 
É levado pela coleta 20 % 
Dou o lixo para catador, cooperativa ou outra 
pessoa/instituição 

0 % 

Não informado 0 % 

 

Tabela 62 – Destino Resíduos Domésticos 

O que você faz com o lixo comum? Total 

Enterro 20 % 
Queimo 0 % 
Dou para os animais 0 % 
Levo em caçambas 0 % 
É levado pela coleta 80 % 
Não informado 0 % 
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• Satisfação geral com os serviços de saneamento 

 

Tabela 63 – Satisfação com Serviços de Saneamento 

Grau de satisfação com os 
serviços 

Totalmente 
Insatisfeito 

Insatisfeito 
Nem satisfeito, nem 

insatisfeito 
Satisfeito 

Totalmente 
satisfeito 

Abastecimento de água 
potável 

10 % 70 % 20 % 0 % 0 % 

Coleta e tratamento do 
esgoto 

0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

Drenagem urbana 10 % 90 % 0 % 0 % 0 % 
Limpeza das ruas 10 % 50 % 30 % 10 % 0 % 
Coleta de lixo 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 
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8.4.2 Sistematização das informações obtidas na pesquisa qualitativa 

As informações levantadas através do DRP foram organizadas segundo o 

eixo do saneamento retratado, a saber: Abastecimento de Água Potável; 

Coleta e Tratamento de Esgoto; Drenagem Urbana e Coleta e Tratamento de 

Resíduos. No município de Lagoa do Mato a dinâmica foi aplicada nas 

reuniões públicas realizadas, a síntese dos resultados obtidos é apresentada 

a seguir. 

• Eixo abastecimento de água  

Perspectivas 

A partir da tabulação dos dados fez-se uma síntese dos aspectos levantados 

sobre o abastecimento de água. Em termos de perspectiva ou meta para 

esse eixo o grupo de discussão pontuou: 

O grupo apontou como vontades:  

• Água 24hs nas torneiras 

• Sistema de captação e armazenamento de água da chuva 

• Sociedade conscientizada no consumo da água 

• Sistema de tratamento para reaproveitamento da água (do banho para 

descarga sanitária 

• da lavagem de roupa para descarga sanitária 

• da lavagem de louça passar pelo processo de tratamento e ser reutilizada 

para molhar as plantas 

• Torneira com dispositivos de controle para não desperdiçar água 

• Sistema elétrico com sensor de temperatura  Que o abastecimento seja 

continuo, 24h e em todos as residências 

• Que seja tratada (potável) 

• Que a encanação não permita nenhum tipo de desperdício (manutenção 

periódica) 

• Que haja mecanismo para reutilização 
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• Preservar os locais de captação de água (lençóis freáticos, rios e 

nascentes) 

• Distribuição de água para todos de forma igualitária 

• agua tratada da melhor formas possível, (sistema de tratamento de água 

seguro), não desperdício da águas. 

Desafio ou obstáculos 

A partir da tabulação dos dados fez-se uma síntese dos aspectos levantados 

sobre o abastecimento de água. Em termos de empecilho para a 

concretização das vontades ou metas, o grupo de discussão indicou os 

seguintes pontos: 

Os empecilhos apontados pela população para que haja a melhoria do 

abastecimento de água no município foram:  

• Falta de água com frequência (Av. Anacleto Bandeira, Rua Nova, 

Vicente Rodrigues, Rua São Pedro, Passagem Franca, Rua Tinguis e 

Vila Nova) 

• Qualidade da água nas Ruas  Pequizeiro, Pajeú, Rua Unha De Gato, 

Rua Sol, São João, Pedro Pacheco, Buriti Bravo, Rua Nova e Rua 

Sucupira. Falta de recursos financeiros 

• Políticas públicas eficientes 

• Conscientização 

• Falta de recursos financeiros 

• Falta de vontade política 

• Aplicação incorreta de recurso 

• Falta de conscientização da população 

• Falta de manutenção da encanação 
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• Horário de  distribuição correta da distribuição da água e da 

canalização 

• Equipe preparada para solucionar o problema profissional que faz a 

análise  e tratamento da água 

• Conscientização da população. 

Ações 

A partir da tabulação dos dados fez-se uma síntese dos aspectos levantados 

sobre o abastecimento de água. Em termos de ações para se sobrepor os 

empecilhos para a concretização das vontades ou metas, o grupo de 

discussão, neste caso, também indicou os seguintes pontos: 

As ações para a melhoria no abastecimento de água propostas pelos 

presentes na reunião pública.  

• Conscientização fazendo movimento com a população sobre o 

consumo de água 

• Sistema de abastecimento de água para reaproveitamento 

• Pedir ao poder público melhores equipamentos para os poços já 

existentes 

• Sistemas de tratamento da água para o consumo, principalmente nas 

ruas já citadas. Aplicar e monitorar os recursos de forma adequada 

• Criar, aplicar e monitorar as políticas públicas de forma adequada 

• Programas e projetos de conscientização envolvendo os setores 

sociais (educação, saúde e assistência social) 

• Investir recursos na manutenção e ampliação dos serviços de 

abastecimento de água 
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• Distribuição por redes ( ruas)  e colocar redes de canos em algumas 

ruas 

• A sociedade preocupar-se com o cuidado e controle de manter as 

caixas d'águas limpas e fechadas, o cuidado da própria comunidade 

com a água e distribuir somente de dia. Criar uma equipe técnica 

permanente para tratar a água consumida supervisionar esse serviço e 

criar mecanismo de preservação das fontes hídricas 

• Criar um projeto de reutilização da água e conscientização. 

• Eixo esgoto 

Perspectiva 

A partir da tabulação dos dados fez-se uma síntese dos aspectos levantados 

sobre o esgotamento. Em termos de perspectiva ou meta para esse eixo os 

grupos de discussão indicaram o seguinte ponto: 

• O sonho de toda população do município de Lagoa Do Mato é que a rede 

de esgoto em algumas ruas  sejam resolvidas de forma adequadas para 

que não venham prejudicar o meio ambiente e a saúde 

• O ideal seria que tivéssemos uma rede completa de saneamento básico, 

onde funcionasse toda a nossa saída de esgoto através de tubulações 

subterrâneas adequadas a nossa realidade desde a nossa casa até a 

devolução para o meio ambiente 

• Necessitamos inicialmente da criação da rede de esgoto, as fossas 

comunitárias e o sistema de tratamento do esgoto para reaproveitamento 

da água que é um problema diante da nossa escassez de água 

• Fazer planejamento urbano 

• Fazer um investimento das ruas 

• Conscientização da população em geral 
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• Coleta seletiva do lixo 

• Elaborar um plano de trabalho além do plano municipal. Mais fossas nas 

residências, sendo que algumas ainda nao tem 

• Água encontrada diariamente nas casas 

• Banheiros em suas residências, mais poços. 

Desafio ou obstáculos 

A partir da tabulação dos dados fez-se uma síntese dos aspectos levantados 

sobre o esgotamento. Em termos de empecilho para a concretização das 

vontades ou metas, os grupos de discussão indicaram o seguinte ponto: 

• Falta de recursos 

• Conscientização 

• falta de colaboração por parte da população e de infraestrutura 

• Problemas detectados: Rua Sucupira próximo a serraria e próximo ao 

salão edifrança 

• Rua Cedro, ao lado da casa da dona Alcina, outro problema na mesma 

rua próximo a cada do sr. Marivaldo Duarte 

• Avenida Jaci Saraiva existem dois pontos críticos próximos a casa da 

professora Cecília e a Igreja São Francisco 

• Falta de rede de esgoto em todo município 

• Falta de conscientização da população 

• Falta de mais investimento do poder público em todas as esferas 

• O esgoto proveniente do banho, das lavagens de roupas e louças são 

lançados para as ruas chegando a poluir a lagoa de nosso município 

• A falta de estrutura financeira dos municípios, ou seja, os municípios 

ficaram dependendo do estado e da união 
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• É necessário que haja mobilização da  sociedade no que diz respeito 

da importância da necessidade  de implantar o sistema de 

esgotamento sanitário 

• Falta água nas residências da Rua Nova 

• Poços para abastecimento de agua 

• Banheiros em casa recém construídos,odores por causa dos porcos. 

Necessidade de implantar o sistema de esgotamento sanitário. 

Ações 

A partir da tabulação dos dados fez-se uma síntese dos aspectos levantados 

sobre o esgotamento. Em termos de ações para se sobrepor os empecilhos 

para a concretização das vontades ou metas, os grupos de discussão 

indicaram os seguintes pontos: 

• Um sistema de esgotamento que não prejudique o meio ambiente 

• Aperfeiçoar as fossas e sumidouros existentes 

• Palestras de conscientização (através de mobilização para toda 

comunidade) 

• criação de redes de esgoto.                                                                                                                                                               

Apoio total do município e sociedade para a elaboração do plano de 

saneamento básico 

• Conscientizar a população sobre os problemas em questão dentro do 

município 

• Ações comunitárias com a união dos secretários municipais para 

tentar prevenir doenças à população proveniente de tais problemas 
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• Buscar perante o poder público ainda mais melhorias, como uma rede 

de esgoto adequada e dentro da realidade do município 

• Campanha de conscientização sobre a poluição da nossa lagoa  que é 

cartão postal de nossa cidade, pelos esgotos contaminados que em 

dias de chuva é depositado na mesma 

• Após a elaboração do plano municipal é necessário que tenha uma lei 

municipal para planejar, fomentar, executar o plano municipal de 

saneamento  básico 

• Conscientização quanto as distribuição da água,captação de água da 

chuva, que os donos dos chiqueiros façam melhor limpeza dos 

mesmos. 

• Eixo drenagem 

Perspectivas 

A partir da tabulação dos dados fez-se uma síntese dos aspectos levantados 

sobre a drenagem de águas pluviais. Em termos de perspectivas ou meta 

para esse eixo os grupos de discussão indicaram os seguintes pontos: 

• A importância da água a ser utilizada em nossa cidade com 100% de 

água potável 

• Manejo de água das chuvas de forma correta e útil, para o uso doméstico 

• Criar um sistema para a reutilização da água (já usada) no caso das 

lavagens de carros, roupas, banhos, etc 

• Instalação de canos e torneiras de bons usos para não desperdiçarmos a 

água 

• A conscientização da população na questão do reaproveitamento do uso 

da água 

• Criar um sistema de dessalinização a melhor utilização e 

reaproveitamento da água no Bairro SOSSAIT.                                                                                         

Construção de sarjetas em todas as ruas 
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• Asfalto nas ruas e recuperação do asfalto em todas as ruas que já foram 

asfaltadas 

• Coleta de lixo de dois em dois dias 

• Depósito de lixo nas ruas e com tampas 

• Bocas de lobo para escoamento de água. Uma casa com galerias e 

sarjetas para escoar a água da rua 

• estradas próximas das casas com saídas d'água,papra conservar as 

ladeiras para preservar as estradas. 

Desafio ou obstáculos 

A partir da tabulação dos dados fez-se uma síntese dos aspectos levantados 

sobre a drenagem de águas pluviais. Em termos de empecilho para a 

concretização das vontades ou metas, os grupos de discussão indicaram o 

seguinte ponto: 

• Não conscientização da população na valorização da água para o 

consumo humano 

• Esclarecimento e conscientização da população sobre o manejo das 

redes de esgoto nas nossas ruas e casas 

• Um dos problemas é a questão da qualidade da água para o consumo 

humano 

• Pontos de escoamento precário (Rua Pajeú, Avenida Jacinto Saraiva, 

Rua João Soares Pessoa, Bairro Novo) 

• Precariedade de recursos financeiros 

• Conscientização social 

• Mobilização social 

• Ação do poder público 

• A água acaba destruindo a calçada por falta de sarjetas e galerias 
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• A água destrói parte das estradas  danificando as ladeiras dificultando 

o acesso da população. 

Ações 

A partir da tabulação dos dados fez-se uma síntese dos aspectos levantados 

sobre a drenagem de águas pluviais. Em termos de ações para se sobrepor 

os empecilhos para a concretização das vontades ou metas, os grupos de 

discussão indicaram os seguintes pontos: 

• Sistema de drenagem adequado a realidade da estrutura geográfica 

da cidade. Mobilização da população para o uso consciente da água                                                                                                                 

Um sistema de tratamento para reutilização da água para consumo 

humano 

• Criar um projeto para o cuidado/tratamento da água de nossa 

barragem a qual possa ser utilizada 

• Construção de sistema coletivo para captação das águas das chuvas 

• Aquisição de recursos para sistema de tubulação 

• Investimento em sistema de captação das águas das chuvas 

• Aquisição de recursos para pavimentação das vias urbanas com 

paralelepípedos 

• Conscientizar a população com palestras e instituições e nas ruas 

• Distribuições de panfletos 

• Mobilização social, cuidando do lixo de sua própria casa 

• Fiscalizando ações do poder público 

• Solicitar do governo  para a construção de sarjetas para escoar agua 

das ruas 

• solicitar meios do governo meio de preservar as ladeiras e estradas da 

localidade construindo, valas, saídas d´água para preservar a estrada 
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• Aquisição de recursos para pavimentação das vias urbanas com 

paralelepípedos 

• Sensibilização das autoridades e da população em geral sobre a 

importância da captação de águas das chuvas e sobre a importância 

das ruas serem pavimentadas com paralelepípedos. 

• Eixo resíduos 

Perspectivas 

A partir da tabulação dos dados fez-se uma síntese dos aspectos levantados 

sobre resíduos sólidos. Em termos de perspectiva ou meta para esse eixo os 

grupos de discussão indicaram os seguintes pontos: 

• Ter coleta seletiva com uma empresa especializada ou cooperativa ou 

através de um consórcio intermunicipal 

• Aterro sanitário 

• separação seletiva em nossas casas 

• compostagem com o resto de comida para utilizar em hortas domésticas 

• Realizar coleta seletiva pelo município 

• Casa grande e higienizada 

• Coletar lixo 3 vezes por semana 

• Aterro sanitário 

• Tratamento de água 

• Coleta de lixo semanal, coleta seletiva e coleta de lixo na praça. 

Desafio ou obstáculos 

A partir da tabulação dos dados fez-se uma síntese dos aspectos levantados 

sobre resíduos sólidos. Em termos de empecilho para a concretização das 

vontades ou metas, os grupos de discussão indicaram o seguinte ponto: 
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• Falta de recursos 

• falta de um carro compactador para coleta de lixo 

• falta da coleta seletiva 

• problema cultural (a população não tem o costume de separar 

• O município não realiza a coleta seletiva 

• Não existe no município cooperativa e ONGS que trabalham com 

produtos reciclados 

• Água pluvial e esgotos domésticos são jogados nas ruas em sarjetas 

comuns 

• Os agentes precisam de equipamentos de trabalho 

• Precisam que o gestor atenda nossos pedidos para uma cidade 

melhor 

• localização do povoado e falta de infraestrutura da prefeitura. 

Ações 

A partir da tabulação dos dados fez-se uma síntese dos aspectos levantados 

sobre a resíduos sólidos. Em termos de ações para se sobrepor os 

empecilhos para a concretização das vontades ou metas, os grupos de 

discussão indicaram os seguintes pontos: 

• Mobilização de conscientização da população para facilitar a coleta 

seletiva 

• capacitar pessoas para trabalhar com lixo 

• Sensibilizar e capacitar os moradores e poder público 

• O município realizar coletas seletivas de lixo e destinar conforme lei 

• Criar centros e/ou indústrias de recebimento de lixo reciclado 
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• Implantação de sumidouro para receber esgoto doméstico 

• Aterros sanitários 

• Campanhas educativas 

• Mobilização para conscientizar a população 

• Reuniões, manifestações e a parceria da gestão municipal 

• A cada trimestre, a comunidade se unir para solicitar uma pessoa que 

possa disponibilizar um carro para levar o lixo para um lugar ideal e 

pedir ajuda a prefeitura . 

8.4.3 Considerações gerais 

• Responsáveis pelos Serviços 

 

Figura 77 – Gráfico de Percepção dos Responsáveis Pelos Serviços 

 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Abastecimento de água potável

Coleta e tratamento do esgoto

Drenagem urbana (bueiros, sarjeta, canal)

Limpeza das ruas (varrição e capina)

Coleta e tratamento de lixo

Não sei SAAE A própria população Caema

Prefeitura Governo do Estado Governo Federal
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• Pontos negativos e positivos sobre os serviços de saneamento 

básico  

Eixo Pontos Negativos Pontos Positivos 

Abastecimento 

de água potável 

Continuação das problemáticas 

como à falta de água com 

frequência na Av. Anacleto 

Bandeira, Rua Nova, Vicente 

Rodrigues, Rua São Pedro 

Passagem Franca, Rua Tinguis 

Vila Nova e péssima qualidade da 

água nas ruas  Pequizeiro, Pajeú, 

Rua Unha De Gato, Rua Sol, São 

João, Pedro Pacheco, Buriti Bravo, 

Rua Nova e Rua Sucupira. 

Água 24hs nas torneiras; Sistema 

de captação e armazenamento de 

água da chuva; Sociedade 

conscientizada no consumo da 

água; Sistema de tratamento para 

reaproveitamento da água (do 

banho para descarga sanitária; da 

lavagem de roupa para descarga 

sanitária e outros. 

Esgotamento 

sanitário 

Esgoto em algumas ruas seja 

resolvida de forma adequada para 

que não venham prejudicar o meio 

ambiente e a saúde; O ideal seria 

que tivéssemos uma rede completa 

de saneamento básico, onde 

funcionasse toda a nossa saída de 

esgoto através de tubulações 

subterrâneas adequadas a nossa 

realidade desde a nossa casa até a 

devolução para o meio ambiente. 

Um sistema de esgotamento que 

não prejudique o meio ambiente; 

Aperfeiçoar as fossas e 

sumidouros existentes e outras... 

Drenagem e 

manejo de águas 

pluviais urbana 

Manejamento de água das chuvas 

de forma correta e útil, para o uso 

doméstico; Criar um sistema para a 

reutilização da água (já usada) no 

caso das lavagens de carros, 

roupas, banhos, etc.. 

Sistema de drenagem adequado 

a realidade da estrutura 

geográfica da cidade e outros. 

Limpeza urbana 

e manejo de 

resíduos sólidos 

Ter coleta seletiva com uma 

empresa especializada ou 

cooperativa; ou através de um 

consórcio intermunicipal Aterro 

sanitário 

Mobilização de conscientização 

da população para facilitar a 

coleta seletiva Capacitar pessoas 

para trabalhar com lixo e outros. 
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• Proposições 

Os participantes foram solicitados a propor soluções para deficiências 

identificadas. Conforme apresentado na Tabela a seguir. 

 

Tabela 64 – Proposições 

Proposições 

Abastecimento de água potável 

Criar um projeto de reutilização da água e 

conscientização. 

A sociedade preocupar-se com o cuidado e controle de 

manter as caixas d'águas limpas e fechadas, o cuidado 

da própria comunidade com a água e distribuir somente 

de dia. Criar uma equipe técnica permanente para tratar 

a água consumida supervisionar esse serviço e criar 

mecanismo de preservação das fontes hídricas 

Distribuição por redes ( ruas)  e colocar redes de canos 

em algumas ruas. 

Investir recursos na manutenção e ampliação dos 

serviços de abastecimento de água. 

Programas e projetos de conscientização envolvendo os 

setores sociais (educação, saúde e assistência social). 

Criar, aplicar e monitorar as políticas públicas de forma 

adequada. 

Sistemas de tratamento da água para o consumo, 

principalmente nas ruas já citadas. Aplicar e monitorar 

os recursos de forma adequada 

Pedir ao poder público melhores equipamentos para os 

poços já existentes. 

Sistema de abastecimento de água para 

reaproveitamento. 

Conscientização fazendo movimento com a população 

sobre o consumo de água. 

Esgotamento sanitário 

Conscientização quanto as distribuição da 

água,captação de água da chuva, que os donos dos 

chiqueiros façam melhor limpeza dos mesmos. 

Após a elaboração do plano municipal é necessário que 

tenha uma lei municipal para planejar, fomentar, 
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Proposições 

executar o plano municipal de saneamento  básico. 

Campanha de conscientização sobre a poluição da 

nossa lagoa  que é cartão postal de nossa cidade, pelos 

esgotos contaminados que em dias de chuva é 

depositado na mesma. 

Buscar perante o poder público ainda mais melhorias, 

como uma rede de esgoto adequada e dentro da 

realidade do município. 

Ações comunitárias com a união dos secretários 

municipais para tentar prevenir doenças à população 

proveniente de tais problemas. 

Conscientizar a população sobre os problemas em 

questão dentro do município. 

criação de redes de esgoto.                                                                                                                                                               

Apoio total do município e sociedade para a elaboração 

do plano de saneamento básico 

Palestras de conscientização (através de mobilização 

para toda comunidade). 

Aperfeiçoar as fossas e sumidouros existentes. 

Um sistema de esgotamento que não prejudique o meio 

ambiente. 

Drenagem e manejo de águas 
pluviais urbana 

Sensibilização das autoridades e da população em geral 

sobre a importância da captação de águas das chuvas e 

sobre a importância das ruas serem pavimentadas com 

paralelepípedos. 

Aquisição de recursos para pavimentação das vias 

urbanas com paralelepípedos. 

solicitar meios do governo meio de preservar as ladeiras 

e estradas da localidade construindo, valas, saídas 

d´água para preservar a estrada. 

Solicitar do governo  para a construção de sarjetas para 

escoar agua das ruas. 

Fiscalizando ações do poder público. 

Mobilização social, cuidando do lixo de sua própria 

casa. 

Distribuições de panfletos. 
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Proposições 

Conscientizar a população com palestras e instituições 

e nas ruas. 

Aquisição de recursos para pavimentação das vias 

urbanas com paralelepípedos. 

Investimento em sistema de captação das águas das 

chuvas. 

Aquisição de recursos para sistema de tubulação. 

Construção de sistema coletivo para captação das 

águas das chuvas. 

Criar um projeto para o cuidado/tratamento da água de 

nossa barragem a qual possa ser utilizada. 

Sistema de drenagem adequado a realidade da 

estrutura geográfica da cidade                                     

Mobilização da população para o uso consciente da 

água                                                                                                                 

Um sistema de tratamento para reutilização da água 

para consumo humano. 

Limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos 

A cada trimestre, a comunidade se unir para solicitar 

uma pessoa que possa disponibilizar um carro para 

levar o lixo para um lugar ideal e pedir ajuda a 

prefeitura . 

Reuniões, manifestações e a parceria da gestão 

municipal. 

Mobilização para conscientizar a população. 

Campanhas educativas. 

Aterros sanitários. 

Implantação de sumidouro para receber esgoto 

doméstico. 

Criar centros e/ou indústrias de recebimento de lixo 

reciclado. 

O município realizar coletas seletivas de lixo e destinar 

conforme lei. 

Sensibilizar e capacitar os moradores e poder público. 

capacitar pessoas para trabalhar com lixo. 

Mobilização de conscientização da população para 

facilitar a coleta seletiva. 
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• Considerações gerais e análise dos resultados do DPS 

60% da população atribui à CAEMA a responsabilidade pelo serviço de 

abastecimento de água potável e outros 40% atribuem à Prefeitura. No caso 

do esgotamento sanitário, 60% dos entrevistados atribuem a 

responsabilidade à CAEMA e 40% dizem ser atribuição da Prefeitura. 

Quanto à drenagem, 90% dos entrevistados atribuem a responsabilidade à 

Prefeitura, enquanto 10% dizem não saber. 

Para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos a maioria dos 

entrevistados (100%) entende ser um serviço de responsabilidade da 

Prefeitura, o que indica que a população não tem clareza sobre sua 

responsabilidade para a manutenção da limpeza pública. A abrangência e 

frequência de coleta de resíduos domiciliares foi mal avaliada pelos 

entrevistados no município de Lagoa do Mato. 

Os resultados apurados na pesquisa quantitativa permite concluir que, de 

modo geral, os serviços Limpeza das ruas e Abastecimento de água potável, 

foram bem avaliados pela população. Por outro lado, Drenagem urbana e 

Coleta de lixo, apresentam problemas, segundo a avaliação dos usuário. 

Foram apontados com principais problemas do município de Lagoa do Mato, 

Educação, Emprego, Habitação e Segurança. Esta avaliação negativa se 

repetiu na pesquisa qualitativa.  Essas percepções reforçam dos dados 

obtidos nas análises e visitas técnicas registradas apresentadas neste 

documento, o que corrobora com a recomendação de ampliação desses 

serviços.  

Os dados extraídos das pesquisas qualitativa e quantitativa serão balizadores 

e contraponto das análises e levantamentos técnicos apresentados ao longo 

de todo o Diagnóstico Técnico-Participativo sendo, igualmente, consideradas 

nas proposições de encaminhamentos, recomendações técnicas e 

intervenções de melhoria de cada um dos quatro eixos do saneamento 

básico em Lagoa do Mato.   
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente Relatório sobre os Indicadores de Desempenho do Plano 

Municipal de Saneamento Básico – Produto H, foi estruturado no 

desenvolvimento de mecanismos e procedimentos que possibilitarão a 

avaliação dos serviços de saneamento básico em seus quatro componentes.  

Neles, foi estruturada a cadeia de valor para os serviços públicos do 

saneamento básico, propondo o desenho do mapa estratégico gerencial que 

demonstra como as estratégias desenhadas para o PMSB/LMA alinham-se 

aos processos organizacionais do titular desses serviços públicos. 

Como procedimento de monitoramento e avaliação, indicadores chave de 

desempenho do sistema foram propostos, os quais embasarão a análise crítica 

dos resultados obtidos na prestação dos serviços públicos e o processo de 

tomada decisão para a melhoria de sua prestação, de forma a alcançar o 

cenário futuro planejado. 

O quadro de indicadores do saneamento básico recebeu categorização dos 

indicadores por meio de tipologias pré determinadas e foi composto por 

indicadores de fácil obtenção, apuração e compreensão, confiáveis do ponto 

de vista do seu conteúdo e fontes e, por meio deles, será possível mensurar o 

atendimento dos objetivos e o atingimento das metas estabelecidas pelo 

PMSB/LMA contemplando critérios analíticos da eficácia, eficiência e 

efetividade da prestação dos serviços de saneamento básico.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A avaliação de políticas públicas para os serviços de saneamento básico, 

constitui uma exigência da Lei nº 11.445/2007, art. 19, o qual estabelece que 

a prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que 

poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá mecanismos e 

procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e da eficácia das 

ações planejadas. 

Entretanto, a prática desta avaliação no setor público no Brasil é recente e no 

campo do saneamento básico pouco se avança, devido à ausência de 

sistemas controle e informações eficientes. 
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Um processo mais amplo de avaliação que supere a dimensão meramente 

quantitativa, deve buscar examinar o cumprimento de objetivos e metas, 

compatibilidade dos gastos públicos e, ainda, se os resultados alcançados 

geraram benefícios e, sobretudo, alteraram a realidade local.  

Esta concepção de avaliação requer um processo participativo mais amplo e 

deve dispor de elementos e instrumentos capazes de interpretar a realidade 

sob os variados enfoques, facilitando o monitoramento e avaliação da 

eficiência e eficácia da prestação dos serviços de saneamento básico, sem 

negligenciar, porém, sua efetividade. 

 

3. METAS DO PLANO NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO - 

PLANSAB 

Para o Estado do Maranhão, o Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB) estabeleceu metas para principais serviços de saneamento básico 

(Quadro 1). 

Na conformidade em que o município de Lagoa do Mato avance nos serviços 

de saneamento básico, os resultados alcançados por meio dos indicadores 

compatíveis no âmbito municipal deverão ser sistematicamente comparados 

às metas estabelecidas pelo PLANSAB, demonstrando o compromisso da 

gestão municipal do saneamento básico com aqueles impostos nacionalmente. 

 

Quadro 1 – Metas do PLANSAB para o Maranhão 

Região UF 

Percentual de domicílios 
atendidos por 

abastecimento de água 
(A1) 

Percentual de domicílios 
servidos por 

esgotamento sanitário 
(E1) 

Percentual de 
domicílios atendidos 

por coleta de resíduos 
sólidos (R1) 

2010 2018 2023 2033 2010 2018 2023 2033 2010 2018 2023 2033 

NE MA 79 85 89 97 45 59 68 85 80 88 93 100 

Fonte: Plansab, 2012 
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4. METAS DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Embora o Estado não tenha editado seu Plano de Saneamento Básico, as 

metas estabelecidas, quando de sua edição, deverão ser sistematicamente 

comparadas às metas deste PMSB, por meio dos respectivos indicadores, 

demonstrando o compromisso da gestão municipal do saneamento básico com 

aqueles impostos aos municípios do estado. 

 

5. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA  

5.1. Atributos de valor dos serviços públicos de saneamento básico  

Mensurar o desempenho da Prefeitura Municipal frente aos serviços de 

saneamento básico, com base em elementos dimensionais, permite que as 

principais variáveis associadas ao cumprimento dos objetivos sejam 

analisadas: quantos e quais insumos são requeridos, quais ações são 

executadas, quantos e quais serviços são colocados a disposição dos usuários 

e quais os impactos finais alcançados. 

A cadeia de valor dos serviços públicos de saneamento básico pode ser 

definida como o levantamento de toda a ação ou processo necessário para 

gerar ou entregar serviços aos usuários (atributos de valor). Ou seja, é a 

representação das atividades que permite melhor visualização do valor ou do 

benefício agregado no processo, mensurando o que se deve ser realizado para 

se produzir um resultado significativo no futuro almejado (Figura 1). 

 

Figura 1 – Cadeia de valor dos serviços públicos de saneamento básico  

Fonte: Adaptado de Roy & J. Episten, 1998-2001 
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Apesar dos atributos de valor serem pontos fundamentalmente importantes 

para a identificação da cadeia de valor para determinado município, elas não 

são independentes, mas, interdependentes. Ou seja, não haverá prestação de 

serviços adequados se não houver infraestrutura física adequada para prestá-

los, tampouco os serviços poderão ser prestados somente com o 

estabelecimento de normas, leis e regulamentos ou com equipe capacitada.  

As ações de fiscalização como atividade direta também não poderão ser 

implementadas, se as atividades de apoio não estiverem estabelecidas. O 

mesmo ocorre com a regulação, que será sempre deficiente quando as ações 

nas atividades de apoio da cadeia de valor não forem estabelecidas 

adequadamente e, principalmente, não haverá a sustentabilidade financeira, 

comprometendo as ações para a tarifação, se os elementos da cadeia não 

estiverem estabelecidos.  

Assim, as atividades de valor estão relacionadas por meio de elos dentro da 

cadeia de valores, ou seja, são relações entre o modo como uma atividade de 

valor é executada e o custo ou o desempenho de uma outra. Os elos são 

numerosos e alguns são comuns a vários municípios.  

Um correto gerenciamento de uma cadeia de valor, na maioria das vezes, se 

torna um diferencial, na medida em que colabora para a melhoria da prestação 

dos serviços por meio da identificação e eliminação de atividades que não 

adicionam valor à cadeia.  

Desta forma, trabalhar as estratégias e ações estabelecidas, considerando 

como parâmetro a cadeia de valor, pode se configurar na diferença entre o 

sucesso e o fracasso da prestação dos serviços públicos de saneamento 

básico, uma vez que leva em consideração todas as etapas do processo de 

gestão dos serviços. 

5.2. Dimensões de esforços e resultados 

O desempenho constitui-se nas dimensões de esforços que serão 

despendidos pelos serviços públicos de saneamento básico, considerando os 

resultados desdobrados em outras dimensões do desempenho.  

As dimensões de esforço consideradas são a economicidade, modicidade 

tarifária, execução e excelência. As dimensões de resultado são a eficiência, 

eficácia e efetividade (Figura 2). 
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Figura 2 – Dimensões dos esforços e resultados nos serviços públicos de saneamento 
básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: UFF, 2018 

 

5.3. Perspectivas do mapa estratégico gerencial  

O documento Prospectiva e Planejamento Estratégico (PPE) – Produto D, 

apresentou objetivos de curto, médio e longo prazos e, a partir deles, suas 

ações foram planejadas, assim como as mesmas serão executadas, 

apresentadas no Plano de Execução (PEX), Produto E. 

O PPE definiu também a relação da organização, tanto com o ambiente interno 

como o externo. A análise dessas relações auxiliou a identificação das 

possíveis oportunidades e ameaças, possibilitando assim as projeções e 

consequentes melhorias. Por ser norteador, o PPE é considerado importante 

e indispensável no processo gerencial. 
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Neste contexto, ressalta-se a função do mapa estratégico de demonstrar como 

as estratégias desenhadas alinham-se aos processos organizacionais. Sendo 

assim, tem por objetivo solucionar problemas existentes, tanto no ambiente 

interno como externo, analisando a situação gerencial sob quatro perspectivas 

(Figura 3). 

 

Figura 3 – Perspectivas do mapa estratégico gerencial dos serviços públicos de saneamento 
básico   
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6. SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS DO SANEAMENTO 

BÁSICO  

O Sistema de Informações Municipais do Saneamento Básico a ser 

estruturado para o município de Lagoa do Mato deverá contemplar 

informações sobre o processo de gestão, regulação, fiscalização e o controle 

social, considerando os mecanismos e procedimentos estruturados por este 

relatório. 

6.1. Sistema de informações municipais e os indicadores de 

desempenho 

O Sistema de Informações Municipais estará pautado nos indicadores 

estruturados, o que possibilitará avaliar e monitorar a produtividade dos 

serviços, a qualidade com que são prestados e sua capacidade de resposta 

ao incremento populacional prospectado, tendo em vista o crescimento 

municipal ordenado. 

 

7. INDICADORES DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

Os indicadores de desempenho são instrumentos de gestão essenciais nas 

atividades de monitoramento e avaliação dos serviços públicos de saneamento 

básico, assim como seus programas e políticas, pois permitem acompanhar o 

alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de 

problemas, necessidades de mudança, dentre outros.  

7.1. Funções dos indicadores de desempenho 

Os indicadores possuem, minimamente, duas funções básicas: a primeira, de 

descrever por meio da geração de informações o estado real dos serviços e o 

seu comportamento e, a segunda, de caráter valorativo, que consiste em 

analisar as informações presentes com base nas anteriores, diante de 

resultados valorados.  

Dessa forma, os indicadores possibilitarão: 

• mensurar os resultados e gerir o desempenho; 

• embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de 
tomada de decisão; 

• contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais; 

• facilitar o planejamento e o controle no desempenho das metas 
estabelecidas;  

• viabilizar a análise comparativa do desempenho dos serviços públicos 
de saneamento básico prestados. 
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7.2. Premissa adotada na construção dos indicadores 

É premissa assumida neste relatório que os indicadores devem contribuir de 

forma explícita para o cumprimento dos objetivos do PMSB/LMA, expostos 

em seu mapa estratégico e devem estar intimamente relacionados às 

principais conclusões do processo de elaboração do PPE (pontos fracos, 

pontos fortes, oportunidades e ameaças – análise SWOT): 

• devem ser compatíveis com os indicadores apresentados pelo Sistema 

Nacional de Informações em Saneamento (SINISA), atualmente 

Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS); 

• devem medir performance e não atividade; 

• devem ser simples e de preferência exigir pouca ou nenhuma 

explicação; 

• devem permitir fixação de submetas e autonomia na obtenção das 

mesmas; 

• a interpretação dos dados deverá subsidiar o processo decisório. 

7.3. Classificação dos indicadores de desempenho 

Quaisquer que sejam os indicadores de desempenho selecionados para 

avaliação e monitoramento dos serviços públicos de saneamento básico, os 

mesmos podem ser categorizados de acordo com o tipo de informação de que 

tratam.  

O Quadro 2 apresenta a categorização adotada para os grupos de indicadores 

que serão estabelecidos e as informações a que se referem.  

 

Quadro 2 – Categorização dos indicadores  

CATEGORIA DO 

INDICADOR 

(Fatores) 

INFORMAÇÃO 

Produtividade  

(P) 

Estão ligados ao uso dos recursos do prestador com relação aos 

serviços prestados. 

Qualidade  

(Q) 

Juntos com os indicadores de produtividade ajudam a 

compreender quaisquer desvios ocorrido durante a prestação dos 

serviços públicos. 

Capacidade  

(C) 

Medem a capacidade de resposta de um processo ou situação. 

Estratégicos  

(E) 

Auxiliam a compreender como o prestador dos serviços se 

encontra com relação aos objetivos a serem cumpridos. Indicam e 

fornecem um comparativo de como está o cenário atual do 

prestador com relação ao que deveria ser. 
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8. INDICADORES DE DESEMPENHO DOS COMPONENTES DO 

SANEAMENTO BÁSICO 

Para alcançar os objetivos estabelecidos no PMSB/LMA e acompanhar a 

evolução dos serviços públicos realizados para os quatro componentes do 

saneamento básico, permitindo-se assim, uma avaliação simples e objetiva do 

desempenho dos serviços executados, indicadores de desempenho foram 

estruturados por categorias.  

É importante ressaltar que a quantidade de indicadores de desempenho 

utilizada deve ser revisada continuamente com a inclusão de novos, retirada 

de outros ou mesmo reformulações, com vistas a atender às expectativas de 

monitoramento dos sistemas.  

Portanto, trabalhos contínuos devem ser realizados para consolidar os 

indicadores, à medida que novos dados serão gerados, possivelmente pela 

utilização e análise dos próprios indicadores, os quais darão um panorama 

atualizado dos problemas e características dos sistemas. 

8.1. Escolha dos indicadores 

A escolha dos indicadores será aperfeiçoada com o tempo e experiência 

adquirida. A princípio, foi adotada uma quantidade limitada de indicadores, os 

quais poderem ser denominados “indicadores chave”.  

A partir deles, a medida em que os sistemas demandarem mais informações, 

a quantidade será aumentada gradativamente, o que trará resultados mais 

abrangentes e confiáveis do desempenho institucional na prestação dos 

serviços de saneamento básico.  

8.2. Comparação com as metas estabelecidas 

A comparação entre os resultados dos indicadores e das metas estabelecidas 

fornecerá dados que possibilitarão avaliar o alcance dos objetivos e, por 

consequência, o desempenho do município de modo a permitir as bases para 

a tomada de decisão seja para correção ou ampliação das estruturas e 

serviços oferecidos e prestados. 

8.3. Indicadores de desempenho do sistema de abastecimento de água 

potável (IDSAA) 

Os indicadores chave estabelecidos para o sistema de abastecimento de água 

potável estão pautados naqueles utilizados pelo SNIS e encontram-se 

apresentados no Quadro 3. 
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Preliminarmente, um grupo de indicadores chave foi selecionado para cada 

componente do saneamento básico e outros poderão ser acrescentados, na 

medida em que forem necessários para possibilitar a verificação e o 

monitoramento dos componentes do saneamento básico. 

Destaca-se que os indicadores selecionados deverão ser compatíveis com o 

mapa estratégico municipal. 

 

Quadro 3 – Indicadores de desempenho SAA 

IDSAA 

Nº CAT 
INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
OBJETIVO VARIÁVEIS 

FORMULA DE 

CÁLCULO 

1 E 

IDAU 

Atendimento 

urbano 

Mensurar a 

abrangência do 

sistema na área 

urbana 

População urbana do 

município (PUR); 

População urbana 

atendida pelo 

abastecimento de 

água (PUA);  

 

PUA 

PUR 

 

(%) 

 

2 P 

IDCM 

Consumo médio 

per capita de água 

Mensurar o volume 

de água consumido 

por usuário 

Volume de água 

consumido (VAC); 

Volume de água 

tratado (VAT) e 

população total 

atendida com 

abastecimento (PTA). 

 

VAC – VAT 

PTA 

(l/hab. x dia) 

3 C 

IDER 

Economias 

residenciais 

atendidas pelo 

abastecimento de 

água 

Verificar a 

representatividade  

das economias 

residenciais ativas 

Quantidade de 

economias 

residenciais ativas de 

água (ERA); 

Quantidade de 

economias ativas de 

água (EA) 

ERA 

EA 

(%) 

 

4 C 
IDMM 

Macromedição 

Verificar a 

compatibilidade entre 

o volume tratado e o 

distribuído 

Volume de água 

macromedido (VAM); 

Volume de água 

tratado (VAT); Volume 

água disponibilizado 

para distribuição 

(VDD) 

 

VAM – VAT 

VDD 

(%) 
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IDSAA 

Nº CAT 
INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
OBJETIVO VARIÁVEIS 

FORMULA DE 

CÁLCULO 

5 Q 
IDPZ 

Paralisações 

Verificar as 

economias atingidas 

por paralisações do 

sistema   

Quantidade de 

economias ativas 

atingidas por 

paralizações (EAP); 

Quantidade de 

paralisações (QP) 

EAP 

QP 

(economia. 

paralisação) 

 

6 C 

IDVD 

Volume de água 

disponibilizado por 

economia 

Mensurar o volume 

de água 

disponibilizado por 

economia 

Volume mensal de 

água produzido (VP); 

Quantidade de 

economias ativas de 

água (EA) 

VP 

EA 

(m3.mês.econo

mia) 

 

7 Q 
IDVD 

Intermitência 

Mensurar a 

quantidade de 

economias atingidas 

por intermitência 

Quantidade de 

economias ativas 

atingidas por 

intermitências (EAI); 

Quantidade de 

interrupções 

sistemáticas (IS) 

EAI 

IS 

(horas. 

interrupção) 

 

8 C 

ICME 

Consumo médio de 

água por economia 

Mensurar o  

consumo médio de 

água das economias 

do município  

Volume mensal de 

água consumido (VC); 

Volume de água 

tratado (VT); 

Quantidade de 

economias ativas de 

água (EA) 

VC - VT 

EA 

(m3.mês.econo

mia) 

 

9 P 

IDPD 

Perdas na 

distribuição 

Verificar o percentual 

de água perdida na 

distribuição 

Volume de água 

produzido (VP); 

Volume de água 

consumido (VC); 

Volume de serviços  

(VAS) 

VP - VC 

VP - VAS 

(%) 

 

10 P 

IPRO 

Empregados 

próprios por 

ligações de água 

Mensurar a 

produtividade nos 

serviços 

Quantidade total de 

empregados próprios 

(EP); Quantidade de 

ligações ativas de 

água (LA) 

 

EP 

LA 

(emp.mil 
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IDSAA 

Nº CAT 
INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
OBJETIVO VARIÁVEIS 

FORMULA DE 

CÁLCULO 

ligações) 

 

11 E 
IFAT 

Faturamento 

Mensurar o valor 

faturado nos serviços 

de abastecimento 

Volume de água 

faturado (VAF);Volume 

de água produzido 

(VAP); Volume de 

água de serviços 

(VAS)  

VAF 

VAP - VAS 

(%) 

 

 

8.4. Indicadores de desempenho do sistema de esgotamento sanitário 

(IDSES) 

Os indicadores chave estabelecidos para o sistema de esgotamento sanitário 

encontram-se apresentados no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Indicadores de desempenho SES 

IDSES 

Nº CAT 
INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
OBJETIVO VARIÁVEIS 

FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

1 P 
IDCE 

Coleta de esgoto 

Mensurar o volume 

de esgoto coletado 

em relação à água 

consumida 

Volume de esgoto 

coletado (VEC); 

Volume de água 

consumido (VAC) 

 

VEC 

VAC 

 

(%) 

 

2 P 

IDTE 

Esgoto tratado em 

relação ao volume 

coletado 

Mensurar o volume 

de esgoto tratado em 

relação aos volumes 

coletados 

Volume de esgoto 

tratado (VET); Volume 

de esgoto coletado 

(VEC) 

 

VET 

VEC 

 

(%) 

 

3 E 
IDER 

Atendimento 

Mensurar a 

abrangência do 

sistema na área 

População urbana 

atendida (PUA); 

População urbana 

 

PUA 
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IDSES 

Nº CAT 
INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
OBJETIVO VARIÁVEIS 

FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

urbano do 

esgotamento 

sanitário  

urbana residente (PUR) PUR 

(%) 

 

4 P 

IDLRE 

Ligações na rede 

de esgoto  

Verificar a 

quantidade de 

ligações por metro 

de rede existente 

Extensão da rede de 

esgoto  (ERE); 

Quantidade total de 

ligações (TL) 

 

ERE 

TL 

(m.ligação) 

 

5 E - C 

IDETA 

Esgoto tratado em 

relação ao gerado  

Mensurar o volume 

de esgoto tratado em 

relação aos volumes 

gerados 

Volume de esgoto 

tratado (VET); Volume 

de água consumido 

 

VET 

VAC 

(%) 

 

6 Q 

IDMRE 

Duração média dos 

reparos de 

extravasamento 

Verificar a duração 

dos reparos de 

extravasamento 

Duração do 

extravasamento 

registrado (DER); 

Quantidade de 

extravasamento 

registrado (QER) 

 

DER 

QUER 

(horas.extravas

amento) 

 

7 E 

INV 

Investimento no 

sistema de 

esgotamento 

sanitário 

Mensurar os 

investimentos 

realizados no SES 

Valor investido no 

sistema (VIS); 

População total (POT) 

 

VIS 

POT 

(R$.hab.ano) 

 

 

8.5. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas (IDDRE) 

Os indicadores chave estabelecidos para o sistema de drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas encontram-se apresentados no Quadro 5. 
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Quadro 5 – Indicadores de desempenho DRE 

IDDRE 

Nº CAT 
INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
OBJETIVO VARIÁVEIS 

FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

1 E 

SUD 

Satisfação do 

usuário sobre os 

serviços de 

drenagem  

Verificar o grau de 

satisfação do usuário 

Número de 

reclamações (NR); 

Período de tempo 

(PT) 

 

NR 

PT 

 

(%) 

 

2 Q 

IDAV 

Áreas verdes 

urbanas  

Mensurar áreas não 

impermeabilizadas 

ou drenantes 

Quantidade de áreas 

verdes (AV); 

População urbana 

(PU) 

 

AV 

PU 

 

(m2.hab) 

 

3 Q - E 

IDAUI 

Área urbana 

impermeabilizada 

Mensurar áreas 

impermeabilizadas 

ou não drenantes 

Quantidade de área 

urbana 

impermeabilizada (AI); 

Área urbana municipal 

(AUM) 

 

AUI 

AUM 

(%) 

 

4 C 

IDCDS 

Cobertura da 

drenagem 

subterrânea 

Verificar a cobertura 

do sistema 

Área ou extensão 

beneficiada com 

drenagem subterrânea 

(ABDS); Área total do 

município (ATM) 

 

ABDS 

ATM 

(%) 

 

5 C 

IDCDS 

Cobertura da 

drenagem 

superficial  

Verificar a cobertura 

do sistema 

Área ou extensão 

beneficiada com 

drenagem superficial 

(ABDSP); Área total 

do município (ATM) 

 

ABDSP 

ATM 

(%) 

 

6 P 

IDMMA 

Manutenção dos 

sistema da 

macrodrenagem 

Mensurar a 

manutenção ao 

sistema 

Extensão de canais ou 

galerias com 

manutenção (ECGM); 

Extensão total de 

canais ou galerias 

existentes (ETGE) 

 

ECGM 

ETGE 

(%) 
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IDDRE 

Nº CAT 
INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
OBJETIVO VARIÁVEIS 

FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

7 P 

IDMMA 

Manutenção dos 

sistema da 

microdrenagem 

Mensurar a 

manutenção ao 

sistema 

Extensão de guias e 

sarjetas com 

manutenção com 

varrição diária 

(EGVD); Extensão 

total de guias e 

sarjetas existentes 

(ETGE) 

 

EGVD 

ETGE 

(%) 

 

8 E 

IDIB 

Incidência de 

inundações 

bruscas e graduais 

Verificar a ocorrência 

decenal de 

inundações bruscas 

e graduais  

Quantidade de 

ocorrência buscas 

(OBG); 10 (anos) 

OBG 

10 

(ocorrência) 

 

9 E 

INV 

Investimento no 

manejo de águas 

pluviais 

Mensurar os 

investimentos 

realizados  

Valor investido no 

sistema (VIS); 

População total (POT) 

 

VIS 

POT 

(R$.hab.ano) 

 

 

De acordo com o apresentado no DTP/LMA, a qualidade do sistema de 

drenagem das águas pluviais pode ser avaliada por meio de um Indicador de 

Drenagem Urbana (IDU), concebido a partir da necessidade de incorporar o 

sistema de drenagem na avaliação global da salubridade ambiental.  

Poderão ser adotados valores de referência que possibilitem classificar o 

sistema, com vistas a permitir seu controle e monitoramento. Em uma primeira 

abordagem, sugere-se a classificação e os valores apresentados no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Valores referenciais sugeridos para o Indicador de Drenagem Urbana 

Fonte: UFF, 2018 

 

O IDU, como indicador de segunda ordem, pode ser obtido por meio da soma 

dos resultados dos seguintes indicadores de terceira ordem:  

• indicador da incidência de inundações bruscas e graduais (IDIB),  

• indicador de área urbana impermeabilizada (IDAUI); e 

• indicador de áreas verdes (IDAV).  

Os valores dos indicadores sugeridos poderão ser obtidos por meio da 

aplicação de técnicas de geoprocessamento, superpondo dados espaciais de 

caracterização do meio físico e condições de uso e ocupação do solo ou por 

meio da construção de séries históricas, partindo dos dados iniciais levantados 

neste documento. 

8.6. Indicadores de desempenho do sistema de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos (IDLUMRS) 

Os indicadores chave estabelecidos para o sistema de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos encontram-se apresentados no Quadro 7. 

 

  

Classificação Valor do IDU 

Excelente >=0,96 

Muito boa 0,81 a 0,95 

Boa 0,61 a 0,80 

Regular 0,41 a 0,60 

Ruim / muito ruim 0,00 a 0,40 
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Quadro 7  –  Indicadores de desempenho SLUMRS 

IDLUMRS 

Nº CAT 
INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
OBJETIVO VARIÁVEIS 

FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

1 E - C 

IDAS 

Autossuficiência 

financeira com o 

manejo de RSU 

Avaliar a 

autossuficiência da 

Prefeitura Municipal 

com o manejo de 

RSU 

Receita arrecadada 

com o manejo de RSU 

(RAM); Despesas com 

o manejo de RSU 

(DM); 

 

RAM x 100 

DM 

 

(%) 

 

2 E 

IDDPC 

Despesa per capita 

com o manejo de 

RSU 

Mensurar as 

despesas per capita 

Despesas com o 

manejo de RSU (DM); 

População urbana 

(PPU) 

 

DM 

PPU 

 

(R$.hab) 

3 P 

IDEM 

Empregados no 

manejo de RSU 

Verificar a incidência 

de empregados no 

manejo de RSU 

Quantidade de 

empregados próprios 

no manejo de RSU 

(EP); Quantidade total 

de empregados no 

manejo de RSU (ET) 

EP x 100 

ET 

(%) 

 

4 C 

IDCC 

Cobertura dos 

serviços de coleta 

de RSU 

Mensurar a 

abrangência dos 

serviços 

População total 

atendida (PTA); 

População urbana 

(PPU) 

 

PTA x 100 

PPU 

(%) 

5 P 

IDEC 

Empregados na 

coleta de RSU 

Verificar a 

quantidade de 

empregados na 

coleta 

Quantidade total de 

RSU coletada 

(RSUC); Quantidade 

de coletores e 

motoristas (CM); 

Quantidade de dias 

úteis por ano (313) 

RSUC x 1.000 

CM x 313 

(kg.empregado.  

dia) 

 

6 E 

IDMC 

Massa coletada de 

RDO - RLU – RSU 

per capita em 

relação a 

população urbana 

Mensurar a massa 

per capita de 

resíduos coletados 

em relação a 

população urbana 

Quantidade total de 

RDO ou RLU ou RSU 

coletada (RC); 

População urbana 

(PPU) 

RC x 1.000 

PPU 

(kg.hab.dia) 
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IDLUMRS 

Nº CAT 
INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
OBJETIVO VARIÁVEIS 

FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

7 Q 

IDMCPA 

Massa coletada de 

RDO - RLU – RSU 

per capita em 

relação a 

população atendida 

com os serviços 

Mensurar o per 

capita de resíduos 

coletados em relação 

a população 

atendida 

Quantidade total de 

RDO ou RLU ou RSU 

coletada (RC); 

População atendida 

pelos serviços (PPA) 

RC x 1.000 

PPA 

(kg.hab.dia) 

 

8 E 

IDCUC 

Custo unitário 

médio da coleta 

RSU 

Apurar o custo 

unitário médio da 

coleta de RSU 

Despesa total com o 

serviço de coleta 

(DSC); Quantidade de 

RSU coletada (RSUC) 

 

DSC x 100 

RSUC 

(%) 

 

9 C 

IDCS 

Material da coleta 

seletiva 

 

Verificar os 

percentuais de 

resíduos 

interceptados pela 

coleta seletiva 

Quantidade total de 

material interceptado 

pela coleta seletiva 

(MI); Quantidade total 

coletada de RDO 

(TCRDO) 

MI 

TCRDO 

(%) 

 

10 E 

IDRSS 

Massa coletada de 

RSS per capita em 

relação a 

população urbana 

Mensurar o coletado 

de RSS em relação a 

população urbana 

Quantidade total de 

RSS coletada 

(RCRSS); População 

urbana (PPU) 

 

RCRSS x 1.000 

PPU 

(kg.hab.dia) 

 

11 C 

IDRSSPA 

Massa coletada de 

RSS per capita em 

relação a 

população atendida 

com os serviços 

Mensurar o coletado 

de RSS em relação a 

população atendida 

Quantidade total de 

RSS coletada 

(RCRSS); População 

atendida pelos 

serviços (PPA) 

RCRSS x 1.000 

PPA 

(kg.hab.dia) 

 

12 E 

IDRCC 

Massa coletada de 

RCC per capita em 

relação a 

Mensurar o coletado 

de RCC em relação 

a população urbana 

Quantidade total de 

RCC coletada 

(RCRCC); População 

urbana (PPU) 

 

RCRCC x 1.000 

PPU 

(kg.hab.dia) 
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IDLUMRS 

Nº CAT 
INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
OBJETIVO VARIÁVEIS 

FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

população urbana 

13 C 

IDRSSPA 

Massa coletada de 

RCC per capita em 

relação a 

população atendida 

com os serviços 

Mensurar o coletado 

de RCC em relação 

a população 

atendida 

Quantidade total de 

RCC coletada 

(RCRCC); População 

atendida pelos 

serviços (PPA) 

RCRCC x 1.000 

PPA 

(kg.hab.dia) 

 

14 C 
IDVR 

Varredores 

Verificar o 

quantitativo de 

varredores para 

atendimento à 

população 

Quantidade total de 

varredores (VAR); 

População urbana 

(PPU) 

 

VAR 

PPU 

(empregados.hab) 

 

15 E 

IDCVR 

Custo da varrição 

no custo total do 

manejo de RSU 

Verificar o custo dos 

serviços públicos da 

varrição 

Despesa total com 

serviços de varrição 

(DTSV); Despesa total 

no manejo de RSU 

(DTM) 

 

DTSV x 100 

DTM 

(%) 

 

16 P 

IDEVR 

Extensão da 

varrição 

Verificar a amplitude 

da varrição 

Extensão total de 

sarjeta varrida no ano 

(ESV); População 

urbana (PPU) 

ESV 

PPU 

(kg.hab.ano) 

 

17 C 
IDVR 

Capina e roçada 

Verificar o 

quantitativo de 

empregados na 

capina e roçada para 

atendimento à 

população 

Quantidade de 

empregados na 

capina e roçada 

(ECR); População 

urbana (PPU) 

 

ECR 

PPU 

(empregados.hab) 
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9. INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Diferente e complementar aos demais indicadores de desempenho 

estabelecidos, o art. 19 da Lei nº 12.305/2010 (PNRS) dispõe que deverão ser 

definidos indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos. 

Nos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, há uma 

grande variedade de indicadores de desempenho operacional e ambiental 

(IDOA) passíveis de serem monitorados.  

Monitorar todos, de maneira quantitativa, requer muito esforço. Assim, para 

este PMSB/LMA, foram escolhidos grupos de IDOA que melhor refletem a 

realidade e os impactos ambientais mais significativos nesses serviços 

públicos (Quadro 8). 

Entretanto, a inexistência de dados históricos que quantifiquem os indicadores 

escolhidos, é preponderante para que a coleta de dados seja iniciada no 

município, tendo os resultados avaliados a cada período de revisão do 

PMSB/LMA. 

É importante ressaltar que estes indicadores (IDOA) refletem os impactos 

ambientais mais significativos nesses serviços públicos e não somente avaliam 

o componente, em termos de sua prestação efetiva. 

 

Quadro 8 – Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços de limpeza 
urbana e de manejo dos resíduos sólidos 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

OPERACIONAL E 

AMBIENTAL 

(IDOA) 

UNIDADE DE 

MEDIÇÃO 
FUNÇÃO SUBINDICADORES 

Consumo de 

água 
L/processo 

Avaliar o 

consumo de água 

nos processos de 

lavagem de vias e 

locais públicos 

(feiras livres, 

monumentos, 

escadarias, 

desobstrução de 

bueiros, etc.) 

O consumo de água no 

processo da limpeza 

urbana inclui não somente 

as operações de lavagem, 

mas também o consumo de 

água nas unidades de 

apoio desses serviços 

(sanitários, refeitórios, etc.) 
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INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

OPERACIONAL E 

AMBIENTAL 

(IDOA) 

UNIDADE DE 

MEDIÇÃO 
FUNÇÃO SUBINDICADORES 

Emissões 

atmosféricas* 

t CO2/rota de 

transporte 

Avaliar o 

quantitativo da 

emissão de CO2 

nos roteiros de 

transporte de 

resíduos (coleta 

convencional, 

seletiva, 

destinação final, 

etc.) 

As emissões atmosféricas 

no transporte de resíduos 

podem incluir não somente 

as operações de coleta e 

destinação final, mas 

outras que deverão ser 

devidamente mensuradas 

(transporte de pessoal, 

equipamentos, etc.). 

 

*Segundo o Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC), o CO2 é 

responsável por mais de 97% das emissões totais de gases de efeito estufa 

(GEE) de fontes móveis. Os especialistas do IPCC julgam que a incerteza dos 

cálculos para esse gás é da ordem de 5%, oriunda principalmente da operação, 

mais do que das imprecisões nos fatores de emissão.  

Por sua vez, o N2O e o CH4 contribuem, com cerca de até 3% e 1%, e as 

incertezas são de 50% e 40%, respectivamente, devidas principalmente aos 

fatores de emissão.  

Uma pequena porção do carbono de processos de combustão escapa à 

oxidação, na forma de CO e HC, mas a maior parte dessa é oxidada 

posteriormente na atmosfera. O IPCC assume que a pequena parcela 

remanescente que não se oxida, inferior a 1% do carbono submetido à queima, 

é armazenada permanentemente na forma de material particulado e cinzas.  

Dessa forma, pela sua predominância e incertezas inerentes a esses cálculos, 

pela simplicidade e relativa confiabilidade do método e, em muitos casos, pela 

inexistência de fatores de emissão precisos para N2O e CH4, considera-se 

como boa prática na elaboração de inventários de GEE, a estimativa das 

emissões baseada somente nos dados relativos a CO2.  
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10. RESPONSABILIDADES NA MANIPULAÇÃO DOS INDICADORES DE 

DESEMPENHO 

Ao município, com base nos indicadores apresentados, cabe a estruturação e 

implantação de um banco de dados com o objetivo de sistematizar as 

informações sobre os serviços públicos de saneamento básico, transformando-

as nos indicadores. 

À entidade reguladora caberá a edição de normas relativas às dimensões 

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

indicadores de qualidade (Q) da prestação dos serviços pelo (Lei nº 11.445, 

art. 23, inc. I). 

Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores 

de outras empresas do setor. (Lei nº 11.445, art. 38, § 3o). 

10.1. Relatório gerencial de avaliações 

Para possibilitar a tomada de decisões, será importante que seja elaborado 

relatório gerencial com a explicitação dos valores obtidos nos indicadores 

apresentados, considerando o atendimento ou não das metas estabelecidas 

no PMSB/LMA. 

Neste relatório, os seguintes aspectos deverão estar ainda especificados: 

• Planejamento adotado para o atendimento do PMSB/LMA: formas 

de atendimento das metas e adequação dos recursos disponíveis, 

evolução da amostra, do conjunto de dados, do programa de coleta, das 

análises, das características da publicação e divulgação dos dados 

alcançados; 

• Preparação da coleta de dados: formas utilizadas para as 

atualizações cadastrais, cadastramento de novos usuários, correções e 

evoluções no programa de coleta de dados, manutenções no banco de 

dados, cronograma de coleta, etc.;  

• Coleta de dados: recepção dos dados, controle do andamento do 

cronograma estabelecido para a coleta de dados, prestação de 

esclarecimentos e resolução de dúvidas, controle e busca da qualidade 

das informações; 

• Produção da avaliação: cálculo dos indicadores (tabelas e gráficos) 

para a elaboração das análises associado à produção dos textos. Metas 

não alcançadas deverão ser objeto de plano de ações corretivas, 

justificando-se os aspectos não obtidos em relação ao proposto nos 
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setores de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas 

pluviais. Mesmo sendo alcançados os objetivos e metas propostos, os 

responsáveis pelos serviços deverão encaminhar plano de ações 

corretivas e de redirecionamento, visando melhorar a qualidade dos 

serviços prestados. 

Uma versão preliminar da avaliação deverá ser submetida ao conselho 

municipal, instituído com atribuições de controle social, para 

conhecimento, críticas e sugestões. Processadas todas as alterações, 

a versão definitiva do relatório deverá ser publicada em veículo oficial e 

outros necessários para dar publicidade à informação. 

 

11. PERIODICIDADE DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

A periodicidade estimada para avaliação do desempenho dos serviços 

públicos prestados deverá ser no máximo anual. 

  

12. INDICADORES DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO  

Os indicadores chave estruturados para os quatro componentes do 

saneamento básico encontram-se sintetizados na série de tabelas 

apresentadas a seguir. 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DO SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO  

CATEGORIA 

NOME DO 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

OBJETIVO VARIÁVEIS 
FORMULA DE 

CÁLCULO 

FONTE E 

ORIGEM 

DOS 

DADOS 

PERIODICI

DADE DE 

CÁLCULO 

INTERVALO DE VALIDADE 

Produtividade 

(P) 

SAA 

IDCM 

Consumo médio per 

capita de água 

Mensurar o volume 

de água consumido 

por usuário 

Volume de água consumido 

(VAC); volume de água tratado 

(VAT) e população total atendida 

com abastecimento (PTA). 

 

VAC – VAT 

PTA 

(l/hab. x dia) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Alerta: ≤ 100 

Baixo: < 150 e >100 

Normal:  < 250 e ≥150 

Alto: >250 

IDPD 

Perdas na 

distribuição 

Verificar o 

percentual de água 

perdida na 

distribuição 

Volume de água produzido (VP); 

Volume de água consumido 

(VC); Volume de serviços (VAS) 

VP - VC 

VP - VAS 

(%) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Ideal:  < 25 

Significativo: >25 e < 35 

Alto: >35 

Indicador A6 do PLANSAB 

IPRO 

Empregados 

próprios por ligações 

de água 

Mensurar a 

produtividade nos 

serviços 

Quantidade total de empregados 

próprios (EP); Quantidade de 

ligações ativas de água (LA) 

EP 

LA 

(emp . mil ligações) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Ideal: ≥ 6 

Satisfatório: ≥ 2 e < 6 

Insatisfatório: < 2 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DO SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO  

CATEGORIA 

NOME DO 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

OBJETIVO VARIÁVEIS 
FORMULA DE 

CÁLCULO 

FONTE E 

ORIGEM 

DOS 

DADOS 

PERIODICI

DADE DE 

CÁLCULO 

INTERVALO DE VALIDADE 

Produtividade 

(P) 

SES 

IDCE 

Coleta de esgoto 

Mensurar o volume 

de esgoto coletado 

em relação à água 

consumida 

Volume de esgoto coletado 

(VEC); Volume de água 

consumido (VAC) 

VEC 

VAC 

 

(%) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Ideal: ≥ 98 

Satisfatório: ≥ 90 < 98 

Insatisfatório: < 90 

IDLRE 

Ligações na rede de 

esgoto  

Verificar a 

quantidade de 

ligações por metro 

de rede existente 

Extensão da rede de esgoto  

(ERE); Quantidade total de 

ligações (TL) 

ERE 

TL 

(m.ligação) 

Prestador dos 

serviços/Projet

o executivo 

anual 
Determinado pelo projeto executivo 

da rede 

IDTE 

Esgoto tratado em 

relação ao volume 

coletado 

Mensurar o volume 

de esgoto tratado 

em relação aos 

volumes coletados 

Volume de esgoto tratado (VET); 

Volume de esgoto coletado 

(VEC) 

VET 

VEC 

 

(%) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Ideal: ≥ 98 

Satisfatório: ≥ 90 < 98 

Insatisfatório: < 90 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DO SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO  

CATEGORIA 

NOME DO 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

OBJETIVO VARIÁVEIS 
FORMULA DE 

CÁLCULO 

FONTE E 

ORIGEM 

DOS 

DADOS 

PERIODICI

DADE DE 

CÁLCULO 

INTERVALO DE VALIDADE 

Produtividade 

(P) 

SDRE 

IDMMA 

Manutenção dos 

sistema da 

macrodrenagem 

Mensurar a 

manutenção ao 

sistema 

Extensão de canais ou galerias 

com manutenção (ECGM); 

Extensão total de canais ou 

galerias existentes (ETGE) 

ECGM 

ETGE 

(%) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Ideal: 100 

Satisfatório: ≥ 90 < 100 

Insatisfatório: < 90 

IDMMA 

Manutenção dos 

sistema da 

microdrenagem 

Mensurar a 

manutenção ao 

sistema 

Extensão de guias e sarjetas 

com manutenção com varrição 

diária (EGVD); Extensão total de 

guias e sarjetas existentes 

(ETGE) 

EGVD 

ETGE 

(%) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Ideal: ≥ 98 

Satisfatório: ≥ 90 < 98 

Insatisfatório: < 90 

Produtividade 

(P) 

SLUMRS 

IDEM 

Empregados 

próprios no manejo 

de RSU 

Verificar a 

incidência de 

empregados no 

manejo de RSU 

Quantidade de empregados 

próprios no manejo de RSU (EP); 

Quantidade total de empregados 

no manejo de RSU (ET) 

EP x 100 

ET 

(%) 

Prestador dos 

serviços 
anual 

Ideal: ≤ 30 

Satisfatório: > 30 e < 40 

Excessivo: < 40 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DO SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO  

CATEGORIA 

NOME DO 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

OBJETIVO VARIÁVEIS 
FORMULA DE 

CÁLCULO 

FONTE E 

ORIGEM 

DOS 

DADOS 

PERIODICI

DADE DE 

CÁLCULO 

INTERVALO DE VALIDADE 

IDEC 

Empregados na 

coleta de RSU 

Verificar a 

quantidade de 

empregados na 

coleta 

Quantidade total de RSU 

coletado (RSUC); Quantidade de 

coletores e motoristas (CM); 

Quantidade de dias úteis por ano 

(313) 

RSUC  

CM x 313 

(kg.empregado.dia) 

Prestador dos 

serviços/Plano 

de 

gerenciamento 

anual 
Determinado pelo plano de 

gerenciamento 

IDEVR 

Extensão da 

varrição 

Verificar a 

amplitude da 

varrição 

Extensão total de sarjeta varrida 

no ano (ESV); População urbana 

(PPU) 

ESV 

PPU 

(kg.hab.ano) 

Prestador dos 

serviços/Plano 

de varrição 

semestral Determinado pelo plano de varrição 

Qualidade  

(Q) 

SAA 

IDPZ 

Paralisações 

Verificar as 

economias 

atingidas por 

paralisações do 

sistema 

Quantidade de economias ativas 

atingidas por paralisações (EAP); 

Quantidade de paralisações (QP) 

EAP 

QP 

(econ.paralisação) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Definido pela Agência de regulação 

(Lei nº 11.445, art. 23, inc. I) 

IDVD 

Intermitência 

Mensurar a 

quantidade de 

economias 

atingidas por 

intermitência 

Quantidade de economias ativas 

atingidas por intermitências 

(EAI); Quantidade de 

interrupções sistemáticas (IS) 

EAI 

IS 

(horas.interrupção) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Definido pela Agência de regulação 

(Lei nº 11.445, art. 23, inc. I) 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DO SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO  

CATEGORIA 

NOME DO 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

OBJETIVO VARIÁVEIS 
FORMULA DE 

CÁLCULO 

FONTE E 

ORIGEM 

DOS 

DADOS 

PERIODICI

DADE DE 

CÁLCULO 

INTERVALO DE VALIDADE 

SES 

IDMRE 

Duração média dos 

reparos de 

extravasamento 

Verificar a duração 

dos reparos de 

extravasamento 

Duração do extravasamento 

registrado (DER); Quantidade de 

extravasamento registrada 

(QER) 

DER 

QER 

(horas.extravasamento) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Definido pela Agência de regulação 

(Lei nº 11.445, art. 23, inc. I) 

Qualidade  

(Q) 

SDRE 

SUD 

Satisfação do 

usuário sobre os 

serviços de 

drenagem  

Verificar o grau de 

satisfação do 

usuário 

Número de reclamações (NR); 

Período de tempo (PT) 

 

NR 

PT 

 

(%) 

Prestador dos 

serviços 
anual 

Definido pela agência de regulação 

(Lei nº 11.445, art. 23, inc. I) 

IDAV 

Áreas verdes 

urbanas  

Mensurar áreas 

não 

impermeabilizadas 

ou drenantes 

Quantidade de áreas verdes 

(AV); População urbana (PU) 

AV 

PU 

(m2.hab) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Definido pela agência de regulação 

(Lei nº 11.445, art. 23, inc. I) 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DO SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO  

CATEGORIA 

NOME DO 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

OBJETIVO VARIÁVEIS 
FORMULA DE 

CÁLCULO 

FONTE E 

ORIGEM 

DOS 

DADOS 

PERIODICI

DADE DE 

CÁLCULO 

INTERVALO DE VALIDADE 

IDAUI 

Área urbana 

impermeabilizada 

Mensurar áreas 

impermeabilizadas 

ou não drenantes 

Quantidade de área urbana 

impermeabilizada (AI); Área 

urbana municipal (AUM) 

AUI 

AUM 

(%) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Definido pela agência de regulação 

(Lei nº 11.445, art. 23, inc. I) 

Qualidade  

(Q) 

SLUMRS 

IDMCPA 

Massa coletada de 

RDO - RLU – RSU 

per capita em 

relação a população 

atendida com os 

serviços 

Mensurar o per 

capita de resíduos 

coletados em 

relação a 

população atendida 

Quantidade total de RDO ou RLU 

ou RSU coletada (RC); 

População atendida pelos 

serviços (PPA) 

RC x 1.000 

PPA 

(kg.hab.dia) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Definido pela agência de regulação 

(Lei nº 11.445, art. 23, inc. I) 

IDCS 

Material da coleta 

seletiva 

 

Verificar os 

percentuais de 

resíduos 

interceptados pela 

coleta seletiva 

Quantidade total de material 

interceptado pela coleta seletiva 

(MI); Quantidade total coletada 

de RDO (TCRDO) 

MI 

TCRDO 

(%) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Definido pela agência de regulação 

(Lei nº 11.445, art. 23, inc. I) 

Ideal: ≥ 100 

Satisfatório:  >85 e < 100 

Insatisfatório: < 85 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DO SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO  

CATEGORIA 

NOME DO 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

OBJETIVO VARIÁVEIS 
FORMULA DE 

CÁLCULO 

FONTE E 

ORIGEM 

DOS 

DADOS 

PERIODICI

DADE DE 

CÁLCULO 

INTERVALO DE VALIDADE 

Capacidade  

(C) 

SAA 

IDER 

Economias 

residenciais 

atendidas pelo 

abastecimento de 

água 

Verificar a 

representatividade  

das economias 

residenciais ativas 

Quantidade de economias 

residenciais ativas de água 

(ERA); Quantidade de 

economias ativas de água (EA) 

ERA 

EA 

(%) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Ideal: ≥ 98 

Satisfatório: ≥ 90 < 98 

Insatisfatório: < 90 

IDMM 

Macromedição 

Verificar a 

compatibilidade 

entre o volume 

tratado e o 

distribuído 

Volume de água macromedido 

(VAM); Volume de água tratado 

(VAT); Volume água 

disponibilizado para distribuição 

(VDD) 

VAM – VAT 

VDD 

(%) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Ideal: 100 

Satisfatório: ≥ 90 < 100 

Insatisfatório: < 90 

IDVD 

Volume de água 

disponibilizado por 

economia 

Mensurar o volume 

de água 

disponibilizado por 

economia 

Volume mensal de água 

produzido (VP); Quantidade de 

economias ativas de água (EA) 

VP 

EA 

(m3.mês.economia) 

Prestador dos 

serviços/Plano 

operacional 

semestral 

 

Determinado pelo plano operacional 

do sistema 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DO SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO  

CATEGORIA 

NOME DO 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

OBJETIVO VARIÁVEIS 
FORMULA DE 

CÁLCULO 

FONTE E 

ORIGEM 

DOS 

DADOS 

PERIODICI

DADE DE 

CÁLCULO 

INTERVALO DE VALIDADE 

Capacidade  

(C) 

ICME 

Consumo médio de 

água por economia 

Mensurar o  

consumo médio de 

água das 

economias do 

município  

Volume mensal de água 

consumido (VC); Volume de 

água tratado (VT); Quantidade 

de economias ativas de água 

(EA) 

VC - VT 

EA 

(m3.mês.economia) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Ideal: 50 

Satisfatório: > 30 e < 60 

Insatisfatório: <3 0 e >60 

SES 

IDTE 

Esgoto tratado em 

relação ao volume 

coletado 

Mensurar o volume 

de esgoto tratado 

em relação aos 

volumes coletados 

Volume de esgoto tratado (VET); 

Volume de esgoto coletado 

(VEC) 

VET  

VEC 

 

(%) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Ideal: 100 

Satisfatório: ≥ 95 < 100 

Insatisfatório: < 95 

IDETA 

Esgoto tratado em 

relação ao gerado  

Mensurar o volume 

de esgoto tratado 

em relação aos 

volumes gerados 

Volume de esgoto tratado (VET); 

Volume de água consumido 

VET  

VAC 

(%) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Ideal: 100 

Satisfatório: ≥ 95 e < 100 

Insatisfatório: < 95 

Indicador A2 do PLANSAB 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DO SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO  

CATEGORIA 

NOME DO 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

OBJETIVO VARIÁVEIS 
FORMULA DE 

CÁLCULO 

FONTE E 

ORIGEM 

DOS 

DADOS 

PERIODICI

DADE DE 

CÁLCULO 

INTERVALO DE VALIDADE 

Capacidade  

(C) 

SDRE 

IDCDS 

Cobertura da 

drenagem 

subterrânea 

Verificar a 

cobertura do 

sistema 

Área ou extensão beneficiada  

com drenagem subterrânea 

(ABSB); Área total do município 

(ATM) 

 

ABSB 

ATM 

(%) 

Prestador dos 

serviços/Plano 

de Drenagem 

e manejo das 

águas pluviais 

semestral 
Determinado pelo projeto executivo 

do sistema 

IDCDS 

Cobertura da 

drenagem superficial  

Verificar a 

cobertura do 

sistema 

Área ou extensão beneficiada 

com drenagem superficial 

(ABSP); Área total do município 

(ATM) 

ABSP 

ATM 

(%) 

Prestador dos 

serviços/Plano 

de Drenagem 

e manejo das 

águas pluviais 

semestral 

Ideal: 100 

Satisfatório: ≥ 90 < 100 

Insatisfatório: < 90 

Capacidade  

(C) 

SLUMRS 

IDAS 

Autossuficiência 

financeira com o 

manejo de RSU 

Avaliar a 

autossuficiência da 

Prefeitura Municipal 

com o manejo de 

RSU 

Receita arrecadada com o 

manejo de RSU (RAM); 

Despesas com o manejo de RSU 

(DM); 

RAM x 100 

DM 

(%) 

Prefeitura 

Municipal 
semestral 

Satisfatório: Receita = Despesa 

Insatisfatório: Receita < Despesa 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DO SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO  

CATEGORIA 

NOME DO 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

OBJETIVO VARIÁVEIS 
FORMULA DE 

CÁLCULO 

FONTE E 

ORIGEM 

DOS 

DADOS 

PERIODICI

DADE DE 

CÁLCULO 

INTERVALO DE VALIDADE 

IDCC 

Cobertura dos 

serviços de coleta 

de RSU 

Mensurar a 

abrangência dos 

serviços 

População total atendida (PTA); 

População urbana (PPU) 

 

PTA x 100 

PPU 

(%) 

Prefeitura 

Municipal 
semestral 

Ideal: 100 

Satisfatório: ≥ 90 < 100 

Insatisfatório: < 90 

IDRSSPA 

Massa coletada de 

RSS per capita em 

relação a população 

atendida com os 

serviços 

Mensurar o 

coletado de RSS 

em relação a 

população atendida 

Quantidade total de RSS 

coletada (RCRSS); População 

atendida pelos serviços (PPA) 

RCRSS x 1.000 

PPA 

(kg.hab.dia) 

Prefeitura 

Municipal/Unid

ades de saúde 

semestral 
Ideal: Próximo a 1 

Insatisfatório: Maior que 2 

Capacidade  

(C) 

IDRSSPA 

Massa coletada de 

RCC per capita em 

relação a população 

atendida com os 

serviços 

Mensurar o 

coletado de RCC 

em relação a 

população atendida 

Quantidade total de RCC 

coletada (RCRCC); População 

atendida pelos serviços (PPA) 

RCRCC x 1.000 

PPA 

(kg.hab.dia) 

Prefeitura 

Municipal 
semestral 

Ideal: < 1 

Satisfatório: ≥ 1 e < 2 

Insatisfatório: >2 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DO SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO  

CATEGORIA 

NOME DO 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

OBJETIVO VARIÁVEIS 
FORMULA DE 

CÁLCULO 

FONTE E 

ORIGEM 

DOS 

DADOS 

PERIODICI

DADE DE 

CÁLCULO 

INTERVALO DE VALIDADE 

IDVR 

Varredores 

Verificar o 

quantitativo de 

varredores para 

atendimento à 

população 

Quantidade total de varredores 

(VAR); População urbana (PPU) 

VAR 

PPU 

(empregados.hab) 

Prefeitura 

Municipal/Plan

o de varrição 

semestral Determinado pelo plano de varrição 

IDVR 

Capina e roçada 

Verificar o 

quantitativo de 

empregados na 

capina e roçada 

para atendimento à 

população 

Quantidade de empregados na 

capina e roçada (ECR); 

População urbana (PPU) 

ECR 

PPU 

(empregados.hab) 

Prefeitura 

Municipal/Plan

o operacional 

semestral 
Determinado pelo plano de 

operacional 

Estratégicos (E) 

SAA 

IDAU 

Atendimento urbano 

Mensurar a 

abrangência do 

sistema na área 

urbana 

População urbana do município 

(PUR); População urbana 

atendida pelo abastecimento de 

água (PUA); 

PUA 

PUR 

(%) 

Prefeitura 

Municipal/Plan

o operacional 

semestral 

Ideal: 100 

Satisfatório: ≥ 95 < 100 

Insatisfatório: < 95 

 

Indicador A2 do PLANSAB 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DO SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO  

CATEGORIA 

NOME DO 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

OBJETIVO VARIÁVEIS 
FORMULA DE 

CÁLCULO 

FONTE E 

ORIGEM 

DOS 

DADOS 

PERIODICI

DADE DE 

CÁLCULO 

INTERVALO DE VALIDADE 

IFAT 

Faturamento 

Mensurar o valor 

faturado nos 

serviços de 

abastecimento 

Volume de água faturado (VAF); 

Volume de água produzido 

(VAP); Volume de água de 

serviços (VAS)  

VAF 

VAP - VAS 

(%) 

Prefeitura 

Municipal 
semestral 

Ideal: 100 

Satisfatório: ≥ 95 < 100 

Insatisfatório: < 95 

Estratégicos (E) 

SES 

IDER 

Atendimento urbano 

do esgotamento 

sanitário  

Mensurar a 

abrangência do 

sistema na área 

urbana 

População urbana atendida 

(PUA); População urbana 

residente (PUR) 

PUA 

PUR 

(%) 

Prefeitura 

Municipal 
semestral 

Ideal: 100 

Satisfatório: ≥ 95 < 100 

Insatisfatório: < 95 

IDETA 

Esgoto tratado em 

relação ao gerado  

Mensurar o volume 

de esgoto tratado 

em relação aos 

volumes gerados 

Volume de esgoto tratado (VET); 

Volume de água consumida 

(VAC) 

VET 

VAC 

(%) 

Prefeitura 

Municipal 
semestral 

Ideal: 100 

Satisfatório: ≥ 90 < 100 

Insatisfatório: < 90 

Indicador E4 do PLANSAB 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DO SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO  

CATEGORIA 

NOME DO 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

OBJETIVO VARIÁVEIS 
FORMULA DE 

CÁLCULO 

FONTE E 

ORIGEM 

DOS 

DADOS 

PERIODICI

DADE DE 

CÁLCULO 

INTERVALO DE VALIDADE 

INV 

Investimento no 

sistema de 

esgotamento 

sanitário 

Mensurar os 

investimentos 

realizados no SES 

Valor investido no sistema (VIS); 

População total (POT) 

VIS 

POT 

(R$.hab.ano) 

Prefeitura 

Municipal 
semestral 

Alerta: ≤ 0 

Insuficiente: < 1 

Estratégicos (E) 

SDRE 

SUD 

Satisfação do 

usuário sobre os 

serviços de 

drenagem  

Verificar o grau de 

satisfação do 

usuário 

Número de reclamações (NR); 

Período de tempo (PT) 

NR 

PT 

 

(%) 

Prestador dos 

serviços 
anual 

Ideal: 100 

Satisfatório: ≥ 90 e < 100 

Insatisfatório: < 90 

IDAUI 

Área urbana 

impermeabilizada 

Mensurar áreas 

impermeabilizadas 

ou não drenantes 

Quantidade de área urbana 

impermeabilizada (AUI); Área 

urbana municipal (AUM) 

AUI 

AUM 

(%) 

Prestador dos 

serviços 
semestral 

Ideal: 20 

Satisfatório: ≥ 30 e < 20 

Insatisfatório: < 30 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DO SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO  

CATEGORIA 

NOME DO 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

OBJETIVO VARIÁVEIS 
FORMULA DE 

CÁLCULO 

FONTE E 

ORIGEM 

DOS 

DADOS 

PERIODICI

DADE DE 

CÁLCULO 

INTERVALO DE VALIDADE 

IDIB 

Incidência de 

inundações bruscas 

e graduais 

Verificar a 

ocorrência decenal 

de inundações 

bruscas e graduais  

Quantidade de ocorrência 

buscas (OBG); 10 (anos) 

OBG 

10 

(ocorrência) 

Prefeitura 

Municipal 
semestral 

Alerta máximo: >4 

Alerta: < 4 

INV 

Investimento no 

manejo de águas 

pluviais 

Mensurar os 

investimentos 

realizados  

Valor investido no sistema (VIS); 

População total (POT) 

VIS 

POT 

(R$.hab.ano) 

Prefeitura 

Municipal 
semestral 

Alerta: ≤ 0 

Insuficiente: < 1 

Estratégicos (E) 

SLUMRS 

IDAS 

Autossuficiência 

financeira com o 

manejo de RSU 

Avaliar a 

autossuficiência da 

Prefeitura Municipal 

com o manejo de 

RSU 

Receita arrecadada com o 

manejo de RSU (RAM); 

Despesas com o manejo de RSU 

(DM); 

 

RAM x 100 

DM 

(%) 

Prefeitura 

Municipal 
semestral 

Satisfatório: Receita = Despesa 

Insatisfatório: Receita < Despesa 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DO SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO  

CATEGORIA 

NOME DO 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

OBJETIVO VARIÁVEIS 
FORMULA DE 

CÁLCULO 

FONTE E 

ORIGEM 

DOS 

DADOS 

PERIODICI

DADE DE 

CÁLCULO 

INTERVALO DE VALIDADE 

IDDPC 

Despesa per capita 

com o manejo de 

RSU 

Mensurar as 

despesas per 

capita 

Despesas com o manejo de RSU 

(DM); População urbana (PPU) 

 

DM 

PPU 

(R$.hab) 

Prefeitura 

Municipal 
semestral - 

IDMC 

Massa coletada de 

RDO - RLU – RSU 

per capita em 

relação a população 

urbana 

Mensurar a massa 

per capita de 

resíduos coletados 

em relação a 

população urbana 

Quantidade total de RDO ou RLU 

ou RSU coletada (RC); 

População urbana (PPU) 

RC x 1.000 

PPU 

(kg.hab.dia) 

 

Prefeitura 

Municipal 
semestral - 

Estratégicos (E) 

IDCUC 

Custo unitário médio 

da coleta RSU 

Apurar o custo 

unitário médio da 

coleta de RSU 

Despesa total com o serviço de 

coleta (DSC); Quantidade de 

RSU coletada (RSUC) 

DSC x 100 

RSUC 

(%) 

Prefeitura 

Municipal 
semestral 

Ideal: < 1 

Satisfatório: ≥ 1 e < 2 

Insatisfatório: >2 

IDRSS 

Massa coletada de 

RSS per capita em 

relação a população 

urbana 

Mensurar o 

coletado de RSS 

em relação a 

população urbana 

Quantidade total de RSS 

coletada (RCRSS); População 

urbana (PPU) 

RCRSS x 1.000 

PPU 

(kg.hab.dia) 

Prefeitura 

Municipal 
semestral 

Ideal: < 1 

Satisfatório: ≥ 1 e < 2 

Insatisfatório: >2 
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CATEGORIA 

NOME DO 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

OBJETIVO VARIÁVEIS 
FORMULA DE 

CÁLCULO 

FONTE E 

ORIGEM 

DOS 

DADOS 

PERIODICI

DADE DE 

CÁLCULO 

INTERVALO DE VALIDADE 

IDRCC 

Massa coletada de 

RCC per capita em 

relação a população 

urbana 

Mensurar o 

coletado de RCC 

em relação a 

população urbana 

Quantidade total de RCC 

coletada (RCRCC); População 

urbana (PPU) 

RCRCC x 1.000 

PPU 

(kg.hab.dia) 

Prefeitura 

Municipal 
semestral 

Ideal: < 1 

Satisfatório: ≥ 1 e < 2 

Insatisfatório: >2 

IDCVR 

Custo da varrição no 

custo total do 

manejo de RSU 

Verificar o custo 

dos serviços 

públicos da varrição 

Despesa total com serviços de 

varrição (DTSV); Despesa total 

no manejo de RSU (DTM) 

DTSV x 100 

DTM 

(%) 

Prefeitura 

Municipal 
semestral 

Satisfatório: Receita = Despesa 

Insatisfatório: Receita < Despesa 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente relatório constitui-se no Produto F – Plano de Execução que tem 

por objetivo apresentar a organização das prioridades e dimensionamento das 

necessidades para o desenvolvimento dos programas, projetos e ações 

previstos para o horizonte de 20 anos (2018-2038), além de apresentar o 

modelo de gestão e de gerenciamento dos serviços públicos de saneamento 

básico e das potenciais fontes de financiamento para o setor.  

A definição dos programas, projetos e ações objetivou o atendimento dos 

critérios ponderados de prioridade e importância para a universalização da 

prestação dos serviços de saneamento, valorizando a eficiência e eficácia que 

devem ser atingidos pelos prestadores dos serviços no município.  

Desta forma, o plano de execução contemplou a estimativa de custos e as 

principais fontes de recursos que poderão ser utilizadas para a implantação 

dos programas, projetos e ações definidos, bem como os responsáveis por sua 

realização.  

 

2. HIERARQUIA, DIMENSÃO TEMPORAL E RELEVÂNCIA DAS ÁREAS DE 

INTERVENÇÃO 

2.1 Hierarquia  

A hierarquia das áreas de intervenção foi estabelecida para os quatro 

componentes do saneamento básico, a partir do horizonte de validade do 

PMSB/LMA (20 anos), com vistas à priorização de seu atendimento (Quadro 

1). 

Quadro 1 - Hierarquização das áreas de intervenção 

HIERARQUIA 

Imediatas ou Emergenciais (IE) 

Curto Prazo (CP) 

Médio Prazo (MP) 

Longo Prazo (LP) 

Fonte: TR Funasa, 2012 
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2.2 Dimensão temporal  

Conforme apresentado no relatório de Programas, Projetos e Ações (PPA), o 

planejamento de projetos e ações que compõem os programas de um governo 

representa uma das fases mais importantes do processo de elaboração e 

implementação de políticas públicas, que têm como principal objetivo garantir 

o acesso ao atendimento de serviços básicos e essenciais a sua população.  

O  Plano Plurianual Municipal (PPA), que é elaborado pelo conjunto dos órgãos 

que compreendem a administração pública do Município de Lagoa do Mato, 

consiste em um instrumento de planejamento das ações governamentais, 

inclusive àquelas voltas para o setor de saneamento básico, e é regido pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), pela Lei 

Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar Federal n. 101, 

de 04 maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) e Lei Orgânica 

Municipal. Adite-se, ainda, que o PPA é integrado e materializado pela Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO, que, por sua vez, também tem sua eficácia 

integrada e concretizada pela Lei Orçamentária Anual, todas elas são regidas 

pela legislação citada.  

Justamente por isso, a dimensão temporal associada a hierarquia prevista foi 

estabelecida de forma a ser compatível com a dimensão temporal da 

elaboração do PPA de Lagoa do Mato no horizonte de validade do PMSB (20 

anos). 

 

Quadro 2 – Dimensão temporal da hierarquia estabelecida 

HIERARQUIA DIMENSÃO TEMPORAL 

Imediatas ou Emergenciais (IE) Até 3 anos 

Curto Prazo (CP) De 4 a 8 anos 

Médio Prazo (MP) De 9 a 12 anos 

Longo Prazo (LP) De 12 a 20 anos 

Fonte: UFF/PM,2018 

 

Cumpre observar que o PMSB/LMA é um instrumento de longa abrangência 

temporal e sua elaboração deve permitir certa flexibilidade e possibilitar ajustes 

anuais, conforme o andamento das atividades e o resultado das ações no 

decorrer dos anos. 
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2.3 Relevância  

No intuito de facilitar a compreensão e, por conseguinte, a implementação das 

intervenções estabelecidas em sua hierarquia e dimensão temporal, buscou-

se agrupar essas ações segundo seu grau de relevância (Quadro 3). 

Destacou-se as ações de atendimento institucional-legal, posto que são 

determinações legais imputadas pela legislação aplicável aos municípios, sob 

pena de responsabilização do próprio Município e/ou do Prefeito e dos 

Secretários Municipais responsáveis pela pasta.  

A relevância atribuída, consistiu na compreensão de que todo processo de 

tomada de decisão deve ser iniciado na atenção das necessidades 

fundamentais para a prover e proteger a saúde e a qualidade de vida de uma 

população, pois o saneamento básico é um direto público subjetivo de todo 

cidadão, decorrente da dignidade da pessoa humana, e deverá ser ofertado 

de forma universal, pelo titular dos serviços públicos, aos munícipes, em 

regime adequado, em que se encarta a eficiência, eficácia e regularidade. 

 

Quadro 3 – Relevância das áreas de intervenção 

HIERARQUIA 
DIMENSÃO 

TEMPORAL 
RELEVÂNCIA 

Imediatas ou Emergenciais 

(IE) 
Até 3 anos 

Atendimento institucional-Legal  

Emergencial  

Curto Prazo (CP) De 4 a 8 anos Elevada  

Médio Prazo (MP) De 9 a 12 anos Significativa  

Longo Prazo (LP) De 12 a 20 anos Moderada  

Fonte: UFF/PM,2018 

 

Desta forma, a relevância atribuída permitirá ainda que a população 

compreenda e acompanhe a tomada de decisão frente as necessidades 

verificadas com os destaques necessários à atuação do Município voltado para 

a gestão e gerenciamento do saneamento básico.  
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3. METAS DO PLANO NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PLANSAB) 

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) é o instrumento de 

planejamento do saneamento básico da esfera Federal para o horizonte de 20 

anos (período 2014 a 2033), considerando seus quatro componentes 

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

manejo de resíduos sólidos e, ainda, drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas). 

O PLANSAB, cuja modelagem observou a Lei Federal n. 11.445/2007 

(LDNSB) e o Decreto Federal n. 7.217/2010, foi publicado pelo Decreto Federal 

n. 8.141, de 20 de novembro de 2013, mas sua aprovação veio com a Portaria 

Interministerial n. 571, de 5 de dezembro de 2013, expedida pelos Ministérios 

da Casa Civil da Presidência da República, da Fazenda, da Saúde, do 

Planejamento, do Orçamento e Gestão, do Meio Ambiente, da Integração 

Nacional e das Cidades. 

O PLANSAB define as metas para o saneamento básico em todo o país, 

prevendo os investimentos necessários para o horizonte de 20 anos. O Plano, 

possui grandes metas, como o alcance de 99% de cobertura no abastecimento 

de água potável, a universalização da coleta de resíduos sólidos na área 

urbana de todo o país, e a redução de municípios em que ocorrem inundações 

ou alagamentos. 

Assim, foram estabelecidas metas progressivas de expansão e qualidade dos 

serviços públicos disponibilizados à população. As metas impostas 

configuram-se como instrumentos de acompanhamento da execução da 

política do saneamento básico, correspondentes aos esforços dos governos 

federal, estaduais e municipais nos próximos 20 anos. 

Na demonstração dos esforços do município que implicarão no atingimento 

das metas do Estado do Maranhão na prestação dos serviços de saneamento 

básico, optou-se por adotar ou aproximar-se das principais metas impostas 

pelo PLANSAB para a região Nordeste (Quadro 4), cujos valores foram 

considerados nas ações previstas e priorizadas. 
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Quadro 4 – Principais metas estabelecidas pelo PLANSAB (%) 

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 
BÁSICO 

METAS 

2018 2023 2033 

Municípios com estrutura única para tratar a 
política de saneamento básico 

46 58 80 

Municípios com serviços de saneamento básico 
fiscalizados e regulados 

40 60 80 

Municípios com instância de controle social das 
ações e serviços de saneamento básico 

40 60 100 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 
METAS 

2018 2023 2033 

Domicílios (urbanos e rurais) abastecidos por rede 
de distribuição ou por poço ou nascente com 

canalização interna 
98 99 100 

Economias ativas atingidas por paralizações e 
interrupções sistemáticas no abastecimento de 

água 
20 18 14 

Índice de perdas na distribuição de água 33 32 29 

Serviços de abastecimento de água que cobram 
tarifas 

99 100 100 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
METAS 

2018 2023 2033 

Domicílios (urbanos e rurais) servidos por rede 
coletora ou fossa séptica 

90 92 96 

Tratamento de esgoto coletado 63 72 90 

Serviços de esgotamento sanitário que cobram 
tarifas 

70 78 99 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

METAS 

2018 2023 2033 

Domicílios urbanos atendidos por coleta direta de 
resíduos sólidos 

99 100 100 

Domicílios rurais atendidos por coleta indireta de 
resíduos sólidos 

58 69 92 

Presença de lixão/vazadouros de resíduos sólidos 0 0 0 

Municípios com coleta seletiva de RSD 36 42 53 

Municípios que cobram taxa de resíduos sólidos 49 66 100 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
URBANAS 

METAS 

2018 2023 2033 

Municípios com inundações e/ou alagamentos 
ocorridos na área urbana nos últimos cinco anos 

- - 15 

Fonte: Plansab, 2010 
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4. METAS PARA O ALCANCE DO CENÁRIO FUTURO DO PLANO 

MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB/LMA) 

Para possibilitar a implementação do PMSB/LMA considerou-se como meta 

imediata aquelas de estabelecimento emergencial, ou seja, que deverão ser 

alcançadas até o final do ano de 2021. No curto prazo, considerou-se aquelas 

que deverão ser alcançadas entre os anos de 2022 e 2026. No médio prazo, 

as metas que deverão ser atingidas entre os anos de 2027 a 2032 e no longo 

prazo aquelas alcançáveis entre os anos de 2033 a 2038, ano em que expira 

a validade do PMSB/LMA (Quadro 5). 

 

Quadro 5 – Plano de Metas do PMSB/LMA  

HIERARQUIA METAS  RELEVÂNCIA 

Imediatas ou 
Emergenciais (IE) 

Até 2021 
Atendimento institucional-Legal  

Emergencial  

Curto Prazo (CP) 2022 a 2026  Elevada  

Médio Prazo (MP) 2027 a 2032 Significativa  

Longo Prazo (LP) 2033 a 2038 Moderada  

 

A Figura 1 demonstra na hierarquização estabelecida as metas em seu período 

limite de atendimento aos programas, projetos e ações estabelecidos para o 

município de Lagoa do Mato. 

 

Figura 1 – Hierarquia e metas em período limite do PMSB/LMA 

 

Fonte: PPE/LMA, 2018 
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5. AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO DE LAGOA DO MATO 

O PMSB de Lagoa do Mato tem seu horizonte temporal previsto para 20 anos 

(2018-2038). Deverá ser avaliado anualmente e contará com quatro revisões 

(I, II, III e IV), uma a cada quatro anos (LDNSB, art. 52, § 2º) anteriormente à 

elaboração do Plano Plurianual – PPA, até o final de sua vigência, conforme 

demonstra o Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Períodos previstos para as atividades de avaliação e revisão do PMSB/LMA 

ATIVIDADE NO 

PMSB/LMA 
PERIODICIDADE ANO PREVISTO 

Avaliação Anual 

2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2034, 

2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 

2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 

2038. 

Revisão Quadrienal 2022, 2026, 2028, 2034, 2038. 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

A Figura 2 apresenta o período em que as revisões do PMSB/LMA deverão 

ocorrer. 

 

Figura 2 – Período de revisões do PMSB/LMA 

 

Fonte: PPE/LMA, 2018 
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6. PROGRAMAS PREVISTOS - PMSB/LMA 

Os programas previstos e demais ações propostas a serem concretizados no 

âmbito do PMSB/LMA e suas metas respectivas foram consolidadas na Figura 

3, segundo critérios estabelecidos. Neste sentido, as principais ações que 

refletem em melhorias do saneamento básico no município foram apontadas 

em grau de relevância com vistas a garantir a universalização do acesso aos 

serviços de forma adequada, compatibilizando a relação custo-benefício. 

É importante ressaltar que as ações dos programas poderão sofrer alterações 

na medida em que o município, ao realizar parcerias com outras esferas 

governamentais ou técnicas, elabore e execute programas e projetos que 

contemplem tanto a área urbana quanto a área rural. No decorrer em que 

essas ações são realizadas, novos dados serão gerados o que indica a 

necessidade de revisão do foco ou das áreas com prioridade de atendimento. 
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Figura 3 – Programas previstos para o município de Lagoa do Mato 
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7. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL 

No âmbito do saneamento básico, o orçamento municipal deve refletir as 

prioridades estabelecidas neste PMSB, vez que serão transformadas em ações 

concretas para a implementação da Prefeitura em prol da gestão e do 

gerenciamento desses serviços essenciais à população.  

Por força legal, o orçamento municipal é composto de três peças de planejamento: 

• Plano Plurianual (PPA); 

• Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); 

• Lei Orçamentária Anual (LOA). 

7.1 Plano Plurianual  

O PPA, que tem sede constitucional no art. 165, inc. I e §1º e §4º, da CRB/1988, 

representa um instrumento de planejamento de atividades governamentais, e, 

portanto, desdobra-se em um orçamento-programa.  

O PPA estabelece diretrizes, objetivos e metas para a Administração Pública 

municipal para um período de 4 anos. Complementarmente, o PPA é voltado para 

as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 

programas de duração continuada; o que significa dizer, em síntese, que é focado 

na delimitação dos investimentos (art. 12, §4º, da Lei Federal n. 4.320/1964), das 

inversões financeiras (art. 12, §5º, da Lei Federal n. 4.320/1964) e nas 

transferências de capital (art. 12, §6º, da Lei Federal n. 4.320/1964), organizando, 

portanto, as ações de governo em programas que resultem tanto na consecução 

de novos quanto na manutenção dos existentes bens e serviços públicos em prol 

da população. 

O PPA condiciona a elaboração dos planos municipais (art. 165, §4º, da 

CRFB/1988), e esse planejamento em conjunto deverá buscar a redução de 

desigualdade local (art. 165, §7º, da CRFB/1988). 

Os investimentos cuja execução seja levada a efeito por períodos superiores a um 

exercício financeiro somente poderão ser iniciados se previamente incluídos no 

PPA ou se nele incluídos por autorização legal, sob pena de crime de 

responsabilidade ou infração político-administrativa na forma prevista na LOM 

(art.167, §1º, da CRFB/1988). 
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7.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

A LDO estabelece as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, 

incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 

orientando a elaboração da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações 

na legislação tributária (art. 165, inc. II e §2º, da CRFB/1988).  

Complementarmente, a LRF adicionou novas exigências para a conformação da 

LDO, e determinou que esta lei também tratasse sobre (I) equilíbrio efetivo entre 

receitas e despesas, (II) critérios e formas de limitação de empenho, (III) controle 

de custos e avaliação de resultados dos programas financiados com recursos 

orçamentários e, ainda, (IV) outras condições e exigências para transferências de 

recursos a entidades públicas e privadas (art. 4º, inc. I, alíneas “a”, “b”, “e” e “f”, da 

LRF). Indo mais adiante a respeito da composição da LDO, esta lei deverá ser 

acompanhada pelo Anexo de Metas Fiscais (art. 4º, §1º e §2º, da LRF) e o Anexo 

de Riscos Fiscais (art. 4º, §3º, da LRF).  

Em suma, a LDO representa uma anual que traça diretrizes para a aplicação do 

PPA, e orienta a confecção da LOA. 

A LDO deve ser elaborada anualmente pelo Poder Executivo e aprovada pelo 

Poder Legislativo que, após a aprovação, a devolve ao Executivo para sanção. 

7.3 Lei Orçamentária Anual (LOA) 

A LOA, com respaldo nos princípios da universalidade e da unidade, constitui uma 

peça orçamentária única, que, porém, é composta do orçamento fiscal (art. 165, 

§5º, inc. I, da CRFB/1988), do orçamento de investimento (art. 165, §5º, inc. II, da 

CRFB/1988) e do orçamento da seguridade (art. 165, §5º, inc. III, da CRFB/1988). 

Complemente-se que os orçamentos fiscal e de investimento não só deverão ser 

compatibilizados com o PPA, mas também deverão buscar a redução das 

desigualdades existentes, segundo critério populacional (art. 165, §7º, da 

CRFB/1988). 

Com respaldo no princípio da exclusividade, a LOA deverá tratar, única e 

exclusivamente, sobre a previsão de receita e destinação da despesa, inclusive da 

dívida pública, mobiliária ou contratual, ressaltando-se que o refinanciamento da 

dívida pública constará separadamente da LOA e, se for o caso, dos créditos 

adicionais (parte inicial, do §8º, do art. 165, da CRFB/1988 e art. 5º, §1º e §2º, da 

LRF). Adite-se que a previsão da receita não deverá trazer crédito com finalidade 

imprecisa ou com dotação ilimitada. Esta é a regra geral (art. 5º, §4º da LRF). 
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Excepcionalmente, a LOA poderá veicular regras sobre a autorização para 

abertura de créditos suplementares e contratação de operação de crédito, ainda 

que por antecipação de receita, nos termos previstos em lei (parte final, do §8º, do 

art. 165, da CRFB/1988). 

A LOA deverá ser elaborada, de forma compatível, com respaldo o PPA, e 

observadas as diretrizes da LDO (art. 5º, caput, da LRF).  

Por força da obrigatoriedade de compatibilidade entre as leis orçamentárias, a LOA 

deverá trazer, como seu anexo, o demonstrativo de compatibilidade da 

programação dos orçamentos com os objetivos e as metas do Anexo de Metas 

Fiscal da LDO (art. 5º, inc. I, da LRF). Mais do que isso, a LOA deverá vir 

acompanhado de demonstrativo regionalizado dos efeitos das isenções, anistias, 

remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia 

sobre as receitas e as despesas (art. 165, §6º, da CRFB/1988), sem embargo de 

veicular as medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento 

despesas obrigatórias de caráter continuado (art. 5º, inc. II, da LRF). Por fim, a 

LOA deverá dispor sobre a reserva de contingência, cujo delineamento será feito 

pela LDO, e terá por finalidade atender os passivos contingentes e outros riscos e 

eventos fiscais imprevistos (art. 5º, inc. III, alínea “b”, da LRF). 

Considerando a compatibilidade entre as leis orçamentárias, a LOA não poderá 

trazer dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro, 

desde que haja previsão no PPA ou, então, em lei que autorize a sua inclusão, sob 

pena de crime de responsabilidade ou infração político-administrativa na forma 

prevista na LOM (art.167, §1º, da CRFB/1988 e art. 5º, §5º, da LRF).  

Antes de ser sancionada, a proposta orçamentária é analisada pelos vereadores 

que podem apresentar emendas ao projeto, de acordo com critérios estabelecidos 

pela LDO, observadas as limitações constantes nos §3º e §4º, do art. 166, da 

CRFB/1988. 

 

8. FONTES DE RECEITAS - ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL  

Os municípios dispõem de várias fontes de receitas, mas, na maioria dos casos, 

as transferências constitucionais respondem pela maior fatia do orçamento. São 

elas: 
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8.1 Transferências constitucionais 

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos: 

Estado — 25% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), 50% do 

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e 25% do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) dos 10% que o Estado vier a receber deste 

tributo; 

União — 50% do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) (podendo 

chegar a 100%, se o município optar por promover a arrecadação desse tributo) e 

100% do Imposto de Renda (IR) incidente na fonte, sobre os rendimentos pagos, 

a qualquer título, pelos Municípios, suas autarquias e fundações; 

FPM (Fundo de Participação dos Municípios) – produto da arrecadação do IR e do 

IPI com um percentual de 22,5% para o FPM + 1% para o FPM a ser entregue até 

o dia 10 do mês de dezembro de cada ano + 1% para o FPM a ser entregue até o 

dia 10 do mês de julho de cada ano, repassados em cotas calculadas pelo Tribunal 

de Contas da União com base em indicadores como população. 

8.2 Receitas Tributárias 

• Impostos (Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU, Imposto 

sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza - ISSQN); 

• Taxas (decorrente do exercício do poder de polícia ou, ao revés, da 

prestação de serviços públicos, ainda que colocado, apenas, à disposição); 

• Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas; 

• Contribuições; 

• Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública; 

• Compensação financeira (royalties); 

• Pela exploração de recursos naturais (petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos líquidos), de recursos hídricos e de recursos minerais, 

inclusive do subsolo da plataforma continental e da zona econômica 

exclusiva. 

8.3 Patrimonial 

Pela exploração econômica do patrimônio público do município (bens móveis e 

imóveis), mediante aplicações financeiras, venda de bens móveis e imóveis, 

aluguéis. 
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8.4 De serviços 

Os serviços públicos de manejo de resíduos sólidos domiciliares, cujo fato 

gerador é a própria prestação desses serviços, devem ser custeadas mediante a 

cobrança de uma taxa de coleta domiciliar de resíduos sólidos (TCDRS) dos 

munícipes pelo município. 

Entretanto, os municípios, ao serem contratados pelos geradores de resíduos 

sólidos previstos no art. 20, inc. I até V, da PNRS para a prestação das atividades 

de manejo de resíduos sólidos correspondentes, estão aptos a cobrar dos 

geradores, o devido preço público para fazer frente aos custos dos serviços 

prestados.  

Os serviços públicos de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário 

e de manejo de águas pluviais urbanas devem ser custeados mediante a devida 

tarifa a ser cobrada dos usuários, segundo entendimento dos Tribunais 

Superiores. 

Os serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas, cujo fato gerador é a 

prestação do serviço de microdrenagem prestado ou posto à disposição para os 

usuários, serão remunerados por taxa de manejo de águas pluviais urbanas 

(TMAPU) a ser cobrada dos munícipes pelo Município. 

8.5 Outras receitas 

Decorrentes de multas e outras penalidades administrativas (códigos de posturas, 

obras e outros regulamentos municipais, a atualização monetária e a cobrança da 

dívida ativa) e principalmente daquelas advindas das posturas fiscalizatórias 

adotadas no âmbito do PMSB/LMA. 

 

9. FONTES DE FINANCIAMENTO/RECURSOS 

Atualmente existem diversas ações institucionais em escala nacional no sentido 

de estimular melhorias no saneamento básico, com diversas formas de 

financiamento (Ministério das Cidades, 2006). Dentre elas se destacam as 

seguintes: 

Cobrança direta dos usuários – taxa que é um tributo, e tem como fato gerador 

a prestação dos serviços de saneamento básico ou postos à disposição dos 

usuários, a fim de financiar e gerar investimentos para o setor de saneamento. 
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Cobrança direta dos consumidores – preço público, que decorre da cobrança 

de uma atividade que o Município vai prestar, em ambiente de regime de mercado, 

para os consumidores, que o contratam, a exemplo dos geradores dos resíduos 

sólidos de construção civil que contratam os municípios para fazerem o manejo 

ambientalmente adequada desses resíduos.  

Subvenções públicas – orçamentos gerais que era a forma predominante de 

financiamento dos investimentos e de custeio parcial dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. As subvenções públicas ainda 

são usadas para manter as atividades de limpeza urbana e de drenagem urbana, 

posto serem serviços de cunho não específico e indivisível. 

Subsídios tarifários – são destinados, em regra, para a população de baixa 

renda, a fim de assegurar a universalização dos serviços de saneamento básico.  

Inversões diretas de capitais públicos e/ou privados (empresas estatais 

públicas ou mistas) – é uma alternativa adotada pelos estados que ainda utilizam 

eficientemente esta forma para financiar os investimentos de suas Companhias. 

Na maioria dos casos, no entanto, o uso desta alternativa pelos estados tem se 

mostrado ineficaz ou realizado de forma ineficiente. 

Empréstimos – capitais de terceiros (Fundos e Bancos) foram retomados 

fortemente desde 2006, contando desde então com recursos do FAT (BNDES) 

que passa a financiar também concessionárias privadas. 

Concessões e Parcerias Público Privadas – constituem forma de prestação 

contratual dos serviços públicos, que ainda não são exploradas em larga escala 

pelo setor de saneamento básico. A forma de remuneração desses serviços é 

pautada na cobrança de tarifa a ser arcada pelo usuário dos serviços de 

saneamento básico. 

Com relação à disponibilidade de recursos oriundos de instituições de fomento 

governamentais, o Anexo I deste documento, apresenta algumas das fontes de 

recursos para financiamento de projetos atualmente disponíveis. 

 

10. PLANO DE EXECUÇÃO 

Planejar a execução das programas e ações estabelecidas requer o planejamento 

dos recursos necessários à sua realização.  

Diante das estimativas apresentadas para os quatro componentes do saneamento 

básico, o Quadro 7 apresenta a síntese das despesas de capital e de receitas de 

capital para possibilitar a universalização desses serviços públicos em Lagoa do 

Mato. 
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Ressalta-se que, as estimativas das despesas de capital e, ainda, das receitas de 

capital correspondentes deverão ser apresentadas no Sistema de Informação 

demonstrado no Relatório de Programas, Projetos e Ações (item 7.3), a fim de 

possibilitar a avaliação da execução orçamentária com o realinhamento das 

prioridades, se for o caso, dos programas, projetos e ações relativos ao setor de 

saneamento básico. 
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Quadro 7 – Síntese dos custos estimados para universalização do saneamento básico em Lagoa do Mato 

CUSTOS ESTIMADOS PREVISTOS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

TOTAL – SAA/AU 

CUSTO ESTIMADO (R$) Ano 
limite TOTAL – SAA/AR 

CUSTO ESTIMADO (R$) Ano 
limite CAPITAL CUSTEIO ANUAL CAPITAL CUSTEIO ANUAL 

1.047.000,00 160.800,00 2028 1.355.000,00 103.200,00 2028 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

TOTAL – SES/AU 

CUSTO ESTIMADO (R$) Ano 
limite TOTAL – SES/AR 

CUSTO ESTIMADO (R$) Ano 
limite CAPITAL CUSTEIO ANUAL CAPITAL CUSTEIO ANUAL 

4.170.000,00 207.600,00 2036 2.500.000,00 0,00 2038 

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

TOTAL – SDR/AU 

CUSTO ESTIMADO (R$) Ano 
limite TOTAL – SDR/AR 

CUSTO ESTIMADO (R$) Ano 
limite CAPITAL CUSTEIO ANUAL CAPITAL CUSTEIO ANUAL 

850.000,00 43.200,00 2038 0,00 0,00   

LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

TOTAL – SLUMRS/AU 

CUSTO ESTIMADO (R$) Ano 
limite TOTAL – SLUMRS/AR 

CUSTO ESTIMADO (R$) Ano 
limite CAPITAL CUSTEIO ANUAL CAPITAL CUSTEIO ANUAL 

785.000,00 148.800,00 2030 270.000,00 43.200,00 2025 

TOTAL SANEAMENTO 
BÁSICO/AU 

6.852.000,00 560.400,00 2038 
TOTAL SANEAMENTO 

BÁSICO/AR 
4.125.000,00 146.400,00 2038 

Fonte: UFF/PM, 2018
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O Quadro 8 apresenta a planilha consolidada do Plano de Execução, considerando 

os programas e ações estabelecidos, os custos estimados, as metas de execução, 

seus responsáveis e as parcerias necessárias para a concretização dos 

programas estabelecidos. 
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Quadro 8 – Plano de Execução 

COMPONTENTE PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO 

ESTIMADO 
(R$) 

PRIORIDAD
E 

META PARA 
A 

EXECUÇÃO 

RESPONSÁ
VEL 

PARCERIAS 

ATENDIMENTO 
INSTITUCIONAL 

- LEGAL 

(RE)ESTRUTURAÇÃ
O ADMINISTRATIVA 

PARA O 
SANEAMENTO 

BÁSICO 

1. Criação de um departamento de 

saneamento básico com setores água e 

esgoto, drenagem e resíduos sólidos, 

dentro da estrutura da secretaria de obras, 

promovendo a contratação e/ou 

capacitação de equipe técnica qualificada; 

2. Ações continuadas de sensibilização e 

educação ambiental para maior 

conscientização e entendimento da 

população dos sistemas de saneamento, 

as suas operacionalizações e as 

corresponsabilidades da população na 

fiscalização e utilização correta e 

adequada das redes(domiciliares) e 

unidades do sistema; 

3. Capacitação continuada, para 

manutenção e melhorias da qualidade dos 

serviços prestados; 

4. Implantação através da Agência 

reguladora dos serviços de saneamento, 

sistema de avaliação continuada (SAC), 

do nível de satisfação da população e 

promover ações corretivas quando 

necessário, com objetivo de manter a 

qualidade dos serviços prestados. 

A definir  Até 2021   

PROGRAMA DE 
(RE)ADEQUAÇÃO 

LEGAL PARA O 

1. Ampliar as ações de regulação e 

fiscalização e através da atuação da 

ARSP em atuações conjuntas e 

A definir  Até 2021   
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SANEAMENTO 
BÁSICO 

complementares resguardando as 

competências, fiscalização a cargo do 

departamento municipal; 

2. Revisão do contrato de concessão à 

Cesan e articulação com a ARSP para 

regulação; 

3. Cobrança de taxas e tarifas que garantam 

a sustentabilidade dos serviços; 

4. Aumentar a captação de recursos, junto a 

entes federais, como FUNASA, Ministério 

de desenvolvimento Social e outros que 

disponibilizam recursos para implantação 

e/ou melhorias em sistemas de 

saneamento básico em áreas urbanas e 

rurais; 

5. Estabelecer parcerias público-privadas e 

promover atuação de entidades do 

Terceiro Setor. 

QUATRO 
COMPONENTES 

DO 
SANEAMENTO 

BÁSICO 

CAPACITAÇÃO 
TÉCNICA E 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

CONTINUADA 

1. Capacitação de técnicos e funcionários da 

Prefeitura que atuam no setor; 

2. Capacitação/habilitação dos setores 

sociais; 

3. Realização de palestras e oficinas; 

A definir  Até 2021   

1. Contratação de equipe técnica qualificada; 

2. Treinamento contínuo da equipe; 

3. Campanhas contínuas com divulgação 

através de meios de comunicação; 

A definir  
De 2022 a 

2026 
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4. Realização bimestral de palestras e 

oficinas. 

ABASTECIMENT
O DE ÁGUA 
POTÁVEL 

REVITALIZAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DO 

SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA POTÁVEL 

1. Cadastramento técnico da rede; 

2. Qualidade da água em área rural de acordo 

com os padrões estabelecidos; 

3. Ações de educação ambiental; 

4. Educação ambienta. 

A definir  Até 2021   

1. Melhorias no sistema de distribuição para 

que o abastecimento se torne contínuo. 
A definir  

De 2022 a 
2026 

  

1. Ampliação do sistema de abastecimento 

garantindo a universalização do recurso e 

implantação de sistemas alternativos de 

acesso à água; 

2. Implantar de sistemas independentes na 

área rural; 

3. Ampliação do sistema de abastecimento de 

água em área rural para que atenda a 

totalidade da população; 

4. Implantar o reaproveitamento das águas 

pluviais através de cisternas. 

A definir  
De 2027 a 

2032 
  

1. Preservação e recuperação dos 

mananciais. 
A definir  

De 2033-
2038 

  

HIDROMETRAÇÃO 
DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA POTÁVEL, 

CONTROLE E 

1. Manutenção do índice de perdas. A definir  Até 2021   

1. Setorização e Controle de pressão na rede. A definir  
De 2022 a 

2026 
  

1. Estruturação para combate ativo dos 

vazamentos; 
A definir  

De 2027 a 
2032 
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REDUÇÃO DE 
PERDAS 

2. Incentivos à adoção de equipamentos de 

baixo consumo, distribuição gratuita de kits 

de conservação e assistência técnica. 

1. Automação do sistema. A definir  
De 2033-

2038 
  

ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

CONTROLE DE 
SISTEMAS 

INDIVIDUAIS DE 
ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO. 

1. Ações de educação ambiental. A definir  Até 2021   

1. Cadastramento técnico. A definir  
De 2022 a 

2026 
  

1. Limpeza sistemática ou periódica das redes 

coletoras com vistas a evitar entupimentos 

e danos ao sistema de coleta; 

2. Implantação de conjuntos fossa séptica + 

filtro anaeróbico. 

A definir  
De 2027 a 

2032 
  

1. Automação do sistema; 

2. Estruturação e manutenção de equipe de 

fiscalização dos lançamentos na rede 

coletora. 

A definir  
De 2033-

2038 
  

OTIMIZAÇÃO DO 
SISTEMA PÚBLICO 
DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

1. Ações de educação ambiental; 

2. Cadastramento técnico da rede. 
A definir  Até 2021   

1. Limpeza sistemática ou periódica das redes 

coletoras com vistas a evitar entupimentos 

e danos ao sistema de coleta; 

2. Implantação de fossas sépticas. 

A definir  
De 2022 a 

2026 
  

1. Ações corretivas e preventivas para que o 

descarte irregular seja eliminado; 

2. Incentivo técnico e financeiro à ligação das 

famílias de baixa renda à rede; 

A definir  
De 2027 a 

2032 
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3. Verificar o atendimento à legislação e 

permitir eventuais ajustes de procedimentos 

no processo de tratamento. 

1. Tratamento adequado do efluente lançado; 

2. Ampliação do sistema para que toda 

população urbana seja atendida por rede 

coletora; 

3. Ampliação do sistema e aumento da 

eficiência no tratamento do esgoto; 

4. Tratamento de esgoto em toda a extensão 

municipal, atingindo a universalização; 

5. Tratamento adequado do esgoto antes de 

lançar nos rios. 

A definir  
De 2033-

2038 
  

DRENAGEM E 
MANEJO DAS 

ÁGUAS 
PLUVIAIS 
URBANAS 

CADASTRAMENTO 
DO SISTEMA DE 

DRENAGEM E 
MANEJO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS URBANAS 

1. Planejamento adequado e ordenação da 

expansão territorial; 

2. Conscientização e educação ambiental; 

3. Capacitação de corpo técnico municipal 

especializado para apoio à população em 

caso de inundações bruscas. 

A definir  Até 2021   

1. Ações de limpeza e desobstrução dos 

fundos de vale; 

2. Mapeamento e Fiscalização da ocupação 

de áreas de risco; 

3. Intensificação de ações de fiscalização da 

ocupação de APPs; 

4. Limpeza, manutenção e melhorias 

periódicas na infraestrutura dos dispositivos 

A definir  
De 2022 a 

2026 
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de drenagem, promovendo melhor 

escoamento. 

CONTROLE DO 
SISTEMA DE 

DRENAGEM E 
MANEJO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS URBANAS 

1. Cadastramento da rede de drenagem; 

2. Melhoria das condições hidráulicas dos rios 

e canais. 

A definir  Até 2021   

1. Cadastramento da rede de drenagem; 

2. Melhoria das condições hidráulicas dos rios 

e canais. 

A definir  
De 2022 a 

2026 
  

1. Remoção das ocupações das áreas de 

risco; 

2. Remoção das ocupações em Áreas de 

Preservação Permanente (APPs); 

3. Aumento da cobertura da microdrenagem 

no município e manutenção dos dispositivos 

existentes; 

4. Melhoria do sistema separador absoluto 

A definir  
De 2027 a 

2032 
  

1. Construção de reservatórios e canais de 

drenagem das águas pluviais; 

2. Implantação de áreas de infiltração, 

calçamentos que possibilite o escoamento 

das águas pluviais e aumento da 

arborização; 

3. Implantação de drenagem adequada em 

áreas rurais. 

A definir  
De 2033-

2038 
  

LIMPEZA 
URBANA E 

MANEJO DE 

CAPACITAÇÃO 
TÉCNICA E 
EDUCAÇÃO 

1. Ações de sensibilização ambiental para a 

diminuição da geração de resíduos; 

2. Programa de educação ambiental voltado 

para coleta seletiva e inclusão de ações que 

A definir  Até 2021   
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Fonte: UFF/PM, 2018 

RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

AMBIENTAL 
CONTINUADA 

promovam a sensibilização em relação a 

disposição final e pontos de acumulação de 

resíduos. 

1. Capacitação de técnicos da Prefeitura e 

habilitação dos setores sociais. 
A definir  

De 2022 a 
2026 

  

ERRADICAÇÃO DO 
LIXÃO E 

OTIMIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE 
COLETA DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

1. Estabelecimento de calendário definido 

para coleta; 

2. Implantação de pontos de apoio de varrição; 

3. Eliminação de pontos de acúmulo de 

resíduos. 

A definir  Até 2021   

1. Melhoria/manutenção do sistema de coleta 

seletiva implantado no município. 
A definir  

De 2022 a 
2026 

  

1. Implementação de logística reversa no 

município; 

2. Implantação do sistema de compostagem; 

3. Atingimento de toda a extensão territorial 

para a coleta de RSU. 

A definir  
De 2027 a 

2032 
  

1. Encerramento e remediação do lixão e 

disposição final do resíduo em aterro 

sanitário. 

A definir  
De 2033-

2038 
  



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Diagnóstico Técnico-Participativo 

 

 

2018 

 

 

 

42/44 

ANEXO I 

 

 FONTES DE RECURSOS DISPONÍVEIS VOLTADAS A AÇÕES DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

 

INSTITUIÇÃO PROGRAMA BENEFICIÁRIO 
ORIGEM DOS 

RECURSOS 

NOSSA CAIXA 

NOSSO BANCO 

Plano Comunitário de 

Melhoramentos 

Prefeituras 

municipais 
Reservas da instituição 

Itens financiáveis: Obras de construção de rede de captação de e 

distribuição água potável, hidrômetros, obras de escoamento de águas 

pluviais, rede de coleta e destino de esgoto 

CAIXA 

ECONOMICA 

FEDERAL 

Programa de Resíduos 

Sólidos Urbanos 

Municípios com 

mais de 250.000 

habitantes ou 

integrantes de 

região 

metropolitana e de 

RIDE. 

Orçamento Geral da União. 

Itens financiáveis: a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos 

sólidos urbanos; a ampliação da cobertura e o aumento da eficiência e da 

eficácia dos serviços de limpeza pública, de coleta, de tratamento e de 

disposição final; a inserção social de catadores por meio da eliminação dos 

lixões e do trabalho infantil nesses locais. 

CAIXA 

ECONOMICA 

FEDERAL 

Saneamento Ambiental 

Abastecimento de água 

Municípios com 

população urbana 

entre 15.000 e 

50.000 habitantes; 

Municípios com 

déficit de cobertura 

por serviços de 

abastecimento de 

água superior à 

média nacional. 

Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Urbano 

da Presidência da 

República – SEDU/PR. 

Itens financiáveis: ações em obras, inclusive pré-investimento (estudos de 

concepção de projetos, projetos básicos e executivos, EIA/RIMA e de 

educação sanitária), Desenvolvimento Institucional e Educação Sanitária e 

Ambiental. 

CAIXA 

ECONOMICA 

FEDERAL 

Programa Drenagem 

Urbana Sustentável 

Prefeituras 

municipais 

Orçamento Geral da União 

- OGU. 

Itens financiáveis: promover, em articulação com as políticas de 

desenvolvimento urbano, de uso e ocupação do solo e de gestão das 

respectivas bacias hidrográficas, a gestão sustentável da drenagem urbana 

com ações estruturais e não estruturais dirigidas à recuperação de áreas 

úmidas, à prevenção, ao controle e à minimização dos impactos provocados 

por enchentes urbanas e ribeirinhas. 

MPOG - SEDU PRÓ-SANEAMENTO Prefeituras, FGTS - Fundo de Garantia 



 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Plano de Execução de Lagoa do Mato 

 
 

 

 

2018 

 

 

 

43/44 

2018-MA-PEX-LMA-01 

 

Ações de saneamento 

para melhoria das 

condições de saúde e 

da qualidade de vida 

da população, aumento 

da eficiência dos 

agentes de serviço, 

drenagem urbana, para 

famílias com renda 

média mensal de até 

12 salários mínimos. 

Governos 

Estaduais e do 

Distrito Federal, 

Concessionárias 

Estaduais e 

Municipais de 

Saneamento e 

Órgãos Autônomos 

Municipais. 

por Tempo de Serviço. 

Itens financiáveis: Destina-se ao aumento da cobertura e/ou tratamento e 

destinação final adequados dos efluentes, através da implantação, 

ampliação, otimização e/ou reabilitação de Sistemas existentes e expansão 

de redes e/ou ligações prediais. 

MPOG - SEDU 

PROSANEAR  

Ações integradas de 

saneamento em 

aglomerados urbanos 

ocupados por 

população de baixa 

renda (até 3 salários 

mínimos) com 

precariedade e/ou 

inexistência de 

condições sanitárias e 

ambientais. 

Prefeituras 

Municipais, 

Governos 

Estaduais e do 

Distrito Federal, 

Concessionárias 

Estaduais e 

Municipais de 

Saneamento e 

Órgãos Autônomos 

Municipais. 

Financiamento parcial com 

contrapartida e retorno do 

empréstimo / FGTS. 

Itens financiáveis: Obras integradas de saneamento: abastecimento de 

água, esgoto sanitário, microdrenagem/instalações hidráulico sanitárias e 

contenção de encostas com ações de participação comunitária 

(mobilização, educação sanitária). 

MPOG - SEDU 

PASS - Programa de Ação 

Social em Saneamento 

Projetos integrados de 

saneamento nos bolsões de 

pobreza. Programa em 

cidades turísticas. 

Prefeituras 

Municipais, 

Governos 

estaduais e 

Distrito 

Federal. 

Não oneroso com 

contrapartida / Orçamento 

Geral da União. 

Itens financiáveis: Contempla ações de abastecimento em água, 

esgotamento sanitário, disposição final de resíduos sólidos. Instalações 

hidráulico sanitárias intra domiciliares. 

MPOG - SEDU 

PROGEST - Programa de 

Apoio à Gestão do Sistema de 

Coleta e Disposição Final de 

Resíduos Sólidos. 

Prefeituras 

Municipais, 

Governos 

Estaduais e 

Distrito 

Federal. 

Não oneroso/Orçamento 

Geral da União. 

Itens financiáveis: Encontros técnicos, publicações, estudos, sistemas 
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piloto em gestão e redução de resíduos sólidos; análise econômica de 

tecnologias e sua aplicabilidade. 

MMA - SRHAU 

Apoio a Gestão 

Ambiental 

Urbana/Gestão de 

Resíduos Sólidos 

Prefeituras 

Municipais, 

Governos 

Estaduais e Distrito 

Federal. 

Não oneroso/Orçamento 

Geral da União. 

Itens financiáveis: Encontros técnicos, publicações, estudos, sistemas 

piloto em gestão e redução de resíduos sólidos; análise econômica de 

tecnologias e sua aplicabilidade. 

MMA – FUNDO 

NACIONAL DE 

MEIO 

AMBIENTE 

Apoio a Gestão 

Ambiental 

Urbana/Gestão de 

Resíduos Sólidos 

Prefeituras 

Municipais, 

Governos 

Estaduais e Distrito 

Federal 

Não oneroso/Orçamento 

Geral da União. 

Itens financiáveis: Infraestrutura: Encontros técnicos, publicações, 

estudos, sistemas piloto em gestão e redução de resíduos sólidos; análise 

econômica de tecnologias e sua aplicabilidade. 

FUNASA 

FUNASA - Fundação 

Nacional de 

Saúde Obras e 

Serviços em 

Saneamento. 

Prefeituras 

Municipais e 

Serviços Municipais 

de Limpeza 

Pública. 

Fundo perdido / Ministério 

da Saúde 

Itens financiáveis: Sistemas de resíduos sólidos, serviços de drenagem 

para o controle de malária, melhorias sanitárias domiciliares, sistemas de 

abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, estudos e 

pesquisa. 

MPOG - SEDU 

PRO-INFRA Programa de 

Investimentos Públicos em 

Poluição Ambiental e Redução 

de Risco e de Insalubridade 

em Áreas Habitadas por 

População de Baixa Renda. 

Áreas 

urbanas 

localizadas 

em todo o 

território 

nacional. 

Orçamento Geral da União 

(OGU) - Emendas 

Parlamentares, 

Contrapartidas dos 

Estados, Municípios e 

Distrito Federal. 

Itens financiáveis: Melhorias na infraestrutura urbana em áreas degradas, 

insalubres ou em situação de risco. 
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APRESENTAÇÃO 

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Lagoa do Mato-MA, (PMSB-

PMGIRS/SRI) representa um avanço significativo na construção de 

instrumentos de gestão pública em nosso município e dá início à fase de 

ordenamento da gestão e do gerenciamento desses serviços, com a 

participação da sociedade na esfera do controle social.  

A maior parte dos municípios brasileiros sofreram pressões implicadas em seu 

desenvolvimento sem que houvesse o devido acompanhamento das 

infraestruturas básicas, o que possibilitou a geração de ambientes insalubres 

com exclusão social. Neste contexto, o saneamento básico emerge como um 

dos pontos mais vulneráveis com interferências diretas no espaço e nas 

condições de saúde de nossa população.  

Atualmente, o setor tem sido alvo de maior atenção governamental com uma 

quantidade significativa de recursos a serem investidos. No entanto, esses 

investimentos deverão, além de gerar os benefícios já esperados quanto à 

melhoria dos índices de saúde pública, atender aos padrões mínimos de 

qualidade, com garantia de sustentabilidade.  

Temos consciência que, de acordo à Constituição Federal e às legislações 

específicas, é o município o gestor e poder concedente dos serviços de 

saneamento básico, tarefa desafiadora para o qual temos que estar 

preparados. Assim, a oportunidade de apoio da FUNASA e da Universidade 

Federal Fluminense para a elaboração de nosso Plano Municipal de 

Saneamento Básico nos credencia não somente a buscar os possíveis 

recursos financeiros da União e do Estado do Maranhão, como também nos 

qualifica para implementar uma política pública para o saneamento básico, 

embasada em princípios e diretrizes que respeitem as interfaces das políticas 

de saúde, meio ambiente, recursos hídricos e desenvolvimento territorial.  

O Plano Municipal de Saneamento Básico aqui apresentado elenca ações e 

investimentos em caráter imediato, mas também e principalmente para os 

horizontes de curto, médio e longo prazo. Não é, portanto, um instrumento 

voltado somente para este mandato e sim para o futuro do nosso município, 

devendo ser cuidadosamente revisto, e atualizado a cada quatro anos pelas 

futuras administrações municipais, com a mais ampla participação da 

sociedade civil de Lagoa do Mato - MA. 
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1. INTRODUÇÃO 

A universalização do acesso ao saneamento básico, com quantidade, qualidade e 

regularidade se constitui em um desafio das administrações municipais, titulares 

destes serviços, na formulação de políticas públicas para alcançar a melhoria das 

condições sanitárias e ambientais do município e, consequentemente, da qualidade 

de vida da população. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Lagoa do Mato (PMSB-

PMGIRS/LMA) abrange todo o território municipal, considerando suas 

particularidades, e contempla os quatro componentes do saneamento: 

Abastecimento de Água Potável: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a adução 

até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

Esgotamento Sanitário: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados de 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o lançamento final no meio 

ambiente; 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, 

de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e disposição final dos resíduos domésticos, comerciais, industrial e 

público, originário de varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e da 

recuperação da área degradada, bem como resíduos da construção civil e de 

serviços de saúde. 

No processo de elaboração do PMSB/LMA, em conformidade com o estabelecido 

no Termo de Referência FUNASA para elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico, foram estruturados e analisados os cenários tendencial e 

desejável considerando a atual forma de prestação dos serviços no município, a 

infraestrutura existente, a evolução populacional e fatores críticos, conforme 

indicado no Diagnóstico Técnico-Participativo – DTP (Produto C). 

Para os cenários estabelecidos, foram estudadas as demandas, bem como 

hierarquizadas as áreas de intervenção considerando os pontos fortes, pontos 

fracos, debilidades e vulnerabilidades do município em relação aos quatro 
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componentes do saneamento básico, apresentado no relatório Prospectiva e 

Planejamento Estratégico-PPE (Produto D). 

Com base no estabelecimento dessa hierarquia foram instituídos os programas, 

projetos e ações, prevendo sua sustentabilidade ambiental, social e econômica, de 

forma a possibilitar a universalização na prestação dos serviços de saneamento 

básico, no intuito de melhorar as condições de salubridade ambiental, de reduzir os 

riscos à saúde da população e promover o uso racional dos recursos hídricos, 

conforme indicado nos relatórios Programas, Projetos e Ações – PPA e Plano de 

Execução - PE (Produtos E e F). 

Com vistas ao monitoramento da eficiência, eficácia e efetividade dos programas, 

projetos e ações planejados para o município de Lagoa do Mato foram concebidos 

mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática, incluindo os mecanismos 

de participação social, apresentados no relatório sobre os Indicadores de 

Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico (Produto H). 

Nesse contexto, o presente relatório constitui-se no Produto K – Relatório Final do 

Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB e Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS de Lagoa do Mato e tem por objetivo 

definir os princípios norteadores do modelo de gestão a ser adotado, estabelecer 

diretrizes e fixar metas de cobertura e atendimento dos serviços, como também 

indicar os recursos necessários, bem como as fontes de financiamento para que 

seja possível alcançar a universalização dos serviços de saneamento básico. 

Por fim, no Anexo II é apresentada a minuta do Projeto de Lei que consolida a 

Política Municipal de Saneamento Básico de Lagoa do Mato (Produto G). 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO 

Situado na mesorregião Leste Maranhense e na microrregião Chapadas do Alto 

Itapecuru, o município de Lagoa do Mato, dista 526km da capital São Luís, 

limitando-se com Barão de Grajaú, São João dos Patos e Sucupira do Riachão 

(SUL); Buriti Bravo e Parnarama (NORTE); Passagem Franca (OESTE) e; São 

Francisco do Maranhão (LESTE) (Figura 1). 
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Figura 1 – Localização do Município de Lagoa do Mato, no Estado do Maranhão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2016 

Elaboração: UFF, 2017 

 

Atualmente, o município é composto por 3 distritos: Lagoa do Mato (sede), Cedro, 

Tabuleiro e São Raimundo. Não foram identificadas comunidades Quilombolas ou 

Indígenas no município. 

O Município está situado na Província Parnaíba, com relevo predominante ondulado, 

com predominância dos solos latossolos amarelo, litólico e podzólico vermelho 

amarelo em seu território. 

O clima da região é tropical de savana com chuvas no verão, caracterizado por 

temperaturas médias constantemente altas (>18°C), permitindo no entanto a 

distinção entre uma estação mais amena e uma mais quente. 

Inserido no Bioma Cerrado Maranhense, não é abrangido por Unidades de 

Conservação.  
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Localiza-se nos domínios da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru e Bacia 

Hidrográfica do Rio Parnaíba. 

2.1 Aspectos populacionais 

Lagoa do Mato, de acordo com o Censo demográfico do IBGE, possuía em 2010, 

10.937 habitantes sendo que destes, 4.457 habitantes estavam localizados em 

áreas urbanas e 6.480 habitantes em áreas rurais.  

2.2 Prospectiva populacional 

Para o cálculo da prospectiva populacional neste PMSB/LMA, foram realizadas 

projeções, com base nos dados Censitários do IBGE, inferindo-se que nos próximos 

20 anos poderá haver um incremento populacional de 2/161 habitantes na área 

urbana e na área rural um incremento de 3.142habitantes, até o ano de 2038 

(Tabela 1), sem considerar a dinâmica migratória.  

 

Tabela 1 – Prospectiva populacional – área urbana e rural no horizonte temporal do PMSB/LMA 

ANO 

POPULAÇÃO MENSURADA 
(IBGE) 

POPULAÇÃO MENSURADA PARA O 
PMSB 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

2010 10.937 4.457 6.480 - - - 

2018 - - - 13.677 5.574 8.104 

2019 - - - 13.943 5.682 8.261 

2020 - - - 14.208 5.790 8.418 

2021 - - - 14.473 5.898 8.575 

2022 - - - 14.738 6.006 8.732 

2023 - - - 15.003 6.114 8.889 

2024 - - - 15.268 6.222 9.046 

2025 - - - 15.533 6.330 9.203 

2026 - - - 15.799 6.438 9.360 

2027    16.064 6.546 9.517 

2028 - - - 16.329 6.654 9.675 

2029 - - - 16.594 6.762 9.832 

2030 - - - 16.859 6.870 9.989 

2031 - - - 17.124 6.978 10.146 

2032 - - - 17.389 7.086 10.303 

2033 - - - 17.655 7.194 10.460 

2034 - - - 17.920 7.303 10.617 
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ANO 

POPULAÇÃO MENSURADA 
(IBGE) 

POPULAÇÃO MENSURADA PARA O 
PMSB 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

2035 - - - 18.185 7.411 10.774 

2036 - - - 18.450 7.519 10.931 

2037 - - - 18.715 7.627 11.088 

2038 - - - 18.980 7.735 11.245 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

Nota: Para conhecer as metodologias aplicadas para a prospectiva populacional e seus resultados, 
acesse o Produto D (PPE) do Município, item 5, disponível na página eletrônica: 
www.saneamentomunicipal.com 

 

3. DIAGNÓSTICO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

O processo de estruturação do PMSB/LMA, exigiu o levantamento de informações 

básicas relevantes acerca do município. As informações levantadas para a 

construção do diagnóstico abrangeram dados secundários e primários, 

considerando os indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais, 

socioeconômicos e educacionais, permitindo  detectar o quadro atual e as 

deficiências nos serviços de saneamento básico municipal. 

Essa construção, contemplou a percepção de técnicos e da sociedade. As 

informações sistematizadas para os quatro componentes do Saneamento Básico 

encontram-se descritas nos quadros a seguir. 

 

Quadro 1 – Informações sistematizadas sobre os serviços de saneamento básico 

ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 

Prestador do serviço público Secretaria Municipal de Infraestrutura 

População urbana atendida 84,55% 

Consumo médio per capita 147,89l/hab.dia 

Índice de perdas 50,00% 

Qualidade da água distribuída 
Atende parcialmente as determinações da Portaria MS 

nº 2.914/2011 

Densidade populacional Baixa – densidade média: 5,74hab./km2 

Intermitência no abastecimento Existente 

Ações para o aproveitamento da água 
pluvial 

Inexistentes no âmbito municipal 

Sensibilização e educação ambiental 
para consumo consciente e redução do 

desperdício 

Somente para atendimento à Lei nº 9.795/99 – que 
dispõe sobre a educação ambiental no ensino formal. 

Não existem outras iniciativas institucionalizadas. 

http://www.saneamentomunicipal.com/
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Manancial Poços de Lagoa do Mato 

Abastecimento em área rural 38,52% 

Abastecimento de água potável nos 
distritos, núcleos rurais  ou comunidades 

tradicionais 
Captação direta em poços 

Serviços públicos de abastecimento de 
água potável na área rural 

86,95% (rede pública) 

Existência de Plano Municipal de 
Saneamento Básico – componentes água 

e esgoto 
Não 

Cobrança pelos serviços prestados Não 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Prestador do serviço público Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Produção média per capita 118,31l/hab.dia (da relação água/esgoto) 

População urbana atendida 16 habitantes - 0,28% da população urbana 

Eficiência no tratamento Não há tratamento 

Densidade populacional Baixa – densidade média: 5,74hab./km2 

Lançamentos irregulares/clandestinos 99,72% dos domicílios existentes no município 

Descarte do efluente 
Riacho São Domingos. Não há outorga de uso não 

consuntivo. 

Pontos de risco por contaminação por 
esgoto 

Existente, pontos de riscos de contaminação 
identificados 

Sensibilização e educação ambiental 
Somente para atendimento à Lei nº 9.795/99 – que 

dispõe sobre a educação ambiental no ensino formal. 
Não existem outras iniciativas institucionalizadas 

Corpo receptor Riacho São Domingos 

Esgotamento sanitário na área rural 
Fossas rudimentares, fossas sumidouros e lançamentos 

direto nos corpos d'água 

Esgotamento sanitário em comunidades 
tradicionais 

Fossas rudimentares, fossas sumidouros e lançamentos 
direto nos corpos d'água 

Serviços públicos para esgotamento em 
área rural 

0,19% (rede pública) 

Existência de Plano Municipal de 
Saneamento Básico – componentes água 

e esgoto 
Não 

Cobrança pelos serviços prestados Não 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Prestador do serviço público Secretaria Municipal de Obras 

Sistema de microdrenagem implantado 
conforme regras da engenharia 

Não 

Cobertura da microdrenagem na área 
urbana 

40,00% 

Expansão da área urbana Sem planejamento /desordenado 

Impermeabilização do solo Constante e ausente de regras 

Fundos de vale Obstruídos 

Ocupação de áreas de risco (fundos de 
vale e cursos d’água) 

Ocupados 
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Inundações bruscas 1 

Inundações graduais 0 

Preservação de áreas de preservação 
permanente (APP) 

Ações Inexistentes 

Macrodrenagem 
O município possui galerias de macrodrenagem, mas 

não possui reservatórios de macrodrenagem 

Existência de Plano Diretor de drenagem Não 

Sensibilização e educação ambiental 
Somente para atendimento à Lei nº 9.795/99 – que 

dispõe sobre a educação ambiental no ensino formal 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Prestador do serviço público Construtora Panorama/ Prefeitura Municipal 

Cobertura dos serviços de varrição 1.114,76 hab 

Cobertura dos serviços de coleta de RSU 100,00% 

Regularidade da coleta de RDO Roteiro básico 

Geração per capita de RDO 0,32 

Geração per capita de RLU 0,20 

Pontos de acumulação de resíduos 
sólidos 

Existência de diversos pontos no município 

Coleta seletiva Não possui coleta seletiva 

Inclusão dos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis 

Não há ações de inclusão de catadores no município 

Logística Reversa 
Existente apenas pontualmente em alguns 

estabelecimentos 

Compostagem Não possui 

Disposição final ambientalmente 
adequada 

Lixão 

Existência de Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos 

Sim 

Sensibilização e educação ambiental Não possui 

Fonte: DTP/LMA, 2018 

Nota: Para conhecer em detalhes o Diagnóstico Técnico Participativo, acesse o Produto C (DTP) do 
Município, disponível na página eletrônica: www.saneamentomunicipal.com 

 

4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO PMSB PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA DO 

MATO 

A elaboração do PMSB/LMA passa, necessariamente, pelo entendimento de fatores 

políticos, sociais, ambientais e econômicos, que determinam sua  atuação no campo 

das políticas públicas. 

Em conformidade com a Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (no 

11.445/2007), os serviços públicos de saneamento básico devem ser  prestados 

com base nos seguintes princípios fundamentais (Figura 2): 

• universalização do acesso com segurança, qualidade e regularidade; 

http://www.saneamentomunicipal.com/
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• integralidade, compreendida como o conjunto das atividades e componentes 

de cada um dos serviços de saneamento básico, propiciando à população o 

acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das 

ações e resultados; 

• abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à 

proteção do meio ambiente; 

• disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de 

manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida 

e do patrimônio público e privado; 

• adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades 

locais e regionais; 

• articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 

habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 

ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento 

básico seja fator determinante; 

• eficiência e sustentabilidade econômica; 

• inovação e utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade 

de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

• transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 

decisórios institucionalizados; 

• integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 

hídricos; 

• controle social. 
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Figura 2 – Princípios fundamentais do Plano Saneamento Básico 

 
Fonte: Termo de Referência para a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico - 

Funasa, 2012. Disponível em: http://www.funasa.gov.br/site/wp-

content/uploads/2012/04/2b_TR_PMSB_V2012.pdf 

 

As seguintes diretrizes nortearam o processo: 

• Integração de diferentes componentes da área de saneamento básico e 

outras que se fizerem pertinentes em relação à saúde, ao ambiente e ao 

desenvolvimento urbano; 

• Promoção do protagonismo social a partir da criação de canais de acesso à 

informação e à participação que possibilite a conscientização e a autogestão 

da população; 

• Promoção e defesa da saúde pública; 

• Promoção da educação ambiental em saúde e saneamento que vise à 

construção da consciência individual e coletiva e de uma relação mais 

harmônica entre o homem e o ambiente; 

• Orientação por bacia hidrográfica; 

• Sustentabilidade; 

• Proteção ambiental; 

• Transparência das ações e informações para a sociedade. 

PMSB

EQUIDADE

INTEGRALIDADE

CONTROLE SOCIAL

UNIVERSALIDADE

TRANSPARÊNCIA

SUSTENTABILIDADE

http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2012/04/2b_TR_PMSB_V2012.pdf
http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2012/04/2b_TR_PMSB_V2012.pdf
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5. ABRANGÊNCIA DO PMSB/LMA 

O PMSB/LMA compreende o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações 

operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo 

de águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tendo como 

público beneficiário a população total do município de Lagoa do Mato. 

5.1 Abrangência geográfica 

O PMSB/LMA abrange todo território municipal considerando as perspectivas de 

expansão das áreas urbanas e rurais. 

5.2 Abrangência temporal 

O PMSB/LMA tem seu horizonte temporal previsto para 20 anos (2018-2038) e 

deverá ser revisto e atualizado a cada quatro anos, anteriormente à elaboração do 

Plano Plurianual – PPA do Município  (2022, 2026, 2030 e 2034), conforme 

demonstra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Abrangência temporal do PMSB/LMA 

 
Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

6. OBJETIVOS 

Considerando a necessidade de melhoria e ampliação da oferta dos serviços de 

saneamento básico, atendendo aos princípios fundamentais estabelecidos pela Lei 

nº 11.445/2007, com destaque à universalidade, integralidade das ações e equidade, 

foram adotados os seguintes objetivos gerais e específicos: 

2022

2026

2030

2034

2038

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Revisão I Revisão II Revisão III Revisão IV Fim da Vigência 
do PMSB

AN
O

REVISÕES



 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Plano Municipal de Saneamento Básico e  

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Lagoa do Mato 
 

 

 

2018   

 

33/124 

2018-MA-PMSB-LMA-01 

6.1 Objetivos gerais 

Para o PMSB/LMA foram adotados os objetivos recomendados no Guia para 

Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico1, conforme demonstra o 

Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Objetivos gerais no PMSB/LMA 

OBJETIVOS DESCRIÇÃO 

Promoção da salubridade 
ambiental e da saúde 

coletiva 

garantir a qualidade ambiental como condição essencial para a 
promoção e melhoria da saúde coletiva; garantir um nível razoável de 
atendimento com sistemas e serviços de saneamento; promover a 
recuperação e o controle da qualidade ambiental, garantindo acesso 
pleno dos cidadãos aos serviços e sistemas de saneamento. 

Proteção dos Recursos 
Hídricos e Controle a 

Poluição 

garantir a qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 
principalmente os mananciais destinados ao consumo humano; garantir 
um nível razoável de atendimento com sistemas de drenagem e 
tratamento dos efluentes (em particular os domésticos); promover a 
recuperação e o controle da qualidade dos recursos hídricos superficiais 
e subterrâneos, por meio do tratamento e da redução das cargas 
poluentes e da poluição difusa. 

Proteção da Natureza 

assegurar a proteção do meio ambiente, com ênfase na proteção do 
solo e nos meios aquáticos e ribeirinhos com maior interesse ecológico, 
a proteção e recuperação de habitat e condições de suporte das 
espécies nos meios hídricos; estabelecer condições adequadas de 
manejo do solo para evitar degradação; estabelecer vazões “ecológicas” 
e evitar a excessiva artificialização do regime hidrológico dos cursos de 
água. 

Proteção contra 
situações hidrológicas 

extremas 

promover a minimização dos efeitos econômicos e sociais das secas 
por meio de medidas de gestão em função das disponibilidades de 
água, impondo restrições ao fornecimento em situação de seca e 
promovendo a racionalização dos consumos através de planos de 
contingência; promover a minimização dos efeitos econômicos e sociais 
das enchentes por meio do ordenamento da ocupação das áreas 
ribeirinhas sujeitas a inundações e o estabelecimento de mapas de risco 
de inundação, a regularização e a conservação da rede de drenagem; a 
implantação de obras de controle; promover a minimização dos efeitos 
econômicos e sociais de acidentes de poluição, via o estabelecimento 
de planos de emergência, visando à minimização dos seus efeitos. 

Valorização Social e 
Econômica dos Recursos 

Ambientais 

estabelecer prioridades de uso para os recursos ambientais e definir a 
destinação dos diversos resíduos provenientes da atividade humana; 
promover a identificação dos locais com aptidão para usos específicos 
relacionados ao saneamento ambiental; promover a valorização 
econômica dos recursos ambientais, ordenando os empreendimentos 
no território. 

                                                        
1Guia para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico, Ministério das Cidades, 2ª edição, Brasília, 

2011. 
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Ordenamento do 
Território 

preservar as áreas de várzea; impor condicionamentos aos usos do solo 
por meio da definição de diretrizes de ordenamento e de ocupação; 
promover a reabilitação e renaturalização dos leitos de rios e canais; 
promover o zoneamento em termos de uso e ocupação do solo 

Sustentabilidade 
Econômico-financeira 

promover a sustentabilidade econômica e financeira dos sistemas de 
saneamento e a utilização racional dos recursos hídricos, incentivar a 
adoção dos princípios usuário-pagador e poluidor-pagador. 

Fonte: Guia para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico, Ministério das Cidades, 
2ª edição, Brasília, 2011. Disponível em: 
http://www.capacidades.gov.br/biblioteca/detalhar/id/178/titulo/guia-para-elaboracao-de-planos-
municipais-de-saneamento-basico 

 

6.2 Objetivos específicos  

Como objetivos específicos, entendeu-se o detalhamento ou desmembramento dos 

objetivos gerais adotados. Para tanto foram considerados: 

• Fortalecer a gestão pública dos serviços de saneamento básico; 

• Qualificar a estrutura institucional do saneamento básico; 

• Elaborar ferramentas de planejamento contendo informações e dados 

atualizados do saneamento básico com vistas a auxiliar na tomada de 

decisão; 

• Assegurar a regulação e fiscalização do sistema e dos serviços de 

saneamento básico; 

• Promover a interação entre a sociedade e a administração pública, com 

vistas a solucionar os problemas e as deficiências sociais com eficiência e 

eficácia; 

• Viabilizar recursos financeiros para implementação das ações necessárias 

para garantia da universalização dos serviços; 

• Atingir o equilíbrio econômico financeiro considerando as necessidades de 

investimento para a melhoria da qualidade dos serviços, universalização do 

atendimento e manutenção da equidade social no acesso ao saneamento 

básico, considerando a capacidade de pagamento dos usuários; 

• Fomentar ações que contribuam com a geração de negócios, trabalho, 

emprego e renda associados ao setor. 

A seguir serão descritos os objetivos específicos previstos para cada componente 

do saneamento básico. 

6.2.1 Abastecimento de água potável 

• Garantir o acesso universalizado da população à água potável com qualidade 

e quantidade; 

http://www.capacidades.gov.br/biblioteca/detalhar/id/178/titulo/guia-para-elaboracao-de-planos-municipais-de-saneamento-basico
http://www.capacidades.gov.br/biblioteca/detalhar/id/178/titulo/guia-para-elaboracao-de-planos-municipais-de-saneamento-basico
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• Levantar e atualizar dados estruturantes do sistema de abastecimento de 

água; 

• Reduzir o desperdício e o consumo per capita; 

• Reduzir as perdas físicas no abastecimento de água; 

• Promover a sensibilização e educação ambiental para o consumo consciente 

e racional de água e para a preservação dos mananciais de abastecimento; 

• Promover ações de proteção e controle do manancial hídrico; 

• Acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados; 

• Assegurar o acesso à educação ambiental e à melhoria nos hábitos de uso 

de água nas áreas rurais dispersas. 

6.2.2 Esgotamento sanitário 

• Fomentar a universalização do sistema de esgotamento sanitário; 

• Garantir a coleta e tratamento adequado para o esgotamento sanitário; 

• Garantir qualidade operacional no sistema; 

• Garantir no sistema a promoção do controle e proteção ambiental; 

• Promover a sensibilização e educação ambiental quanto à importância do 

sistema de coleta e tratamento de esgoto, bem como os impactos causados 

por lançamentos clandestinos. 

• Assegurar o acesso à educação ambiental e a sistemas adequados de 

esgotamento sanitário nas áreas rurais dispersas. 

6.2.3 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

• Cadastrar, mapear e atualizar de forma gradual as infraestruturas e 

dispositivos do sistema municipal de drenagem e manejo das águas pluviais; 

• Desenvolver instrumentos de planejamento especifico para esse sistema; 

• Proporcionar ao município infraestruturas e dispositivos adequados para um 

sistema eficaz; 

• Assegurar o adequado funcionamento do sistema; 

• Estabelecer mecanismos para o reaproveitamento, retenção e infiltração das 

águas pluviais otimizando e reduzindo as cargas do sistema, podendo ser 

exigido na abertura de novos empreendimentos e parcelamentos do solo 

(loteamentos e condomínios); 

• Garantir a prevenção e o controle de enchentes, alagamentos e inundações; 

• Identificar áreas sujeitas a inundações que causam riscos a população local, 

remanejando-as para locais adequados; 

• Restringir a ocupação de áreas que apresentam riscos de inundações; 

• Garantir a proteção e controle ambiental dos cursos d’água; 

• Implantar projeto de sensibilização e educação ambiental. 
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6.2.4 Limpeza Urbana e manejo de resíduos sólidos 

• Universalizar os serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 

com qualidade, regularidade e minimização de custos operacionais; 

• Dispor de veículos e equipamentos adequados para o gerenciamento e 

manejo dos resíduos sólidos; 

• Fomentar a adoção de tecnologias limpas voltadas a destinação final dos 

resíduos sólidos; 

• Propor a gestão associada considerando a viabilidade econômico financeira; 

• Exigir o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos por parte de grandes 

geradores; 

• Adotar área e infraestrutura adequada para a disposição final dos rejeitos; 

• Garantir a implementação da coleta seletiva adequada à realidade municipal; 

• Apoiar a implantação da logística reversa para os resíduos, conforme 

obrigatoriedade legal; 

• Fomentar a participação de grupos interessados no gerenciamento dos 

resíduos, por meio da inclusão social dos catadores de materiais reutilizáveis 

e recicláveis e pessoas de baixa renda; 

• Formação e atualização profissional para a gestão, gerenciamento e manejo 

dos resíduos sólidos; 

• Propiciar a sensibilização e educação ambiental visando o alcance dos 

objetivos propostos; 

• Assegurar o acesso à educação ambiental e aos serviços de manejo de 

resíduos sólidos nas áreas rurais dispersas. 

 

7. CENARIZAÇÃO 

A construção de cenários objetivou transformar as incertezas do ambiente em 

condições racionais para a tomada de decisão, servindo como referencial para a 

elaboração do planejamento estratégico.  

Deste modo, foram estabelecidos dois cenários (CENÁRIO ATUAL e CENÁRIO 

FUTURO), ou seja, dois caminhos possíveis na direção do futuro do saneamento 

básico para o município de Lagoa do Mato. 
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Figura 4 – Cenários do planejamento estratégico 

 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

Para a estruturação do cenário atual, foi adotada a tendência histórica do município 

para o saneamento básico (cenário tendencial), enquanto que, para o cenário futuro 

(desejável), foram prognosticadas as melhorias necessárias com vistas à 

universalização e otimização dos serviços de saneamento básico.  

7.1 Cenário Atual 

7.1.1 Abastecimento de água potável 

Atualmente a Secretaria Municipal de Infraestrutura presta o serviço de 

abastecimento de água (SAS), compreendendo quase 85% da população urbana. 

Na área rural, 86,95% da população é atendida.  

Como a densidade populacional é baixa, ela consiste em um fator que dificulta a 

implantação do SAS no município, principalmente na área rural.  

O consumo médio per capita (147,89l/hab/dia) encontra-se acima do consumo 

mínimo preconizado pela ONU (110l/hab/dia), porém abaixo da média geral dos 

municípios do mesmo porte (150 a 200l/hab/dia). 

A qualidade da água distribuída atende parcialmente as determinações da Portaria 

MS nº 2.914/2011, sendo necessária a implementação de ações que visem o 

atendimento integral. Bem como a ocorrência de intermitência no abastecimento 

que deve ser verificada visando à redução significativa. 

A captação é realizada em manancial subterrâneo através da bateria de 56 poços 

públicos distribuídos no município.  

•Demandas dos serviços de saneamento básico
seguindo a tendência atual com evolução baseada
nas tendências históricas de crescimento.

CENÁRIO ATUAL

•Demandas dos serviços de saneamento básico
professam a universalização antecipando as
melhorias necessárias na direção do futuro do
saneamento básico em sua integralidade.

CENÁRIO FUTURO
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De acordo com as informações disponibilizadas pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, consta no DTP que o volume de água produzido oriundo do conjunto 

de poços é de 71,81l/s, sendo essa vazão ainda suficiente para atender a demanda 

mesmo com o crescimento populacional projetado. 

7.1.2 Esgotamento sanitário 

A prestação de serviços de Esgotamento Sanitário é realizada pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, atendendo apenas 0,28% da população urbana e 0,19% 

da população rural. O serviço é realizado através de fossas sépticas. 

Os números estão muito abaixo dos valores encontrados no próprio estado, com o 

atendimento médio de 12% da população total e, quando comparados ao Nordeste 

e ao Brasil, a diferença é ainda mais discrepante: 24% e 50% respectivamente. 

Devido à falta de serviço de esgotamento sanitário, foi estimado que todo esgoto 

não coletado é considerado como ligação irregular ou clandestina. E devido à baixa 

densidade populacional, é ainda maior a dificuldade de se implantar redes coletoras 

de esgoto. 

A produção média per capita de esgoto no município é de 118,31 l/hab.dia. 

O esgoto gerado e coletado não é tratado, sendo despejado diretamente no Riacho 

São Domingos, disposta inadequadamente em corpo hídrico, fossas rudimentares, 

sumidouros e à céu aberto. O ponto mais crítico de esgoto bruto a céu aberto 

encontra-se ao longo da Rua Sucupira, no bairro Vila Nova. 

7.1.3 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

A Secretaria Municipal de Obras é o órgão responsável pela prestação de serviços 

referentes à drenagem urbana. Apenas 40% da área urbana possui instalações de 

microdrenagem, e estas ainda não estão implantadas conforme regras de 

engenharia.  

Como o crescimento do município ocorreu de forma desordenada e com ausencia 

de planejamento, algumas áreas de risco foram ocupadas, como fundos de vale e 

áreas ao redor de cursos d’água, podendo ocorrer enchentes e alagamentos nessas 

residências alocadas em locais inapropriados.  

Outro fator agravante é a constante impermeabilização do solo que vem 

acontecendo também de forma desordenada. O município dispõe de galerias de 

macrodrenagem, no entanto os fundos de vale encontram-se obstruídos 

contribuindo para o risco de enchentes e alagamentos. 

No período de vinte anos (1991-2010) foram observados 140 eventos oficiais de 

inundações bruscas e alagamentos no Estado do Maranhão, com 217 municípios 
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atingido. Em Lagoa do Mato ocorreu apenas uma inundação brusca em 2009, com 

um período de retorno de aproximadamente 15 anos. 

7.1.4 Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

A Prefeitura Municipal é o órgão responsável pela limpeza urbana do município, e 

os serviços de coleta, transporte e disposição final são prestados através de 

contrato pela Construtora Panorama. O município dispõe de apenas um caminhão 

sem cobertura e com capacidade de 1,5 toneladas.  

A geração per capita de resíduos domésticos (0,32 kg/hab.dia) somados aos 

resíduos de limpeza urbana (0,20 kg/hab.dia) totalizam 0,52 kg/hab.dia, número 

notoriamente mais baixo do que a média no Nordeste (1,10 kg/hab.dia) e no Brasil 

(0,94 kg/hab.dia). 

A coleta e transporte de resíduos domésticos (RDO) na área urbana são realizados 

periodicamente (duas vezes por semana), no período diurno, modalidade porta a 

porta, com utilização de EPI. Nas comunidades rurais não há coleta de resíduos, 

estes são geralmente queimados ou enterrados em locais por seus próprios 

geradores. Em comunidades tradicionais os resíduos são acumulados  em local 

propício e periodicamente são coletados e transportados ao lixão municipal pela 

Prefeitura Municipal.  

Os resíduos de serviço de saúde (RSS) são coletados e transportados pela 

Prefeitura Municipal, entretanto não são utlizados veículos apropriados conforme 

disposto nas Resoluções da Anvisa e Conama, RDC 306/2004 e 358/2005, 

respectivamente. Os resíduos de construção civil (RCC) são coletados e 

transportados, com o uso de EPI, também pela Prefeitura Municipal, utilizando o 

caminhão caçamba e caminhão de coleta de RDO, sendo destinados ao lixão 

municipal. 

Não é realizada no município a coleta seletiva dos resíduos. Mesmo quando este é 

segregado nas residências, na coleta domiciliar são misturados, desestimulando os 

moradores à segregação de seus resíduos. Há a presença de catadores no lixão 

municipal, mas não há ações de inclusão desses catadores pelo município. 

Oficialmente, a logística reversa não está implantada, entretanto, para alguns 

resíduos (embalagens de agrotóxicos e óleos lubrificantes, pneus e 

eletroeletrônicos) alguns pontos comerciais realizam o recebimento de forma 

satisfatória; e para outros resíduos como pilhas, baterias e lâmpadas, o número de 

comerciantes que realmente aplicam a logística reversa é reduzido. O posto de 

coleta de pneus inservíveis mais próximo de Lagoa do Mato está localizado em 

Codó, a 260 km de distância. Deverá ser realizado um trabalho de sensibilização e 

educação ambiental visando orientar os moradores sobre a importância da 



 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Plano Municipal de Saneamento Básico e  

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Lagoa do Mato 
 

 

 

2018   

 

40/124 

2018-MA-PMSB-LMA-01 

destinação adequada de seus resíduos, facilitando e contribuindo com o trabalho da 

Prefeitura Municipal. 

Para possibilitar a construção da cenarização, foi estabelecido o conjunto de  fatores 

críticos que afetam de forma positiva ou negativa o desempenho do sistema e 

definidos os fatores críticos no horizonte temporal de 20 anos.  

A seguir, elenca-se o conjunto de variáveis/fatores críticos considerados para cada 

componente do saneamento básico conforme demonstra a Figura 5. 
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Figura 5 – Conjunto de variáveis consideradas para cada componente do saneamento básico 

 

Fonte: PPE/LMA, 2018 
Nota: Para conhecer em detalhes o conjunto de variáveis, acesse o Produto D (PPE) do Município, disponível na página eletrônica: 
www.saneamentomunicipal.com 
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Diante desse conjunto de fatores críticos e dos cenários estruturados, o caminho 

escolhido na direção do futuro do saneamento básico para o município de Lagoa do 

Mato foi o estabelecido pelo CENÁRIO FUTURO (desejável) e seus resultados 

foram confrontados com aqueles do cenário  atual (tendencial) estudado.  

7.1 Cenário futuro  

No cenário futuro, pressupôs-se que a situação atual sofrerá influências positivas 

nos quatro componentes do saneamento básico, assim, são previstas melhorias nos 

serviços visando sua otimização e universalização. 

O Quadro 3 apresenta as principais características de cada aspecto abordado em 

sua concepção. 

 

Quadro 3 – Principais características no cenário futuro 

CENÁRIO FUTURO 

Abastecimento de água potável 

Prestador do serviço público - 

População urbana atendida 
Melhoria do sistema de captação para que toda a sede 

seja atendida com abastecimento de água 

Consumo médio per capita 150 l/hab.dia 

Índice de perdas 33,00% 

Qualidade da água distribuída 
Monitoramento do controle da qualidade da água 

fornecida para a população 

Densidade populacional Monitorada/ocupacao do solo planejada 

Intermitência no abastecimento 
Eficiência no abastecimento de água para toda 

extensão territorial do município 

Ações para o aproveitamento da água 
pluvial 

Aproveitamento de água da chuva, através da 
construção de dispositivos como cisternas 

Sensibilização e educação ambiental 
para consumo consciente e redução do 

desperdício 

Realização de ações de educação ambiental sobre a 
utilização consciente e reaproveitamento do recurso 

Manancial 
Ações de prevenção ao desmatamento da mata ciliar, 

garantindo a preservação dos mananciais 

Abastecimento em área rural 
Ampliação do abastecimento nas áreas rurais 

possibilitando o acesso ao recurso por toda a população 
rural 

Abastecimento de água potável nos 
distritos, núcleos rurais  ou 
comunidades tradicionais 

Universalização do abastecimento de água no município 

Serviços públicos de abastecimento de 
água potável na área rural 

Ampliar a rede pública de abastecimento nas áreas 
rurais 

Cobrança pelos serviços prestados Sim 
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Esgotamento sanitário 

Prestador do serviço público - 

Produção média per capita 120l/hab.dia 

População urbana atendida 
Implantação da rede de esgotamento sanitário em toda 

a extensão urbana de forma que a totalidade da 
população seja abrangida 

Eficiência no tratamento 
Esgoto tratado de forma correta para evitar a poluição 

dos mananciais 

Densidade populacional Monitorada/ocupação do solo planejada 

Lançamentos irregulares/clandestinos 0% 

Descarte do efluente 

Captação e reaproveitamento da água cinza de uso 
doméstico para reuso, como forma de aumentar a 

eficiência do uso da água e diminuir a quantidade de 
esgoto doméstico gerado 

Pontos de risco por contaminação por 
esgoto 

Não existente/monitorado 

Sensibilização e educação ambiental 
Campanhas de educação ambiental para conscientizar 

a população sobre a importância da destinação 
adequada do esgoto doméstico 

Corpo receptor - 

Esgotamento sanitário na área rural 
Disponibilização de caminhão limpa-fossa para as áreas 

rurais onde não há rede coletora 

Esgotamento sanitário em comunidades 
tradicionais 

Implementação do tratamento de esgoto em todo o 
território municipal 

Serviços públicos para esgotamento em 
área rural 

Existente 

Drenagem urbana e manejo de águas pluviais 

Prestador do serviço público - 

Sistema de microdrenagem implantado 
conforme regras da engenharia 

Sim 

Cobertura da microdrenagem na área 
urbana 

Aumento da cobertura de microdrenagem no município 
e manutenção dos dispositivos existentes 

Expansão da área urbana 
Melhor planejamento e ordenação acerca da expansão 

territorial 

Impermeabilização do solo 

Construção de áreas de infliltração e calçamentos 
porosos, que permitam o escoamento adequado das 
águas pluviais, além de incentivos para o aumento da 

arborização 

Fundos de vale 
Intensificação das ações de limpeza e desobstrução dos 

fundos de vale 

Ocupação de áreas de risco (fundos de 
vale e cursos d’água) 

Maior fiscalização e ações contra a ocupação de áreas 
de risco 

Inundações bruscas 
Capacitação de corpo técnico municipal especializado 

para apoio à população em caso de inundações bruscas 

Inundações graduais 
Limpeza, manutenção e melhorias na infraestrutura dos 
dispositivos de drenagem no município, para que ocorra 

melhor escoamento das água pluviais 

Preservação de áreas de preservação 
permanente (APP) 

Ações de fiscalização da ocupação de APPs, 
reflorestamento e criação de corredores ecológicos 

Macrodrenagem 
Construção de canais de drenagem das águas pluviais 

e estruturação de reservatórios que possibilitem o 
reaproveitamento da água para todo o município 
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Existência de Plano Diretor de 
drenagem 

Sim 

Prestador do serviço público - 

Sistema de microdrenagem implantado 
conforme regras da engenharia 

Sim 

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

Prestador do serviço público - 

Cobertura dos serviços de varrição Universalizada 

Cobertura dos serviços de coleta de 
RSU 

Universalizada 

Regularidade da coleta de RDO 
Instituição de um calendário de coleta de resíduos 

domiciliares para todo o município 

Geração per capita de RDO 0,19 kg/hab.dia 

Geração per capita de RLU - 

Pontos de acumulação de resíduos 
Eliminação de pontos de acúmulo de resíduos nas vias 

e promoção de ações para conscientização da 
população acerca da disposição inadequada 

Coleta seletiva Implantação de coleta seletiva no município 

Inclusão dos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis 

Atividades e ações que englobem a atuação desses 
agentes no município 

Logística Reversa Implantação de logística reversa no município 

Compostagem 
Ampliação e melhorias do sistema de compostagem do 

município 

Disposição final ambientalmente 
adequada 

Encerramento dos lixões e encaminhamento dos 
resíduos para aterro sanitário. 

Sensibilização e educação ambiental 

Programa de educação ambiental que promova a 
sensibilização em relação a disposição inadequada e 

pontos de acumulação de resíduos, além de campanhas 
acerca da coleta seletiva que será implementada 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

Nota: Para conhecer em detalhes, as principais características no cenário futuro, acesse o Produto D 
(PPE) do Município, disponível na página eletrônica: www.saneamentomunicipal.com 

 

7.1.1 Expansão da área urbana no cenário futuro 

O município não possui Plano Diretor Municipal nem Lei de Ordenamento de Uso e 

Ocupação do Solo, dificultando o planejamento da implantação dos serviços de 

saneamento. Mesmo com a baixa densidade populacional e uma tendência de 

declínio no crescimento populacional é necessário que se defina um direcionamento 

para maior atenção no planejamento e proposição de ações. Conforme definido no 

DTP, os vetores de crescimento do município de Lagoa do Mato se dão 

principalmente nas direções norte e nordeste e sudeste 

Para que seja possível maximizar os investimentos e os resultados esperados para 

os sistemas de saneamento básico, é necessário delimitar as áreas de expansão 

urbana e induzir o adensamento e ocupação dos vazios urbanos, considerando o 

padrão de renda da população.  

http://www.saneamentomunicipal.com/
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Figura 6 – Expansão da área urbana – tendência por extrato de renda 

 

 Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

É possível observar que mesmo com baixa intensidade o crescimento populacional 

existe, devendo ser considerado na implantação do sistema. Conforme verificado, a 

parcela da população extremamente pobre e pobre é muito elevada no município, 

sendo necessário encontrar soluções de saneamento básico que não exijam 

grandes investimentos em manutenção, tornando o sistema financeiramente 

inviável.  

Através da implementação de ferramentas para ordenamento do solo, como por 

exemplo, leis de parcelamento e zoneamento e posterior fiscalização, pode-se 

orientar o adensamento da malha urbana, ocupando os espaços vazios e 

aumentando a verticalização dos espaços com estrutura propícia à instalação de 

estruturas de saneamento, visando a diminuição dos custos de implementação e 

universalização dos serviços. 

7.1.2Abastecimento de água potável 

Nota-se que a população está na maior parte insatisfeita em relação aos serviços de 

abastecimento de água. Entretanto, observa-se que apenas 15% da população 

ainda não é atendida, sendo necessário a aplicação de ações voltadas 

principalmente à qualidade do serviço oferecido. 

Portanto, com o objetivo de atender a população, o cenário futuro compreenderá 

principalmente a melhoria na quantidade e na qualidade da água disponibilizada, 

visando a universalização do serviço nas áreas urbanas e rurais. Prevê-se o 

aumento do consumo per capita de 147,89 l/hab.dia para 150l/hab.dia, e a redução 
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das perdas de 50% para 33%. Ainda com o aumento no consumo e a redução das 

perdas o manancial subterrâneo utilizado ainda possui vazão suficiente para atender 

o crescimento prospectado. 

Será dada atenção especial para a qualidade da água disponibilizada através de 

monitoramentos periódicos de sua qualidade, e com eficiência no abastecimento 

para toda extensão territorial, visando a não intermitência. Será incentivado o 

aproveitamento de água da chuva através da construção de dispositivos como 

cisternas. Também serão realizadas ações de educação ambiental acerca do uso 

racional do recurso, para a concretização do cenário futuro almejado. 

7.1.3 Esgotamento sanitário 

Em relação à coleta e tratamento de esgoto, 100% da população se declara neutra, 

entretanto apenas 0,28% da população urbana e 0,19% da população rural é 

atendida, mostrando que a população ainda não se conscientizou da importância do 

esgotamento sanitário. Ou seja, além do trabalho de implantação do sistema, 

deverá ser feito um trabalho de conscientização para que não haja descarte de 

esgoto nas ruas e logradouros públicos, nem em cursos d’água. 

Para o cenário futuro, o PMSB/LMA visa a universalização do sistema, entretanto 

com a prospecção de 2038 o plano conseguirá atender 53,43% da população 

urbana e 35,19% da população rural. Observa-se que mesmo distante da 

universalização o atendimento terá um aumento significativo, e comparado às 

médias do Estado do Maranhão e do Brasil para a população urbana, 16,98% e 

58,03%, respectivamente, pode-se considerar uma cobertura satisfatória para o 

cenário. 

Com o aumento do consumo de água, estima-se que a produção média per capita 

também será aumentada, chegando a 120l/hab.dia. Além do aumento na 

quantidade gerada e na quantidade tratada, será prevista a melhoria e eficiência no 

tratamento visando a não poluição dos mananciais e a extinção de pontos de risco 

de contaminação por esgoto. 

Será incentivada a captação e o reaproveitamento de águas cinzas de uso 

doméstico, otimizando assim o uso da água e diminuindo o esgoto doméstico 

gerado. Nas comunidades rurais mais afastadas será disponibilizado caminhão 

limpa-fossa para atendê-las. O trabalho de conscientização será realizado através 

de campanhas de educação ambiental objetivando a instrução e conscientização da 

população acerca da destinação correta do esgoto doméstico gerado. 

7.1.4 Drenagem e manejo das águas pluviais urbana 

Visando satisfazer a necessidade da população, para o cenário futuro está previsto 

o aumento da cobertura de microdrenagem e a manutenção dos dispositivos já 
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instalados, ações de limpeza e desobstrução de fundos de vale, construção de 

áreas de infiltração e calçamentos porosos, bem como incentivo ao aumento na 

arborização. 

Para evitar danos maiores, como enchentes e inundações, serão construídos canais 

de macrodrenagem e os reservatórios serão estruturados a fim de possibilitar o 

reaproveitamento da água. Serão fiscalizadas as áreas de riscos a fim de evitar a 

ocupação inadequada bem como em áreas de APP, sendo que estas serão 

incentivadas a serem reflorestadas criando corredores ecológicos. Por fim, salienta-

se que no cenário futuro é de suma importância a melhoria no planejamento e 

ordenamento territorial através da implementação de leis de uso e ocupação do 

solo, bem como a criação de zonas de risco para que estas não sejam habitadas. 

7.1.5 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

Visando melhorar os serviços de limpeza urbana, para o cenário futuro, será 

instituído calendário de coleta de resíduos domiciliares englobando todo o 

município. No período do PMSB/LMA está previsto o encerramento do lixão 

municipal e o encaminhamento desses resíduos para aterro sanitário. 

Está prevista a implantação de compostagem, coleta seletiva e logística reversa, 

bem como a conscientização da população através de programas de educação 

ambiental promovendo a instrução acerca da disposição correta dos resíduos e a 

minimização na geração. A partir de todas as ações supracitadas prevê-se a 

diminuição de 0,32 kg/hab.dia para 0,19 kg/hab.dia a geração per capita de resíduos 

domésticos (RDO). 

 

8. DEMANDAS DO SANEAMENTO BÁSICO 

O estudo de demandas futuras para os quatro componentes do saneamento básico 

considera o cenário futuro (desejável) apresentado, bem como o horizonte temporal 

do PMSB do município de Lagoa do Mato (Figura 7). 
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Figura 7 – Demandas do saneamento básico para o município de Lagoa do Mato

 

Fonte: UFF, 2018 

 

8.1 Abastecimento de água potável 

Para o abastecimento de água potável no município de Lagoa do Mato previu-se o 

crescimento da rede de distribuição de forma a garantir a universalização da 

prestação desses serviços. 

8.1.1 Estimativa do consumo efetivo 

O consumo médio de água por pessoa, por dia, conhecido por "consumo per capita", 

é obtido por meio das relações incidentes no sistema de abastecimento existente e 

projetado, na proximidade do domicílio, do clima, hábitos da população e do registro 

da existência de indústria e de comércio, da qualidade da água distribuída e do seu 

custo. 

No cenário futuro, estima-se que haverá redução do consumo, em função da 

eficiência das ações de sensibilização e educação ambiental para o consumo 

consciente e, ainda, que a água ao ser distribuída diariamente eliminará a 

necessidade de reservação nos domicílios, prática essa que além de reduzir o 

consumo minimiza o aparecimento de vetores de veiculação hídrica. 

Entretanto é possível inferir, ainda, que a sensibilização e educação para o 

consumo racional da água deverá ser impulsionada e potencializada, principalmente 

nos anos iniciais de vigência do PMSB/LMA.  

Desta forma, o consumo no cenário futuro em 2038 foi estimado em 2.847,03m3/dia.  

A título de ilustração a Figura 8 demonstra a comparação entre os dois cenários 

estudados, o que justifica a escolha pelo cenário futuro. 

DEMANDAS 
(2018-2038)

ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA 
POTÁVEL

LIMPEZA URBANA 
E MANEJO DOS 

RESÍDUOS 
SÓLIDOS

DRENAGEM 
URBANA E 

MANEJO DAS 
ÁGUAS PLUVIAIS



 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Plano Municipal de Saneamento Básico e  

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Lagoa do Mato 
 

 

 

2018   

 

49/124 

2018-MA-PMSB-LMA-01 

 

Figura 8 – Projeções do consumo nos cenários atual e futuro 

 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

8.1.2 Estimativa das perdas no sistema 

O abastecimento de água por meio de redes gerais de distribuição, caracteriza-se 

pela captação da água bruta e seu tratamento, transporte e fornecimento à 

população. Durante todo o processo é possível ocorrer perdas (desperdícios) de 

água a ser distribuída.  

As perdas podem ser reais e aparentes, ocorrem em função de distintas origens e 

podem apresentar diversas magnitudes, sendo portanto um fator complexo de se 

prever. O Quadro 4 apresenta as origens e magnitudes das perdas físicas e 

aparentes de um sistema de abastecimento de água. 
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Quadro 4 – Origens e magnitudes das perdas 

PERDAS - SISTEMA ORIGENS MAGNITUDE 

Perdas físicas 
(reais) 

Adução da 
água bruta 

Vazamento nas tubulações Variável, função do estado 
das tubulações e da 

eficiência operacional Limpeza do poço de sucção 

Tratamento 

Vazamentos estruturais Significativa, função do 
estado das tubulações e da 

eficiência operacional 
Lavagem dos filtros 

Descarga de lodo 

Reservação 

Vazamentos estruturais Variável, função do estado 
das tubulações e da 

eficiência operacional 
Extravasamentos 

Limpeza 

Adução de 
água tratada 

Vazamento nas tubulações Variável, função do estado 
das tubulações e da 

eficiência operacional 
Limpeza do poço de sucção 

Descargas 

Distribuição 

Vazamentos na rede Significativa, função do 
estado das tubulações e da 

eficiência operacional 
Vazamento em ramais 

Descargas 

Perdas 
aparentes 

(não físicas) 

Ligações clandestinas/irregulares 

Podem ser significativas, 
dependendo de 

procedimentos cadastrais e 
faturamento; manutenção 
preventiva, adequação de 

hidrômetros e monitoramento 
do sistema 

Ligações sem hidrômetros 

Hidrômetros parados 

Hidrômetros que subestimam o volume 
consumido 

Ligações inativas reabertas 

Erros de leitura 

Numero errado de economias 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

É difícil de se prever a evolução das perdas, uma vez que está relacionada 

diretamente à agilidade nos reparos requeridos pelo sistema, à qualidade desses 

reparos, ao controle ativo dos vazamentos ou extravasamentos, à efetividade das 

ações empregadas para o combate a fraudes, à eficiência na medição, entre outros 

fatores. 

Com base nos índices de perdas apresentados no Município em 2018 (50,00%) 

verifica-se  que estes encontram-se acima das metas estabelecidas no Plano 

Nacional de Saneamento Básico (Plansab) para municípios da Região Sudeste, 

adotando-se 33,00% como referencial para o cenário futuro (desejável) (Figura 9).  

Entretanto para que esse valor seja alcançado, chegando a 2038 com 33,00% será 

necessário potencializar as ações de fiscalização, manutenção preventiva, controle 

efetivo de vazamentos e gerenciamento da pressão e de todo sistema. 
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Figura 9 – Percentual de perdas previstas (20 anos) 

 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

8.1.3 Perdas por distribuição 

As perdas por distribuição estão relacionadas a diversos fatores. As perdas físicas 

aumentam os custos de produção e, ao mesmo tempo, pressionam os recursos 

hídricos, uma vez que corresponde a um volume de água que é captado, tratado, 

mas que não é consumido pela população.  

De acordo com o Ministério das Cidades (2003), “a redução das perdas físicas 

permite diminuir os custos de produção – mediante redução do consumo de energia, 

de produtos químicos e outros – e utilizar as instalações existentes para aumentar a 

oferta, sem expansão do sistema produtor” . 

Para alcançar o patamar de perdas físicas esperado para o cenário futuro 

(desejável) em 2038, seu combate deve iniciar-se na escolha do material para a 

construção das redes de abastecimento de água como também por meio de: 

• investimentos na qualificação da gestão operacional, particularmente pela 

capacitação de pessoas ou aporte de pessoal qualificado para a operação e 

para o gerenciamento dos sistemas distribuidores;  

• gerenciamento adequado dos materiais das redes e das demais 

infraestruturas;  

• setorização e controle de pressão por válvulas redutoras;  

• substituição das redes e dos ramais, quando esgotadas alternativas menos 

dispendiosas para redução das perdas;  
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• macromedição e telemetria; 

• pesquisa acústica de vazamentos não visíveis; 

• outras medidas. 

As perdas aparentes (não físicas) correspondem às perdas comerciais e refere-se 

ao volume de água consumido de forma não autorizada. Tais perdas, podem  

decorrer de todos os tipos de imprecisões associadas à medição do consumo, a 

erros de manuseio (leituras e faturamento), a ligações clandestinas, a falhas no 

cadastro comercial, a hidrômetros danificados, que estejam parados ou que 

subestimam o volume consumido, fraudados ou não, entre outros fatores. 

8.1.4 Estimativa do volume consumido 

O consumo de água depende da disponibilidade e do custo desse recurso para a 

população, do clima e dos hábitos locais. Depende também, da qualidade do 

sistema de abastecimento. 

A estimativa do volume consumido no horizonte de vigência deste PMSB/LMA foi 

obtida pela relação do volume per capita, população urbana e índice de atendimento 

urbano.  

O volume consumido no cenário atual (tendencial) para período de vigência do 

PMSB/LMA na área urbana será de 967,11m3/dia e na área rural 1.446,07m3/dia.  

Desta forma, considerando que a água tratada deve estar a disposição do usuário 

para consumo diário, o volume consumido no cenário futuro (desejável) será o 

consumo será de aproximadamente 1.160,21m3/dia na área urbana e 

1.686,82m3/dia na área rural (Figura 10). A título de ilustração é apresentada a 

comparação entre os dois cenários estudados. 
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Figura 10 – Estimativa da redução do consumo nos cenários tendencial e desejável durante a 
vigência do PMSB/LMA 

 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

8.1.5 Estimativa do volume produzido 

O volume produzido pelo SAAE, prestador dos serviços local, para o abastecimento 

diário de Lagoa do Mato é de 1.775,69m3.  

Para o cenário futuro (desejável), o volume consumido em 2020 será de 1.943,75m3 

que, acrescido das perdas estimadas somará 3.786,55m3. Ao considerar o volume 

atualmente produzido na ETA, ao final do período de vigência do PMSB/LMA será 

necessário ampliar sua capacidade em 83% para atender o volume demandado até 

2038 (Figura 11). 
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Figura 11 – Capacidade da ETA para atendimento da demanda -  2020 em Lagoa do Mato  

 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

Nota: Para conhecer em detalhes, a capacidade da ETA e as demandas de atendimento, acesse os 
Produtos C (DTP) e D (PPE) do Município, disponíveis na página eletrônica: 
www.saneamentomunicipal.com 

 

Ao considerar a capacidade do sistema produtor (536.112,0m3/ano) e o volume 

produzido estimado para o cenário atual, ao final do período de vigência do 

PMSB/LMA, verifica-se que será necessário ampliar a capacidade do sistema 

produtor em 0,00% para atender ao volume demandado. 

No cenário futuro, o volume consumido será de 3.144,36m3/dia que, acrescido das 

perdas, totaliza 981.860,45m3/ano. Para atender a demanda até 2038, o sistema 

produtor necessitará ter sua capacidade ampliada em 83,14%. 

8.1.6 Estimativa das vazões demandadas 

O volume de água consumida apresenta variações constantes. O Quadro 5 

apresenta essas variações. 
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Quadro 5 – Variações sobre o volume de água produzido 

VARIAÇÃO OCORRÊNCIA 

Instantânea 
Ocorre nas extremidades da rede quando atende a prédios e habitações 
desprovidas de reservatórios 

Horária 
O consumo apresenta variações nas horas do dia, geralmente a maior 
hora de consumo ocorre entre as 10:00 e 12:00  

Diária 
O consumo diário geralmente é maior ou menor que o consumo médio 
diário. No verão o consumo diário é aumentado.  

Mensal 
Nos meses de verão, o consumo supera o consumo médio diário, 
enquanto que no período de frio este consumo é menor  

Anual 
O consumo anual tende a crescer devido a melhorias nos hábitos e 
costumes da população e em função do desenvolvimento industrial. 

Fonte: UFF, 2018 

 

Para o cenário futuro as vazões médias calculadas podem ser visualizadas na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Vazões médias no cenário futuro (l/s) 

ANO 
POPUPAÇÃO 

URBANA  
(habitantes)  

QMÉDIO  QDMC QDHMC QHMC 

2018 5.574 9,68 11,61 17,42 8,71 

2019 5.682 9,86 11,84 17,76 8,88 

2020 5.790 10,05 12,06 18,09 9,05 

2021 5.898 10,24 12,29 18,43 9,22 

2022 6.006 10,43 12,51 18,77 9,38 

2023 6.114 10,61 12,74 19,11 9,55 

2024 6.222 10,80 12,96 19,44 9,72 

2025 6.330 10,99 13,19 19,78 9,89 

2026 6.438 11,18 13,41 20,12 10,06 

2027 6.546 11,36 13,64 20,46 10,23 

2028 6.654 11,55 13,86 20,79 10,40 

2029 6.762 11,74 14,09 21,13 10,57 

2030 6.870 11,93 14,31 21,47 10,73 

2031 6.978 12,12 14,54 21,81 10,90 

2032 7.086 12,30 14,76 22,15 11,07 

2033 7.194 12,49 14,99 22,48 11,24 

2034 7.303 12,68 15,21 22,82 11,41 



 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Plano Municipal de Saneamento Básico e  

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Lagoa do Mato 
 

 

 

2018   

 

56/124 

2018-MA-PMSB-LMA-01 

ANO 
POPUPAÇÃO 

URBANA  
(habitantes)  

QMÉDIO  QDMC QDHMC QHMC 

2035 7.411 12,87 15,44 23,16 11,58 

2036 7.519 13,05 15,66 23,50 11,75 

2037 7.627 13,24 15,89 23,83 11,92 

2038 7.735 13,43 16,11 24,17 12,09 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

Nota: Para conhecer em detalhes, as estimativas para os cenários atual e futuro, acesse o Produto D 
(PPE) do Município, disponível na página eletrônica: www.saneamentomunicipal.com 

 

É importante destacar que os valores apresentados são referenciais (estimativos 

para efeitos de planejamento) e, para a possibilitar a construção do sistema, as 

estruturas deverão seguir os valores dimensionados em projeto executivo. 

8.1.7 Estimativa da reservarão necessária 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas prevê que na ausência de dados 

suficientes para permitir o traçado da curva de variação diária de consumo, o 

volume mínimo armazenado necessário para compensar a variação será igual ou 

superior a 1/3 do volume distribuído no dia de consumo máximo, desde que a 

adução seja contínua durante as 24 horas do dia. 

O sistema do município de Lagoa do Mato é composto por reservatórios cuja 

capacidade nominal total é de 75m3. 

Considerando que o volume de reservação necessário estimado para 2038 para o 

cenário futuro (desejável), infere-se que a atual capacidade de reservação é 

insuficiente para atender de forma satisfatória a população, com previsão de 

investimentos no início da de vigência do PMSB/LMA. 

De acordo com a vazão no dia de maior consumo no cenário atual, é necessário o 

aumento de capacidade de reservação para atendimento adequado no final de 

plano (2038).  

Já para o cenário futuro há a necessidade de ampliação na capacidade de 

reservação, visto que a capacidade de reservação necessária no dia de maior 

consumo será de no mínimo 348,2 m³ para o final de plano (2038). 

As demandas de emergência e as vazões de combate a incêndios não foram 

consideradas e deverão ser contabilizadas quando da elaboração dos projetos 

executivos, que deverão atender a norma ABNT NBR 12.217/94. 

http://www.saneamentomunicipal.com/
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8.1.8 Estimativa da expansão da rede de distribuição 

Segundo apresentado no DTP/LMA, a rede de distribuição apresenta-se com 10km 

e atende a população urbana municipal, ou seja, 4.712 habitantes. 

Para o ano de 2038, a rede de distribuição no cenário futuro deverá ser aumentada 

(Figura 12), o que equivale a 6.506,40m a mais que o previsto pelo cenário atual. 

 

Figura 12 – Expansão da rede nos cenários atual e futuro 

 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

Observa-se uma necessidade de ampliação da rede de distribuição existente, visto 

que a densidade populacional se encontra baixa, será imprescindível a 

implementação e utilização de instrumentos para o direcionamento e planejamento 

de uso e ocupação do solo, visando o não espraiamento urbano e a ocupação de 

áreas vazias da malha urbana onde já existe infraestrutura de abastecimento de 

água, sendo necessária apenas ou principalmente sua adequação para atender a 

população restante. 

8.1.9 Contingências e emergências no sistema de abastecimento de água potável 

Os eventos de contingências e emergências relacionados com o abastecimento de 

água podem ser agrupados em duas distintas categorias, ou seja, aqueles que 

acarretam falta d’água parcial ou localizada e aqueles que acarretam falta d’água 

generalizada. 

O Quadro 6 demonstra esses eventos e apresenta as respectivas ações para seu 

atendimento ou combate. 

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

M
et

ro
s

Rede de distribuição - Cenário Atual Rede de distribuição - Cenário Futuro



 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Plano Municipal de Saneamento Básico e  

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Lagoa do Mato 
 

 

 

2018   

 

58/124 

2018-MA-PMSB-LMA-01 

 

Quadro 6 – Eventos de emergência e contingência no sistema de abastecimento de água potável 

EVENTO EVENTOS DE EMERGÊNCIA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA 

Falta d’água 
parcial ou 
localizada 

Interrupção temporária do 
fornecimento de energia elétrica 

nas instalações produtoras de água 

Verificação e adequação de plano de 
ação para as ocorrências 

Interrupção do fornecimento de 
energia elétrica na distribuição 

Comunicação a população e 
autoridades locais 

Danos em estruturas equipamentos Comunicação a policia 

Rompimento de redes e adutoras 
de água tratada 

Comunicação a operadora de energia 
elétrica 

Vandalismo 
Reparo e transferência de água entre 

setores de abastecimento 

Falta d’água 
generalizada 

Inundação das captações com 
danos de equipamentos e 

infraestrutura 

Verificação e adequação de plano de 
ação para as ocorrências 

Interrupção prolongada no 
fornecimento de energia elétrica 

nas instalações de produção 

Comunicação a população e 
autoridades locais 

Vazamento de cloro nas 
instalações de tratamento de água 

Deslocamento de frota de caminhões 
tanque e racionamento de água 

disponível em reservatórios 

Escassez hídrica 

Manobras operacionais para 
racionamento do consumo 

Comunicação a população e 
autoridades locais 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

Na necessidade de dar respostas aos diversos tipos de eventos previstos ou 

previsíveis no saneamento básico, será necessário que seja adotado um único 

documento que se constituirá no Plano de Emergências e Contingências do 

Saneamento Básico (PECSB) do Município de Lagoa do Mato que conterá um plano 

específico para cada componente do saneamento básico, devendo este ser 

elaborado preferencialmente com municípios territorialmente mais próximos. 

8.1.10 Manancial e vazões outorgadas  

O manancial subterrâneo utilizado que, de acordo com o DTP, possui uma vazão 

total de 71,81 l/s ou 6.204,40 m³/dia é aproximadamente 60% superior à quantidade 

demandada com o crescimento populacional projetado para 2038, no cenário futuro.  

Como mananciais alternativos pode-se destacar o Riacho São Domingos e o Riacho 

Santana, porém seu enquadramento e vazão não são conhecidos, necessitando de 

um estudo detalhado para verificar a viabilidade e a capacidade hídrica desses 

corpos hídricos.  
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A ANA consolidou no documento denominado ATLAS, um amplo trabalho de 

diagnóstico e planejamento nas áreas de recursos hídricos e saneamento no Brasil, 

com foco na garantia da oferta de água para o abastecimento das sedes urbanas 

em todo o País.  

A partir dos resultados de diagnóstico detalhado, em que foram avaliados todos os 

mananciais e sistemas de produção de água de cada sede urbana, são indicadas as 

principais obras e ações de gestão para o atendimento das demandas até 2025.  

Ao abordar também os custos das soluções propostas e os arranjos institucionais 

mais indicados para viabilizá-las, o ATLAS se insere em um contexto mais amplo de 

planejamento e formulação de políticas públicas, oferecendo um portfólio de 

projetos e obras abrangentes e disponibilizando ferramenta adequada para a 

tomada de decisões e a racionalização de investimentos.  

Para o município de Lagoa do Mato, o ATLAS apresenta a necessidade de 

investimentos no setor ao prever que em 2015, o sistema deveria ser ampliado, o 

que corrobora com as questões apresentadas neste PMSB/LMA.  

A Figura 13 apresenta de forma consolidada as projeções do ATLAS para o 

município. 
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Figura 13 – Situação do município de Lagoa do Mato na Agência Nacional de Águas (ANA) 

 

Fonte: ATLAS do Abastecimento Urbano de Água – ANA, 2015. Disponível em: http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=9&mapa=diag# 
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8.1.11 Definição de alternativas técnicas de engenharia para o atendimento da 
demanda 

Em função da insuficiência de dados existentes para avaliação das alternativas 

técnicas para o atendimento da demanda calculada programadas pela SAAE, o 

Município deve tomar ciência e anuir sobre o plano de investimentos da instituição 

para o setor, que definirá alternativas aplicáveis para o atendimento pleno da 

população, considerando que o sistema de abastecimento de água no município de 

Lagoa do Mato demandará investimentos futuros e outras ações para o alcance dos 

objetivos deste PMSB/LMA. 

Para atendimento das demandas deste PMSB, as alternativas técnicas de 

engenharia estabelecidas encontram-se apresentadas no Produto  D (PPE)- 

Prospectiva e Planejamento Estratégico do Município de Lagoa do Mato – podendo 

ser acessado em: www.saneamentomunicipal.com 

8.2 Esgotamento Sanitário 

As estimativas atuais e futuras do volume, vazão, carga e concentração do esgoto 

sanitário durante o período de vigência do PMSB/LMA, foram consideradas para 

atendimento ao cenário futuro. 

8.2.1 Índice de cobertura do sistema 

No cenário futuro, pretende-se universalizar o serviço de esgotamento sanitário para 

área urbana do município de Lagoa do Mato. Espera-se assim, que o serviço de 

coleta do esgoto sanitário produzido no Município, alcançará índice superior à 50% 

na área urbana em 2038 e chegará a 35% na área rural e 2038, caso todas as 

medidas e investimentos previstos neste PMSB sejam tomadas.  

As projeções do índice de cobertura do sistema de esgotamento sanitário 

encontram-se representadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Projeções da cobertura do sistema de esgotamento sanitário no horizonte de vigência do 
PMSB/LMA 

ANO 

CENÁRIO FUTURO 
(%) 

Índice de atendimento da população 
- área urbana 

Índice de atendimento da 
população - área rural 

2018 0,28 0,19 

2019 0,37 0,24 

2020 0,48 0,31 

2021 0,62 0,41 

2022 0,80 0,53 

2023 1,04 0,69 

http://www.saneamentomunicipal.com/
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ANO 

CENÁRIO FUTURO 
(%) 

Índice de atendimento da população 
- área urbana 

Índice de atendimento da 
população - área rural 

2024 1,36 0,89 

2025 1,76 1,16 

2026 2,29 1,51 

2027 2,98 1,96 

2028 3,88 2,55 

2029 5,04 3,32 

2030 6,55 4,31 

2031 8,52 5,61 

2032 11,07 7,29 

2033 14,39 9,48 

2034 18,71 12,32 

2035 24,32 16,02 

2036 31,62 20,83 

2037 41,10 27,07 

2038 53,43 35,19 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

Nota: Para conhecer em detalhes a cobertura do sistema, acesse o Produto D (PPE) do Município, 
disponível na página eletrônica: www.saneamentomunicipal.com 

 

No cenário futuro é possível inferir que ao final do horizonte de vigência do 

PMSB/LMA, o índice de atendimento da população em área urbana será de 100%. 

Entretanto, cumpre destacar a importância da conscientização da população na 

necessidade de efetuar ligações à rede coletora, conscientização esta que deverá 

se impulsionada pelas ações de sensibilização e educação ambiental.  

Devido à característica do município, com população predominante rural, cerca 

60%, é necessário a implantação de soluções alternativas. A população com essa 

característica geralmente reside em áreas menores e mais espaçadas umas das 

outras, dificultando a implantação de soluções coletivas, como implantação de rede 

coletora de esgotos, geralmente implantada em área urbana ou com maior 

densidade populacional. 

Em Lagoa do Mato se faz necessária a utilização de soluções individualizadas para 

coleta e tratamento de esgotos na área rural, sendo que a utilização de fossas 

sépticas nesse cenário se torna uma alternativa bastante eficaz.  

Desta forma, deverá também ser prevista a existência de programas e ações no 

sentido de apoiar com corpo técnico adequado, tanto a implantação/construção 

http://www.saneamentomunicipal.com/
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dessas soluções, assim como o acompanhamento e manutenção, de forma que as 

soluções sejam efetivas no combate à poluição. 

8.2.2 Estimativa de extensão da rede de esgoto 

A coleta e o transporte de efluentes sanitários desde a origem até o lançamento final 

constituem o fundamento deste componente para o saneamento básico de uma 

população.  

Para o cenário futuro, adotou-se os valores de referência para o quinto ano deste 

PMSB/LMA inferindo-se sobre a extensão necessária para possibilitar a 

universalização dos serviços no final de vigência do PMSB (100% da população 

urbana atendida em 2038).  

As estimativas de rede coletora no cenário futuro estão demonstradas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Estimativa da extensão de rede para o esgotamento sanitário 

ANO 

CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO 

Extensão da 
rede 

(metros) 

População 
atendida 

(%) 

Extensão da 
rede 

(metros) 

População 
atendida 

(%) 

2018 32,02 16 26,12 16 

2019 32,02 21 34,61 21 

2020 32,02 28 45,85 28 

2021 32,02 36 60,72 36 

2022 32,02 48 80,38 48 

2023 32,02 64 106,38 64 

2024 32,02 84 140,73 84 

2025 32,02 112 186,13 112 

2026 32,02 148 246,10 148 

2027 32,02 195 325,30 195 

2028 32,02 258 429,87 258 

2029 32,02 341 567,91 341 

2030 32,02 450 750,08 450 

2031 32,02 594 990,43 594 

2032 32,02 784 1.307,50 784 

2033 32,02 1.035 1.725,66 1.035 

2034 32,02 1.366 2.277,05 1.366 

2035 32,02 1.802 3.003,97 1.802 

2036 32,02 2.377 3.962,10 2.377 
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ANO 

CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO 

Extensão da 
rede 

(metros) 

População 
atendida 

(%) 

Extensão da 
rede 

(metros) 

População 
atendida 

(%) 

2037 32,02 3.135 5.224,74 3.135 

2038 32,02 4.133 6.888,39 4.133 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

Nota: Para conhecer em detalhes as estimativas para os cenários atual e futuro, acesse o Produto D 
(PPE) do Município, disponível na página eletrônica: www.saneamentomunicipal.com 

 

No cenário futuro, no ano de 2038 a extensão da rede necessária para a 

universalização do atendimento será  maior, o que implica no aumento de 

aproximadamente 7,0km de rede (Figura 14). 

 

Figura 14 – Extensão estimada da rede coletora no cenário futuro 

 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

Se faz importante destacar que a estimativa apresentada é referencial, e que, para 

expansão da rede, será necessário contar com a elaboração de projeto executivo 

que apresente de forma detalhada os componentes da rede, priorize as áreas de 

maior demanda e a ocupação dos vazios urbanos, o que refletirá positivamente nos 

fatores relacionados à expansão e, consequentemente, permitirão a redução de 

custos para a universalização dos serviços. 
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8.2.3 Estimativa da produção de esgoto 

É natural que parcela da água do sistema de abastecimento não seja transformada 

em vazão de esgotos como, por exemplo, a água utilizada na rega de jardins, 

lavagens de pisos externos e de automóveis, etc. Em compensação, na rede 

coletora poderão chegar vazões procedentes de outras fontes de abastecimento 

como das águas pluviais e de poços particulares. 

Essas considerações implicam que, embora haja uma nítida correlação entre o 

consumo de água e a contribuição de esgotos, alguns fatores poderão tornar esta 

correlação maior ou menor conforme a circunstância. 

De acordo com a frequência e intensidade da ocorrência desses fatores de 

desequilíbrio, a relação entre o volume de esgotos recolhido e o de água consumida 

pode oscilar entre 0,60 a 1,30, segundo a literatura. Esta fração é conhecida como 

relação esgoto/água ou coeficiente de retorno. De um modo geral estima-se que 70 

a 90% da água consumida nas edificações residenciais retorna à rede coletora 

pública na forma de despejos domésticos. No Brasil é usual a adoção de valores na 

faixa de 0,75 a 0,85, caso não haja informações claras que indiquem um outro valor. 

Desta forma, adotou-se para o PMSB/LMA o valor de 0,80, o que significa inferir que 

80% da água consumida transforma-se em vazão de esgoto. 

Observa-se que, nas estimativas realizadas foi possível perceber uma redução no 

cenário futuro em relação ao cenário atual devido a um menor consumo de água 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Estimativa da produção de esgotos no município – cenário atual e futuro 

ANO 

CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO 

Volume Produzido 

(m3) 

Volume Produzido 

(m3) 

2018 3,63 3,68 

2019 1,89 4,88 

2020 1,93 6,46 

2021 1,96 8,56 

2022 2,00 11,33 

2023 2,03 14,99 

2024 2,07 19,84 

2025 2,11 26,23 

2026 2,14 34,69 
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ANO 

CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO 

Volume Produzido 

(m3) 

Volume Produzido 

(m3) 

2027 2,18 45,85 

2028 2,21 60,59 

2029 2,25 80,04 

2030 2,29 105,72 

2031 2,32 139,60 

2032 2,36 184,29 

2033 2,39 243,23 

2034 2,43 320,94 

2035 2,47 423,40 

2036 2,50 558,44 

2037 2,54 736,41 

2038 2,57 970,90 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

8.2.4 Estimativa do volume a ser destinado à estação de tratamento de esgoto 

Os volumes de esgoto a serem destinados à ETE, quando ativadas, referem-se à 

população atendida pelos serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto, 

acrescido de contribuições típicas do sistema (infiltrações, problemas nas paredes 

dos condutos, etc.).  

Para se determinar o volume de infiltração de água no sistema de esgotamento 

sanitário, adotou-se a taxa de contribuição determinada pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), por meio da NBR 9.649 que apresenta a faixa de 0,05 

a 1,0l/s.km (4 a 86 m³/dia.km) e estabelece que o valor adotado deve ser justificado. 

Em função das características da região, o valor de 1,0l/s.km ou 86m³/dia.km foi 

adotado para as estimativas do volume a ser tratado (Figura 15). 
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Figura 15 – Estimativas do volume a ser tratado 

 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

8.2.5 Projeções das vazões média, máxima e mínima 

Da mesma forma que o consumo de água, a produção de esgotos apresenta 

importantes variações. O consumo de água e a geração de esgotos em uma 

localidade variam ao longo do dia (variações horárias), ao longo da semana 

(variações diárias) e ao longo do ano (variações sazonais). 

Ao longo do dia em uma ETE, pode-se observar também os dois picos principais de 

vazão: o pico do início da manhã (mais pronunciado) e o pico do início da noite 

(mais distribuído). 

Para o cenário futuro estimado, a vazão mínima deverá ser de 5,62l/s e a máxima 

de 20,23l/s (Figura 16).   
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Figura 16 – Vazões estimadas – cenário atual e futuro 

 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

É importante destacar que os valores apresentados são referenciais (estimativos 

para efeitos de planejamento) e, para a possibilitar a construção do sistema, as 

estruturas deverão seguir os valores dimensionados em projeto executivo. 

8.2.6 Contingências e emergências no sistema de esgotamento sanitário 

Os eventos de contingência e emergência para o sistema de tratamento de esgotos 

podem ser agrupados em quatro categorias específicas: 

• Extravasamento das estações elevatórias; 

• Rompimento de tubulações; 

• Retorno de esgotos; 

• Paralisação da ETE. 

 

O Quadro 7 demonstra esses eventos e apresenta as respectivas ações para seu 

atendimento ou combate. 
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Quadro 7 – Eventos de emergência e ações de contingência 

SITUAÇÃO CRÍTICA EVENTOS DE EMERGÊNCIA AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

Desastres naturais 

• Inundações 

• Erosões 

• Condições meteorológicas 
extremas (raios, 

temperatura elevada, etc.) 

• Tremores de terra 

Deslocamento da população de 
área de risco; 

Comunicação à Polícia Militar e 
Defesa Civil 

Ações humanas 

Internas 

• Sabotagem 

• Vandalismo 

• Roubo de equipamentos 

• Acidentes com produtos 
químicos perigosos 

• Danos de equipamentos 

Reparo das instalações e 
equipamentos; 

Comunicação à Policia Militar; 
Acionamento da Unidade de 

Saúde mais próxima. 

Externas 

• Sabotagem 

• Bioterrorismo 

• Vandalismo 

• Acessos indevidos 

• Acidentes com produtos 
químicos perigosos 

Reparo e transferência do 
esgoto entre setores  de 

esgotamento; 
Comunicação à população e 

autoridades locais; 
Comunicação à Policia Militar. 

Incidentes inesperados 

• Incêndio 

• Ruptura ou queda de 
energia 

• Falhas em equipamentos 
mecânicos 

• Rompimento de tubulação 
e de estruturas 

• Acidentes construtivos 

• Problemas com pessoal 
(perda de operador, 
emergência médica) 

• Contaminação acidental 
(surto epidêmico, ligações 

cruzadas acidentais) 

• Mudança brusca de 
temperatura e pressão 

• Descartes indevidos 

Reparo das instalações e 
equipamentos; 

Comunicação à população e 
autoridades locais; 

Comunicação à Policia Militar; 
Comunicação a operadora de 

energia elétrica; 
Acionamento da Unidade de 

Saúde mais próxima. 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

8.3 Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

A Lei nº 13.308/2016 que altera a Lei nº 11.445/2007, define como drenagem e 

manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes 

urbanas o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de 

drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 
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amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas 

pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

Uma de suas peculiaridades é que a drenagem das águas pluviais ocorre de forma 

voluntaria independe da existência de infraestrutura, uma vez que percorre ou 

ocupa espaços disponíveis de forma adequada ou não. 

Um sistema de drenagem e manejo de águas pluviais é composto por estruturas e 

instalações de engenharia destinadas ao transporte, retenção, tratamento e 

disposição final das águas pluviais. 

Os sistemas de drenagem são classificados de acordo com seu tamanho em 

sistemas de microdrenagem e sistemas de macrodrenagem. A microdrenagem inclui 

a coleta das águas superficiais ou subterrâneas através de pequenas e médias 

galerias. Já a macrodrenagem engloba, além da rede de microdrenagem, galerias 

de grande porte e os corpos receptores destas águas.  

8.3.1 Cobertura do sistema de drenagem  

Considerando a importância do sistema de drenagem no Município de Lagoa do 

Mato, espera-se no cenário futuro para atendimento de 100% da população urbana 

instalada no município que em 2038, grande parte das vias municipais deverão 

contar com dispositivos adequados (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Cobertura da microdrenagem – cenário futuro 

ANO 
População 

urbana estimada 
(habitantes) 

Cobertura 
(habitantes) 

2018 5.574 2.230 

2019 5.682 2.341 

2020 5.790 2.458 

2021 5.898 2.581 

2022 6.006 2.710 

2023 6.114 2.845 

2024 6.222 2.988 

2025 6.330 3.137 

2026 6.438 3.294 

2027 6.546 3.459 

2028 6.654 3.632 

2029 6.762 3.813 

2030 6.870 4.004 

2031 6.978 4.204 

2032 7.086 4.414 

2033 7.194 4.635 
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ANO 
População 

urbana estimada 
(habitantes) 

Cobertura 
(habitantes) 

2034 7.303 4.867 

2035 7.411 5.110 

2036 7.519 5.366 

2037 7.627 5.634 

2038 7.735 5.916 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

De acordo com a projeção populacional, no decorrer do período do PMSB/LMA a 

taxa de crescimento vai diminuindo conforme o período do plano avança. Em 2038 

ainda não estará universalizada a cobertura da microdrenagem, ainda que já haja 

um aumento significativo de 40% para 76,5%.  

Logo, para que haja a universalização ainda no período do plano se faz necessário 

o aumento e a atualização da taxa de cobertura da microdrenagem nos projetos de 

drenagem, bem como a implementação de instrumentos de planejamento de uso e 

ocupação do solo para que a densidade populacional na área urbana aumente e 

evite o espraiamento urbano.  

Com base nos registros de eventos apresentados no DTP/LMA é possível estimar o 

período em que inundações que poderão ocorrer no município no horizonte de 

vigência deste PMSB/LMA, no cenário futuro, possibilitando preparação para 

minimização de dados dessas ocorrências. 

O período estimado para a ocorrência dos eventos estudados encontra-se 

demonstrado na Figura 17. 
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Figura 17 – Período estimado para o retorno de inundação gradual e brusca – cenário futuro 

 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

O ocupação urbana ocorre irregularmente em áreas de risco e áreas de 

preservação permanente. O relevo do município é pouco acidentado ou seja, 

dificilmente ocorrerá deslizamento de terra ou ocupação em áreas muito íngremes.  

No período entre 1995 e 2010 ocorreu apenas uma inundação brusca em 2009, com 

período de retorno de aproximadamente 15 anos. Não há registros de inundações 

graduais e enchente.  

Ainda que o histórico apresente poucos problemas referentes à enchentes e 

inundações é de suma importância a implementação de instrumentos de gestão de 

uso e ocupação do solo e a destinação de parte do terreno para infiltração de águas 

pluviais. 

8.3.2 Contingências e emergências no sistema de drenagem e manejo das água 
pluviais urbanas 

A garantia do funcionamento do sistema de drenagem e manejo das águas 

superficiais urbanas está cada vez mais associada à incorporação de metodologias 

de avaliação e gestão de riscos, bem como às boas práticas de operação dos 

sistemas públicos, principalmente àqueles relacionados à limpeza e manutenção 

dos dispositivos da macro e microdrenagem. 

Apesar de eventos serem previsíveis, considerando seu período de retorno, poderão 

ocorrer eventos que, por sua natureza, advêm de situações excepcionais, tais como 
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desastres naturais (inundações, secas, etc.), ações humanas e outros incidentes 

inesperados que possam pôr em perigo a saúde pública e o meio ambiente. 

Na possibilidade de se registrar eventos de consequências problemáticas (Quadro 

8), ações de emergência são demandadas para seu combate. 

 

Quadro 8 – Eventos de emergência e ações de contingência 

SITUAÇÃO CRÍTICA EVENTOS DE EMERGÊNCIA AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

Desastres naturais 

• Inundações e alagamentos 

• Ventos ciclônicos 

• Erosões 

• Condições meteorológicas 
extremas (raios, 

temperatura anormal, 
seca) 

Comunicação à Polícia Militar e 
Defesa Civil; 

Comunicação à população e 
autoridades locais. 

Formação de brigadas por 
bairros ou áreas para alerta e 
acionamento da população 

Ações humanas 

• Sabotagem 

• Vandalismo 

• Acidentes diversos 

• Bioterrorismo 

• Descarte inadequado de 
lixo nas encostas, linhas 
de drenagem e cursos 

dágua 

Comunicação à Polícia Militar e 
Defesa Civil; 

Comunicação à população e 
autoridades locais 

Fiscalização e orientação à 
população, mutirões de limpeza 

Incidentes inesperados 

• Incêndio 

• Falhas mecânicas do 
sistema 

• Acidentes construtivos 

• Contaminação acidental 
(surto epidêmico, etc) 

• Rompimento de barragem 

Deslocamento da população de 
área de risco; 

Reparo das instalações e 
equipamentos; 

Comunicação à Polícia Militar e 
Defesa Civil; 

Comunicação à população e 
autoridades locais 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

8.4 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos são definidos pela Lei nº 

11.445/2007 como o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final dos 

resíduos domiciliares e daqueles originários da varrição e limpeza de logradouros e 

vias públicas. 

A lei define ainda que o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades: 
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I. coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do 

inciso I do caput do art. 3º dessa Lei; 

II. triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por 

compostagem, e de disposição final; 

III. varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros 

eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana. 

Para verificar o atendimento do artigo 19 estabelecido pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS(Lei. Federal n 12.305/2010) bem como pela Lei de 

Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico – LDNSB (Lei Federal n. 

11.445/2007), os documentos que embasaram a elaboração deste PMSB/LMA 

encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 

www.saneamentomunicipal.com 

8.4.1 Geração de resíduos sólidos 

O DTP/LMA indicou que a geração estimada na área urbana é de 1,79ton.dia e na 

área rural 2,61ton.dia, o que representa 59,25% do gerado em área urbana.  

Entretanto, no cenário futuro (Tabela 7), as ações de educação ambiental deverão 

ser intensificadas para que seja possível reduzir a geração municipal em 20%, ou 

seja, 1%a.a. em conformidade com os princípios estabelecidos pela PNRS (redução 

da geração de resíduos).  

Para o alcance deste cenário será fundamental que, além das ações de 

sensibilização e educação ambiental, outros instrumentos sejam previstos como 

indutores da redução da geração de resíduos no município. 
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Tabela 7 – Síntese da geração de resíduos sólidos no município de Lagoa do Mato - cenário futuro (ton.dia) 

Ano 

População 
urbana 

estimada 
(hab.) 

População 
rural 

estimada 
(hab.) 

RDO RLU RSU RCPS RSB RI RSS RCC RASP RST RM 

2018 5.574 8.104 4,40 1,10 5,50 - - - 0,04 0,35 - - - 

2019 5.682 8.261 4,36 1,23 5,58 - - - 0,04 0,35 - - - 

2020 5.790 8.418 4,31 1,35 5,67 - - - 0,04 0,34 - - - 

2021 5.898 8.575 4,27 1,48 5,75 - - - 0,04 0,34 - - - 

2022 6.006 8.732 4,22 1,61 5,83 - - - 0,04 0,34 - - - 

2023 6.114 8.889 4,18 1,73 5,91 - - - 0,04 0,33 - - - 

2024 6.222 9.046 4,14 1,86 6,00 - - - 0,04 0,33 - - - 

2025 6.330 9.203 4,09 1,99 6,08 - - - 0,04 0,33 - - - 

2026 6.438 9.360 4,05 2,11 6,16 - - - 0,04 0,32 - - - 

2027 6.546 9.517 4,00 2,24 6,24 - - - 0,04 0,32 - - - 

2028 6.654 9.675 3,96 2,37 6,33 - - - 0,04 0,32 - - - 

2029 6.762 9.832 3,92 2,49 6,41 - - - 0,04 0,31 - - - 

2030 6.870 9.989 3,87 2,62 6,49 - - - 0,04 0,31 - - - 

2031 6.978 10.146 3,83 2,75 6,58 - - - 0,04 0,30 - - - 

2032 7.086 10.303 3,78 2,87 6,66 - - - 0,04 0,30 - - - 

2033 7.194 10.460 3,74 3,00 6,74 - - - 0,03 0,30 - - - 

2034 7.303 10.617 3,70 3,13 6,82 - - - 0,03 0,29 - - - 

2035 7.411 10.774 3,65 3,25 6,91 - - - 0,03 0,29 - - - 

2036 7.519 10.931 3,61 3,38 6,99 - - - 0,03 0,29 - - - 

2037 7.627 11.088 3,56 3,38 6,95 - - - 0,03 0,28 - - - 

2038 7.735 11.245 3,52 3,38 6,90 - - - 0,03 0,28 - - - 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

Nota: RDO – Resíduos Domiciliares; RLU – Resíduos de Limpeza Urbana; RSU – Resíduos Sólidos Urbanos; RCPS – Resíduos Comerciais e de 
Prestadores de Serviços; RSB – Resíduos de Saneamento Básico; RI – Resíduos Industriais; RSS – Resíduos de Serviços de Saúde; RCC – Resíduos de 
Construção Civil; RASP – Resíduos Agrossilvopastoris; RST – Resíduos de Serviços de Transporte; RM – Resíduos de Mineração 



 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Plano Municipal de Saneamento Básico e  

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Lagoa do Mato 

 

 

2018   

 

2018-MA-PMSB-LMA-01 

76/124 

8.4.2 Regras aplicáveis ao gerenciamento dos resíduos sólidos 

As regras aplicáveis para as outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos 

encontram-se estabelecidas no Quadro 9 e deverão ser seguidas pelo município 

quando este for o prestador, ou determinadas para que sejam atendidas pela 

contratada, caso os serviços sejam executados mediante contrato. 

 

Quadro 9 – Regras e procedimentos aplicáveis nas etapas do gerenciamento de resíduos sólidos 

ETAPA REGRAS E PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADES 

Varrição de vias e 
logradouros 

públicos 

• É obrigatória a utilização de equipamentos 
de proteção individual e coletiva durante as 

operações; 

• Em casos emergenciais os serviços de 
resposta à emergência deverão ser 

realizados imediatamente com vistas à 
contenção do dano; 

• Todos os resíduos nesta etapa deverão ser 
coletados imediatamente após sua 

acumulação. 

Implementação: Titular 
dos serviços (Município) 

 
Operacionalização: 

Prestador dos serviços 
públicos 

Norma técnica de referência: NBR 12.980 

Poda, roçagem e 
capina 

• É obrigatória a utilização de equipamentos 
de proteção individual e coletiva durante as 

operações; 

• Em casos emergenciais os serviços de 
resposta à emergência deverão ser 

realizados imediatamente com vistas à 
contenção do dano; 

• Todos os resíduos nesta etapa deverão ser 
coletados imediatamente após sua 

acumulação. 

Implementação: Titular 
dos serviços (Município) 

 
Operacionalização: 

Prestador dos serviços 
públicos 

Norma técnica de referência: NBR 12.980 

Apresentação dos 
resíduos para 
coleta –RDO 

• Os resíduos apresentados para a coleta 
devem estar segregados em secos e 

úmidos e devidamente acondicionados 
para evitar seu espalhamento. 

Implementação: Titular 
dos serviços (Município) 

Operacionalização: 
Gerador de resíduos 

Norma de referência: NBR 12.980 e NBR 9.190 

Apresentação dos 
resíduos para 
coleta –RSS 

• Os resíduos segregados deverão ser 
embalados em sacos ou recipientes 

específicos que evitem vazamentos e 
resistam à punctura e ruptura; 

• A capacidade dos recipientes de 
acondicionamento deve ser compatível 
com a geração diária de cada tipologia; 

• É obrigatória a utilização de equipamentos 
de proteção individual e coletiva durante as 

operações com os RSS. 

Implementação: Titular 
dos serviços (Município) 

 
Operacionalização: 
Gerador de resíduos 

Norma técnica de referência: NBR 13.853, NBR 12.235 e NBR 9.190 

Disponibilização 
para a coleta –

RSS 

• Os resíduos do grupo D deverão ser 
disponibilizados em áreas protegidas e 
controladas, atendendo as condições 

mínimas de segurança; 

Implementação e 
operacionalização: 
Gerador de resíduos 
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ETAPA REGRAS E PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADES 

• Os resíduos dos demais grupos deverão 
ser armazenados em área interna 

protegida; 

• É obrigatória a utilização de equipamentos 
de proteção individual e coletiva durante as 

operações com os RSS; 

Norma técnica de referência: NBR 13.853, NBR 12.235 e NBR 9.190 

 
Disponibilização 
para a coleta –

RDO e 
equiparados 

• Os resíduos devidamente acondicionados, 
deverão ser disponibilizados para a coleta 
convencional e seletiva nos dias e horários 
programados pelo prestador dos serviços. 

• Os RCPS equiparados acondicionados 
com geração diária de até 100 litros 

poderão, a critério do gerador, serem 
disponibilizados à coleta pública, seguindo 
as mesmas regras impostas aos demais 

RSU. 

• Os RCC equiparados acondicionados com 
geração diária de até 100 litros poderão, a 
critério do gerador, serem disponibilizados 

à coleta pública, seguindo as mesmas 
regras impostas aos demais RSU. 

• RSI equiparados acondicionados com 
geração diária de até 100 litros poderão, a 
critério do gerador, serem disponibilizados 

à coleta pública, seguindo as mesmas 
regras impostas aos demais RSU. 

Implementação: Titular 
dos serviços (Município) 

 
Operacionalização: 

Prestador dos serviços 
públicos 

Norma técnica de referência: NBR 12.980 e NBR 9.190 

Dias e horários de 
coleta - RDO 

• Os dias e horários de coleta deverão ser 
divulgados pelo prestador de serviços e 
pela Prefeitura Municipal em veículos de 

comunicação de massa, constando 
inclusive no sitio eletrônico oficial da 

Prefeitura Municipal de forma permanente 
para consulta da população. A cada 

mudança ocorrida a divulgação deverá ser 
efetuada com no mínimo 15 dias de 

antecedência. 

Implementação: Titular 
dos serviços (Município) 

 
Operacionalização: 

Prestador dos serviços 
públicos 

Norma técnica de referência: NBR 12.980 e NBR 9.190 

Coleta – RDO e 
equiparados 

• Nos locais em que a coleta seja efetuada 
na modalidade alternada, não poderá 
haver intervalos maiores que 72 horas 

entre as coletas; 

• É obrigatória a utilização de equipamentos 
de proteção individual e coletiva durante as 

operações de coleta. 

Implementação: Titular 
dos serviços (Município) 

 
Operacionalização: 

Prestador dos serviços 
públicos 

Norma técnica de referência: NBR 12.980 e NBR 9.190 

Coleta – RSS 

• Veículo coletor deverá atender 
integralmente às normas técnicas e a 

legislação de referência; 

• A coleta deverá ser realizada no mínimo 
duas vezes por semana. 

Implementação: Titular 
dos serviços (Município) 

 
Operacionalização: 
Gerador de resíduos 
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ETAPA REGRAS E PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADES 

Norma técnica de referência: NBR 13.221, NBR 12.807, NBR 12.890, NBR 
12.810 e NBR 12.980 

Destinação final – 
RDO e 

equiparados 

• Todos os resíduos gerados no âmbito 
municipal deverão receber destinação final 

ambientalmente adequada por meio de 
processos tecnológicos determinados para 

este fim; 

• A disposição final dos rejeitos não poderá 
ser efetuada em outros locais que não 

sejam em Aterros Sanitários devidamente 
licenciados pelo órgão ambiental 

competente. 

Implementação: Titular 
dos serviços (Município) 

 
Operacionalização: 

Prestador dos serviços 
públicos 

Norma técnica de referência: NBR 10.157, NBR 12.808, NBR13.896 e NBR 
13.591 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

8.4.3 Coleta Seletiva  

Deverá existir em Lagoa do Mato um sistema de coleta seletiva oficialmente 

implantado, os catadores existentes deverão estar formalizados por meio de 

organizações formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda 

reconhecida pelo Poder Público como catadores de materiais recicláveis, sem 

prejuízo de usarem equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais 

e de saúde pública.  

Desta forma, assinalam-se, como recomendações, as formas e os limites de 

participação do município de Lagoa do Mato na coleta seletiva (Quadro 10). 

 

Quadro 10 – Participação de Lagoa do Mato na coleta seletiva 

ATIVIDADE FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
LIMITES DE 

PARTICIPAÇÃO 

Instituição da coleta 
seletiva 

Diploma legal 
Regramento da coleta 
seletiva no município 

Planejamento da 
coleta seletiva 

Individual ou por meio de soluções 
consorciadas com outros municípios 

Elaboração do Plano de 
Coleta Seletiva 

Operacionalização da 
coleta seletiva 

Fiscalização 
Fortalecimento da coleta 

seletiva no município 

Contratação de organizações de 
catadores de materiais recicláveis ou 

reutilizáveis (exigência: pessoas físicas 
de baixa renda reconhecidas pelo Poder 

Público como catadores de materiais 
recicláveis + uso de equipamento de 

segurança – EPI) 

Coleta seletiva, Triagem 
para fins de reuso ou 

reciclagem, de tratamento, 
inclusive por 

compostagem 

Disponibilização da infraestrutura 
necessária 
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ATIVIDADE FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
LIMITES DE 

PARTICIPAÇÃO 

Implementação da Agenda ambiental na 
administração pública (A3P) 

Atuação na coleta seletiva 

Inserção do tema na educação formal e 
informal 

Sensibilização e educação 
ambiental 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

8.4.4 Coleta especial 

A coleta especial é aquela que está sob a responsabilidade direta do gerador de 

determinadas tipologias de resíduos (Quadro 11), que deverá ser realizada 

diretamente ou mediante contratação de empresas especializadas, o que inclui o 

município, na prestação desses serviços. 

 

Quadro 11 – Enquadramento da coleta x responsabilidades 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
RESPONSABILIDADE 

PELA COLETA 
ENQUADRAMENTO 

DO TIPO DE COLETA 

Resíduos de estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviços acima de 100 l.dia 

Gerador Coleta especial 

Resíduos de estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviços abaixo de 100 l.dia 

Prefeitura Municipal 
Coleta regular ou 

convencional 

Resíduos dos serviços públicos de 
saneamento básico 

Gerador Coleta especial 

Resíduos industriais perigosos Gerador Coleta especial 

Resíduos industriais  não perigosos acima 
de 100 l.dia 

Gerador Coleta especial 

Resíduos industriais  não perigosos abaixo 
de 100 l.dia (equiparados aos RDO) 

Prefeitura Municipal 
Coleta regular ou 

convencional 

Resíduos dos serviços de saúde – todas as 
Classes 

Gerador Coleta especial 

Resíduos dos serviços de saúde classe D 
até 100 litros.dia (equiparados aos RDO) 

Prefeitura Municipal 
Coleta regular ou 

convencional 

Resíduos perigosos da construção civil Gerador Coleta especial 

Resíduos não perigosos da construção civil 
acima de 100 l.dia 

Gerador Coleta especial 

Resíduos não perigosos da construção civil 
abaixo de 100 l.dia (equiparados aos RDO) 

Prefeitura Municipal 
Coleta regular ou 

convencional 

Resíduos agrosilvopastoris Gerador Coleta especial 

Resíduos perigosos dos serviços de 
transporte 

Gerador Coleta especial 

Resíduos da mineração Gerador Coleta especial 

Fonte: PPE/LMA, 2018 
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8.4.5 Logística Reversa  

Conforme se percebe do conceito legal, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos representa um regime solidário de complexas atribuições, que 

são desempenhadas de forma individualizada e encadeada, por todos aqueles que 

participam, em maior ou menor grau, do processo produtivo desde a fabricação do 

produto até a sua destinação final. 

Assinalam-se as formas e os limites de participação do município de Lagoa do Mato  

na logística reversa (Quadro 12). 

 

Quadro 12 – Participação de Lagoa do Mato na logística reversa 

ATIVIDADE FORMAS DE PARTICIPAÇÃO LIMITES DE PARTICIPAÇÃO 

 
Instituição da logística 

reversa 

 

Acordo Setorial; Regulamento; 
Termo de Compromisso 

Estabelecido em Acordo 
Setorial; Regulamento; Termo 

de Compromisso 

Logística Reversa 
obrigatória 

 

Coletar e disponibilizar para os 
responsáveis pela instituição do 
sistema de logística reversa os 
resíduos de logística obrigatória 
acumulados pelo serviço manejo 

de resíduos sólidos 

Execução das atividades do 
sistema de logística reversa 

mediante a devida 
contraprestação, na forma de 

acordo setorial; regulamento; e, 
termo de compromisso 

Inserção do tema na educação 
formal e informal 

Sensibilização e educação 
ambiental 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

De acordo com DTP, no município constatou-se que a realização da logística 

reversa varia conforme o tipo de resíduo, e que para embalagens de agrotóxicos a 

logística reversa funciona em partes e há empreendimentos que recebem tais 

resíduos. Entretanto esse instrumento não é sistematizado e estruturado, 

dificultando a organização e mensuração da quantidade de resíduos recolhidos de 

volta pelos vendedores ou fabricantes.  

O município deve apoiar a sistematização e estruturação da logística reversa, bem 

como a disponibilização de informações sobre pontos de recebimento mais 

próximos, e até mesmo conscientização dos vendedores e compradores de tais 

produtos. Como consta no DTP o ponto de recebimento mais próximo é em 

Anapurus, a 389 km de distância, e a central de recebimento mais próxima, 

Imperatriz, dista 391 km de Lagoa do Mato. 
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8.4.6 Classificação da produção de resíduos sólidos gerados no município 

Diante das estimativas realizadas para os quantitativos de recicláveis e 

compostáveis oriundos dos RSU, que deverão ser recuperados por meio de 

tecnologias apropriadas a serem implementadas para o atingimento das metas 

estabelecidas durante o período de vigência do PMGIRS/LMA, é possível estimar a 

quantidade de rejeitos que, na ausência de tecnologias que possibilitem sua 

recuperação, deverão receber disposição final ambientalmente adequada (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Estimativa dos quantitativos de recicláveis, compostáveis e rejeitos gerados 

Ano 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Recicláveis 
(kg/dia) 

Compost
áveis 

(kg/dia) 

Rejeitos 
(kg/dia) 

Recicláveis 
(kg/dia) 

Compostá
veis 

(kg/dia) 

Rejeitos 
(kg/dia) 

2018 649,99 1.277,56 313,79 756,01 1.485,95 364,97 

2019 662,59 1.302,33 319,87 770,67 1.514,76 372,05 

2020 675,19 1.327,09 325,95 785,32 1.543,56 379,12 

2021 687,79 1.351,86 332,04 799,98 1.572,37 386,20 

2022 700,39 1.376,62 338,12 814,63 1.601,17 393,27 

2023 712,99 1.401,39 344,20 829,29 1.629,98 400,34 

2024 725,59 1.426,15 350,28 843,94 1.658,78 407,42 

2025 738,19 1.450,92 356,37 858,60 1.687,59 414,49 

2026 750,79 1.475,69 362,45 873,25 1.716,39 421,57 

2027 763,39 1.500,45 368,53 887,91 1.745,20 428,64 

2028 775,99 1.525,22 374,61 902,56 1.774,00 435,72 

2029 788,59 1.549,98 380,70 917,22 1.802,81 442,79 

2030 801,19 1.574,75 386,78 931,87 1.831,61 449,87 

2031 813,79 1.599,51 392,86 946,53 1.860,42 456,94 

2032 826,39 1.624,28 398,95 961,18 1.889,22 464,02 

2033 838,99 1.649,04 405,03 975,84 1.918,03 471,09 

2034 851,59 1.673,81 411,11 990,49 1.946,83 478,17 

2035 864,19 1.698,57 417,19 1.005,15 1.975,64 485,24 

2036 876,79 1.723,34 423,28 1.019,80 2.004,44 492,32 

2037 889,39 1.748,10 429,36 1.034,46 2.033,25 499,39 

2038 901,99 1.772,87 435,44 1.049,11 2.062,05 506,47 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

Nota: Para conhecer em detalhes as estimativas para os cenários atual e futuro, acesse o Produto D 
(PPE) do Município, disponível na página eletrônica: www.saneamentomunicipal.com 

http://www.saneamentomunicipal.com/
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8.4.7 Tratamento dos resíduos sólidos  

As principais formas de tratamento para serem adotadas no município, concentram-

se na reciclagem da parcela de secos, compostagem da parcela de úmidos e a 

disposição final dos rejeitos. 

Na adoção de tecnologias que possibilitem atuar nas formas de tratamento 

apresentadas, será fundamental que se conheça as características intrínsecas dos 

resíduos para que se possa determinar com maior precisão a tecnologia mais 

adequada para cada tratamento apresentado (Quadro 13). 

 

Quadro 13 – Vantagens e desvantagens no tratamento dos Resíduos Sólidos 

TRATAMENTO RESÍDUOS VANTAGENS DESVANTAGENS 

Reciclagem 
(Conjunto de técnicas 

que modificam as 
características físicas 
químicas ou biológicas 

dos resíduos cuja 
finalidade é o 

reaproveitamento ou a 
reutilização em novos 

ciclos produtivos para a 
manufatura de novos 
produtos, idênticos ou 

não ao produto original) 

Plásticos; Vidros; 
Metais; Papel; 
Papelão; RCC; 

outros. 
 

Redução da extração 
de recursos naturais, 

energia e água 
Pode ser rentável; 

Diminui o volume de 
resíduos; 

Pode gerar 
empregos e renda, 

entre outros. 
 

Algumas tecnologias 
para a reciclagem 
apresentam custos 

elevados; 
 

Depende de mercado 
consumidor; 

 
Materiais de primeira 
qualidade podem ser 
interceptados pelas 

ações estabelecidas no 
acordo setorial de 

embalagens. 

Compostagem 
(Processo de 

decomposição biológica 
de materiais orgânicos 
(aqueles que possuem 

carbono em sua 
estrutura), de origem 
animal e vegetal, pela 

ação de microrganismos) 
 

Orgânicos em 
geral, como resto 

de comida, 
verduras e frutas; 
lodo de estações 
de tratamento de 
esgoto; podas de 

árvores e resíduos 
da manutenção de 

jardins 
 

Alívio de aterros; 
Utilização do 
composto na 

agricultura e jardins, 
como material de 

cobertura das 
camadas do aterro 

etc.; 
Pode ser realizada 

diretamente nas 
unidades 

residenciais. 

Pode não haver 
mercado consumidor 

para o composto; 
Pode haver emanação 

de maus odores quando 
gerenciado 

inadequadamente; 
Quando não 

monitorado, o composto 
pode promover riscos à 

saúde do homem, 
animais e plantas. 

Aterro Sanitário Classe 
II 

(Forma de destinação 
final, na qual o conjunto 

de processos físicos, 
químicos e biológicos que 

ocorrem tem como 
resultado uma massa de 
resíduos mais estáveis, 

Rejeitos, com 
exceção dos 
perigosos e 
radioativos. 

 

Pode ser empregado 
à maioria dos 

resíduos sólidos; 
Comporta, por um 

período determinado, 
grandes volumes de 

resíduos. 
 

Demanda grandes 
áreas para sua 

instalação; 
Os subprodutos 

gerados, biogás e 
lixiviados, são altamente 
poluidores, e devem ser 

tratados 
 



 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Plano Municipal de Saneamento Básico e  

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Lagoa do Mato 
 

 

 

2018   

 

2018-MA-PMSB-LMA-01 

83/124 

TRATAMENTO RESÍDUOS VANTAGENS DESVANTAGENS 

química e 
biologicamente) 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

No município de Lagoa do Mato, todas as alternativas de tratamento apresentadas 

poderão ser adotadas, entretanto, as tecnologias escolhidas para a implementação 

das alternativas deverão ser avaliadas em termos de viabilidade econômica. 

A população já realiza a segregação dos resíduos, no entanto, como no cenário 

atual ainda não existe a coleta seletiva implementada, isso acaba se tornando um 

fator desmotivador. A partir da implementação da coleta seletiva e a consciência 

ambiental já existente da população, pode-se considerar essa uma potencialidade 

para implantação de tratamento dos resíduos. 

Os municípios que fazem fronteira com Lagoa do Mato são: Parnarama, São 

Francisco do Maranhão, São João dos Patos, Passagem Franca e Buriti Bravo. O 

município de Lagoa do Mato já possui alguns empreendimentos com logística 

reversa entretanto ainda há a necessidade de sistematização. A partir da 

sistematização desse instrumento, os outros municípios também poderão direcionar 

seus resíduos para pontos definidos e facilitando a logística, e sendo remunerados 

por tal serviço. 

Conforme consta no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o 

município de Lagoa do Mato efetuou diversas tentativas de integração dos 

municípios limítrofes visando uma ação conjunta na estruturação de manejo e 

seletividade de resíduos mas não obteve sucesso, devendo serem estudadas outras 

formas de abordagem para estabelecer consórcios com esses municípios, visto que 

todos são considerados de pequeno porte, com população de até 50 mil habitantes, 

podendo um auxiliar o outro. 

8.4.8 Consórcios Públicos para a disposição final dos resíduos sólidos  

A Federação Maranhense de Consórcios Intermunicipais (Femaci) indica que o 

Estado conta atualmente com Consórcios Públicos (multifinalitários) instituídos, cujo 

objetivo é buscar o desenvolvimento das regiões do Estado do Maranhão.  

Os Consórcios Públicos Regionais, tem em sua pauta o objetivo consensual da 

instalação e operação dos sistemas regionais de destinação final adequada dos 

resíduos sólidos urbanos, estando previsto que o Município de Lagoa do Mato 

integre o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Sertão 

Maranhense – CIDR Sertão (Quadro 14). 
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Quadro 14 – Consórcios de desenvolvimento regional no Estado do Maranhão 

CONSÓRCIO MUNICÍPIOS INTEGRANTES 

Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Regional do 

Baixo Parnaíba 
 

Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Regional do 
Polo Balaiada – CIR Balaiada 

Itapecuru Mirim 

Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Regional do 

Vale do Itapecuru 
 

Consórcio Público 
Intermunicipal das 

Mesorregiões Norte e Leste 
Maranhense - CONLESTE 

 

Axixá, Afonso Cunha, Anapurus, Anajatuba, Água Doce do 
Maranhão, Araioses, Bacabeira, Barreirinhas, Belágua, Brejo, 

Buriti, Cachoeira Grande, Chapadinha, Duque Bacelar, 
Humberto de Campos, Itapecuru Mirim, Icatu, Magalhães de 
Almeida, Mata Roma, Milagres do Maranhão, Morros, Nina 

Rodrigues, Paço do Lumiar, Paulino Neves, Presidente 
Juscelino, Presidente Vargas, Primeira Cruz, Rosário, Raposa, 

Santa Quitéria do Maranhão, Santa Rita, Santana do Maranhão, 
São Bernardo, São Benedito do Rio Preto, São José de 

Ribamar, São Luís, Santo Amaro do Maranhão, Tutóia, Urbano 
Santos e Vargem Grande 

Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Regional do 
Sertão Maranhense – CIDR 

Sertão 

Barão de Grajaú; Buriti Bravo; Colinas; Fortuna; Jatobá; Lagoa 
do Mato; Mirador; Nova Iorque; Paraibano; Passagem Franca; 

Pastos Bons; São Francisco do MA; São João dos Patos; 
Sucupira do Norte; Sucupira do Riachão 

Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Regional dos 

Veles Turi e Gurupi -  
CONTURI 

Amapá do Maranhão; Araguanã; Boa Vista do Gurupi; Cândido 
Mendes; Carutapera; Centro do Guilherme; Centro Novo do 

Maranhão; Godofredo Viana; Governador Nunes Freire; Junco 
do Maranhão; Luís Domingues; Maracaçumé; Maranhãozinho; 
Nova Olinda do Maranhão; Presidente Médici; Santa Helena; 

Santa Luzia do Paruá; Turiaçu; Turilândia; Zé Doca 

Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento da Região 

Sul - CONDERSUL 

Alto Parnaíba; Balsas; Benedito Leite; Campestre do MA; 
Carolina; Estreito; Feira Nova do Maranhão; Fortaleza dos 

Nogueiras; Lajeado Novo; Loreto; Nova Colinas; Porto Franco; 
Riachão; Sambaíba; São Domingos do Azeitão; São Félix de 
Balsas; São João do Paraiso; São Pedro dos Crentes; São 

Raimundo das Mangabeiras; Tasso Fragoso 

Consórcio da Floresta dos 
Guarás - CONGUARÁS 

Apicum Acu; Mirinzal; Cururupu, Cedral; Bacuri; Guimaraes; 
Central do Maranhão; Porto Rico do Maranhão; Serrano do 

Maranhão 

Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento dos Lagos 
Maranhenses – CONLAGOS 

Altamira do Maranhão; Alto Alegre do Maranhão; Alto Alegre do 
Pindaré; Anajatuba; Arari; Bacabal; Bacurituba; Bela Vista do 
Maranhão; Bom Jardim; Bom Jesus das Selvas; Bom Lugar; 

Brejo de Areia; Buriticupu; Cajapió; Cajari; Cantanhede; 
Conceição do Lago-Açu; Governador Newton Bello; Igarapé do 
Meio; Igarapé Grande; Itapecuru Mirim; Lago da Pedra; Lago do 

Junco; Lago dos Rodrigues; Lago Verde; Lagoa Grande do 
Maranhão;  Marajá do Sena; Matinha; Matões do Norte; Miranda 

do Norte; Monção; Olho d'Água das Cunhãs; Olinda Nova do 
Maranhão; Palmeirândia; Paulo Ramos; Pedro do Rosário; 

Penalva; Peri Mirim; Pindaré Mirim; Pio XII; Pirapemas; Santa 
Inês; Santa Luzia; São Bento; São João Batista; São João do 
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CONSÓRCIO MUNICÍPIOS INTEGRANTES 

Caru; São Luís Gonzaga do Maranhão; São Mateus do 
Maranhão; São Vicente Ferrer; Satubinha; Tufilândia; Viana; 

Vitória do Mearim; Vitorino Freire 

Consórcio dos Municípios da 
Estrada de Ferro Carajás no 

Maranhão – COMEFC 
 

Açailândia, Anajatuba, Alto Alegre do Pindaré, Arari, Bacabeira, 
Bom Jardim, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Cidelandia, 

Igarapé do Meio, Itapecurú Mirim, Itinga do Maranhão, Monção, 
Miranda do Norte, Pindaré Mirim, Santa Inês, Santa Rita, São 
Francisco do Brejão, São Pedro da Água Branca, São Luís, 

Tufilândia, Vila Nova dos Martírios e Vitória do Mearim. 

Fonte: FEMACI, 2018. Disponível em: https://www.facebook.com/FemaciMaranhao/ 

 

8.4.9 Contingências e emergências no sistema de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos 

Apesar do sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos ser objeto de 

monitoramento, podem ocorrer eventos que, por sua natureza, advêm de situações 

excepcionais, tais como desastres naturais (erosões, inundações, etc.), ações 

humanas e outros incidentes, que apresentem relevante impacto negativo na 

infraestrutura podendo colocar em perigo a saúde pública. 

Na possibilidade de se registrar eventos de consequências problemáticas (Quadro 

15), as ações de emergência para seu combate são demandadas. 

 

Quadro 15 – Previsão de eventos de emergência e ações de contingência no sistema de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos 

SITUAÇÃO CRÍTICA EVENTOS DE EMERGÊNCIA 
AÇÕES DE 

CONTINGÊNCIA 

Desastres naturais 

• Inundações 

• Erosões 

• Condições meteorológicas 
extremas (raios, temperatura 

elevada, etc.) 

• Tremores de terra 

Deslocamento da 
população de área de 

risco; 
Comunicação à Polícia 

Militar e Defesa Civil 
 

Ações 
humanas 

Internas 

• Sabotagem 

• Vandalismo 

• Roubo de equipamentos 

• Acidentes com resíduos 
perigosos 

• Danos de equipamentos 

Reparo das instalações e 
equipamentos; 

Comunicação à Policia 
Militar; 

Acionamento da Unidade 
de Saúde mais próxima. 

Externas 

• Sabotagem 

• Bioterrorismo 

• Vandalismo 

• Acessos indevidos 

• Acidentes com resíduos 
perigosos 

Reparo das instalações e 
equipamentos; 
Comunicação à 

população e autoridades 
locais; 

Comunicação à Policia 
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SITUAÇÃO CRÍTICA EVENTOS DE EMERGÊNCIA 
AÇÕES DE 

CONTINGÊNCIA 

• Greves trabalhistas Militar; 
Acionamento da Unidade 
de Saúde mais próxima. 

Incidentes inesperados 

• Incêndio 

• Ruptura ou queda de energia 

• Falhas em equipamentos 
mecânicos 

• Rompimento de estruturas 

• Problemas com pessoal 
(perda de operador, 
emergência médica) 

• Contaminação acidental (surto 
epidêmico, ligações cruzadas 

acidentais) 

• Mudança brusca de 
temperatura e pressão 

• Descartes indevidos 

Reparo das instalações e 
equipamentos; 
Comunicação à 

população e autoridades 
locais; 

Comunicação à Policia 
Militar; 

Comunicação a operadora 
de energia elétrica; 

Acionamento da Unidade 
de Saúde mais próxima; 
Comunicação aos órgãos 

estaduais. 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

9. SANEAMENTO BÁSICO EM ÁREAS RURAIS URBANIZADAS (LOCALIDADES, 

DISTRITOS E COMUNIDADES) E ÁREAS RURAIS DISPERSAS  

9.1 Abastecimento de água potável 

Quanto ao abastecimento de água potável nas áreas rurais urbanizadas 

(localidades, distritos e comunidades) e áreas rurais dispersas, quando da 

impossibilidade de expansão do sistema-sede, recomenda-se a adoção de poços 

coletivos (solução coletiva), com prestação mediante autorização para associações 

de moradores legalmente constituídas, que sejam legítimas representantes da 

comunidade (art. 35, inc. III, do Decreto Federal n.º7.217/2010) (Figura 18). 

Na inexistência dessas associações ou na impossibilidade técnica da 

implementação das alternativas apresentadas, alternativas individuais poderão ser 

implantadas desde que monitoradas pelo prestador dos serviços no município, ou 

seja, sob gestão do titular dos serviços. 
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Figura 18 – Prestação de serviços de abastecimento de água potável em áreas rurais urbanizadas e 
dispersas 

 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

Quase 60% da população total reside na zona rural, e desse total apenas 13% não 

é atendida pelo abastecimento público. De acordo com as projeções desse 

PMSB/LMA a universalização na área rural ocorrerá em 2023. Portanto infere-se 

que a melhoria necessária na estruturação da gestão da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura está mais relacionada à qualidade dos serviços prestados 

relacionados ao tratamento que é precário, e à redução de perdas que são muito 

altas. É necessário maior investimento em infraestrutura, bem como a contratação 

de profissionais capacitados para execução de tais funções. 

 

Associação de moradores 
legítima representante  da 

comunidade ou área, legalmente 
constituída 

SIM NÃO 

AUTORIZAÇÃO 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

POTÁVEL  

Comunidades, áreas rurais e 
áreas rurais dispersas 

Solução coletiva Solução individual 

Implantação e/ou 
monitoramento  

Prestador dos serviços  
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9.2 Esgotamento sanitário  

Com relação ao esgotamento sanitário em áreas rurais urbanizadas (localidades, 

distritos e comunidades) e em áreas rurais dispersas, é recomendável que seja 

instituída e promovida a assistência técnica necessária para a adoção de soluções 

individuais (estáticas) e coletivas (dinâmicas) que preservem o meio ambiente e a 

saúde das populações residentes nestas áreas.  

Entretanto, quando da adoção das soluções individuais e coletivas deverão ser 

cadastradas e monitoradas pelo prestador desses serviços no município (Figura 19). 

 

Figura 19 – Prestação de serviços de esgotamento sanitário em áreas rurais urbanizadas e 
dispersas 

 

 Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO  

Áreas rurais urbanizadas  

Prestador dos serviços 
públicos/autorizado 

Assistência técnica e monitoramento Cadastro das soluções individuais e 
coletivas 

Soluções individuais 

Áreas rurais dispersas 

Soluções coletivas 
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9.3 Manejo dos resíduos sólidos 

O manejo de resíduos sólidos domiciliares gerados nas áreas rurais urbanizadas e 

dispersas, deverá considerar a segregação na fonte (secos e úmidos) conforme 

determina o Decreto Federal nº 7.404/2010.  

Nesses locais os resíduos úmidos deverão ser compostados utilizando tecnologias 

simplificadas. O composto gerado poderá ser utilizado em culturas e plantações 

locais.  

Os materiais secos (secos recicláveis) deverão ser estocados e, na oportunidade, 

enviados por seus geradores ao sistema público por meio dos pontos de apoio da 

coleta seletiva para posterior providencias do serviço público. 

Já em localidades, distritos e comunidades, a coleta deverá ocorrer na modalidade 

porta a porta ou conteinerizada, com regularidade previamente planejada pelo 

prestador (Figura 20). 

 

Figura 20 – Manejo de resíduos sólidos em áreas rurais urbanizadas e dispersas 

 

 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

Coleta porta a porta ou 
conteinerizada 

Coleta porta a porta ou 
conteinerizada 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA 
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS  

Distritos, localidades Áreas rurais dispersas Comunidades 

Coleta de recicláveis 
secos por meio de 

pontos de apoio à coleta  

Prestador dos serviços públicos 

Destinação ambientalmente 
adequada 
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10. HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

Considerando os dados levantados pelo DTP/LMA, bem como os cenários atual e 

futuro projetados e estudados, foi possível apontar as intervenções necessárias no 

município de Lagoa do Mato para os quatro componentes do saneamento básico. 

Para possibilitar o traçado de uma escala hierárquica utilizou-se a ferramenta 

analítica que identificou os pontos fortes e fracos e as oportunidades e ameaças às 

quais o município de Lagoa do Mato está exposto.  

A partir dos critérios de hierarquização das áreas de intervenção prioritária foram 

estabelecidas metas de curto, médio e longo prazo, assim como os programas e 

demais ações foram consolidadas. Neste sentido as principais ações que refletem 

em melhorias do saneamento básico no município de Lagoa do Mato foram 

apontadas em grau de importância com vistas a garantir a universalização do 

acesso aos serviços de forma adequada, compatibilizando a relação custo-benefício. 

É importante ressaltar que a hierarquização pode sofrer alterações na medida em 

que o município, em parceria com outras esferas governamentais ou técnicas, 

elabore e execute programas e projetos que contemplem tanto a área urbana, como 

a rural e indígenas. No decorrer em que essas ações são realizadas, novos dados 

serão gerados o que poderá indicar necessidade de revisão do foco ou das áreas 

com prioridade de atendimento. 

A hierarquização das áreas de intervenção estabelecidas para os quatro 

componentes do saneamento básico, a partir do horizonte de validade do 

PMSB/LMA (20 anos) e a priorização do atendimento em imediato ou emergencial, 

a curto, médio e longo prazos, encontram-se demonstras no Quadro 16. 

 

Quadro 16 – Hierarquização das ações previstas 

HIERARQUIA 

Imediatas ou Emergenciais (IE) 

Curto Prazo (CP) 

Médio Prazo (MP) 

Longo Prazo (LP) 

 



 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Plano Municipal de Saneamento Básico e  

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Lagoa do Mato 
 

 

 

2018   

 

2018-MA-PMSB-LMA-01 

91/124 

10.1 Dimensão temporal para a hierarquia estabelecida 

O planejamento de projetos e ações que compõem os programas de um governo 

representa uma das fases mais importantes do processo de elaboração e 

implementação de políticas públicas, que têm como principal objetivo garantir o 

acesso ao atendimento de serviços básicos e essenciais a sua população.  

Elaborado pelo conjunto dos órgãos que compreendem a administração pública do 

Município de Lagoa do Mato, o Plano Plurianual Municipal (PPA), consiste em um 

instrumento de planejamento das ações governamentais, regido pela Constituição 

Estadual e pela Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000 

(LRF). 

O PPA sistematiza as diretrizes, objetivos, metas e resultados que a gestão pública 

pretende alcançar em determinado período de tempo e sua elaboração deve ocorrer 

a cada quatro anos.  

A partir do PPA, outras duas leis orçamentárias previstas na Constituição Federal 

são elaboradas: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 

Anual (LOA). O conjunto desses instrumentos legais de planejamento é fundamental 

para a efetividade das ações e para o monitoramento dos resultados, tanto por parte 

do próprio governo como por parte da sociedade. 

Por essa razão, a dimensão temporal associada à hierarquia prevista para o 

PMSB/LMA foi estabelecida de forma a ser compatível com a dimensão temporal do 

PPA de Lagoa do Mato, para o horizonte de 20 anos. 

Considerou-se como meta imediata, aquelas de estabelecimento emergencial, ou 

seja, que deverão ser alcançadas até o final do ano de 2021. No curto prazo, 

considerou-se aquelas que deverão ser alcançadas entre os anos de 2021 e 2025. 

No médio prazo, as metas que deverão ser atingidas entre os anos de 2025 a 2029 

e no longo prazo entre os anos de 2030 a 2038, ano em que expira a validade do 

PMSB/LMA (Quadro 17) . 
 

Quadro 17 – Dimensão temporal da hierarquia estabelecida 

AÇÕES DIMENSÃO TEMPORAL 

Imediatas ou Emergenciais (IE) Até 3 anos (2021) 

Curto Prazo (CP) De 4 a 8 anos (2022 à 2025) 

Médio Prazo (MP) De 9 a 12 anos (2026 à 2030) 

Longo Prazo (LP) De 12 a 20 anos (2031 à 2038) 

Fonte: PPE/LMA, 2018 
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Cumpre observar que o PMSB/LMA é um instrumento de longa abrangência 

temporal e sua elaboração deve permitir certa flexibilidade e possibilitar ajustes 

anuais conforme o andamento das atividades e o resultado das ações no decorrer 

dos anos. 

10.2 Metas do Plano Nacional de Saneamento Básico 

Considerou-se no traçado das metas para o município de Lagoa do Mato as 

principais metas do Plansab para a Região Sudeste (Quadro 18), cujos valores 

foram ajustados e complementados nas ações previstas e priorizadas, em função 

das características, da situação atual encontrada e das condições para atingir mais 

ou menos rapidamente essas metas referenciais. 

 

Quadro 18 – Principais metas do Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab 

AÇÕES 
METAS (%) 

2018 2023 2033 

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

Municípios com estrutura única para tratar a política de 
saneamento básico  

46  58  80  

Municípios com serviços de saneamento básico fiscalizados e 
regulados 

40  60  80  

Municípios com instância de controle social das ações e 
serviços de saneamento básico 

40  60  100 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

Domicílios (urbanos e rurais) abastecidos por rede de 
distribuição ou por poço ou nascente com canalização interna  

98 99 100 

Economias ativas atingidas por paralizações e interrupções 
sistemáticas no abastecimento de água  

20 18 14 

Índice de perdas na distribuição de água  33 32 29 

Serviços de abastecimento de água que cobram tarifas  99 100 100 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Domicílios (urbanos e rurais) servidos por rede coletora ou 
fossa séptica  

90 92 96 

Tratamento de esgoto coletado  63 72 90 

Serviços de esgotamento sanitário que cobram tarifas  70 78 99 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Domicílios urbanos atendidos por coleta direta de resíduos 
sólidos 

99 100 100 

Domicílios rurais atendidos por coleta indireta de resíduos 
sólidos 

58 69 92 

Presença de lixão/vazadouros de resíduos sólidos 0 0 0 

Municípios com coleta seletiva de RSD 36 42 53 

Municípios que cobram taxa de resíduos sólidos 49 66 100  
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DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Municípios com inundações e/ou alagamentos ocorridos na 
área urbana nos últimos cinco anos  

- - 15 

Fonte: Plansab, 2012. Disponível em: www.cidades.gov.br/plansab 

 

11. METAS PARA O ALCANCE DO CENÁRIO FUTURO 

Com base nas ações previstas para minimizar a atual carência da prestação dos 

serviços na hierarquia estabelecida, nas dimensões temporais e no estabelecido 

pelo Plansab – 2012, foram estabelecidas as metas para os quatro componentes do 

saneamento básico de Lagoa do Mato, com vistas ao alcance do cenário futuro. 

Essas metas deverão ser revistas a cada período do programado para a revisão do 

PMSB/LMA. 

Para orientar a atenção nas ações e metas foram utilizadas cores que guardam 

significados distintos. Cada cor representa um nível de relevância distinto da ação, 

visando o atendimento de cada meta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZUL (ATENDIMENTO INSTITUCIONAL – LEGAL): Intervenção que estabelece, 

ao mesmo tempo, as diretrizes de cunho institucional para aperfeiçoamento da 

gestão do saneamento básico e, ainda, as obrigações legais para cumprimento 

da legislação, sob pena de acionamento do sistema fiscalizatório de comando e 

controle com sancionamento para o município e o agente público competente. 

 VERMELHO (EMERGENCIAL): Intervenção imediata sem a qual a salubridade e 

a qualidade de vida da população local estarão comprometidas. 

RELEVÂNCIA DAS 
AÇÕES PRIORIZADAS

MODERADA

SIGNIFICATIVA

ELEVADAEMERGENCIAL

ATENDIMENTO 
INSTITUCIONAL - LEGAL

http://www.cidades.gov.br/plansab
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 LARANJA (ELEVADA): Intervenção sem a qual não será possível iniciar a 

mudança do cenário atual, tampouco atender as demandas e prioridades da 

população. 

 AMARELO (SIGNIFICATIVA): Intervenção que tende a ser executada somente 

após o atendimento daquelas de maior relevância pois dependem de outros 

aspectos (aspectos estruturais e estruturantes) para que possam ser 

implementadas.  

 VERDE (MODERADA): Intervenção, que no contexto do cenário crítico, poderão 

ser executadas posteriormente às demais, considerando que sua não execução 

poderá comprometer o processo fazendo o contexto retornar ao cenário crítico. 

Para possibilitar a implementação do PMSB/LMA, considerou-se como meta 

imediata aquelas de relevância emergencial, ou seja, que deverão ser alcançadas 

até o final do ano de 2021. No curto prazo, considerou-se aquelas que deverão ser 

alcançadas entre os anos de 2022 e 2025. No médio prazo, as metas que deverão 

ser atingidas entre os anos de 2026 a 2030 e no longo prazo aquelas alcançáveis 

entre os anos de 2031 a 2038, ano em que expira a validade do PMS/LMA (Quadro 

19). 

 

Quadro 19 – Plano de Metas do PMSB/LMA 

HIERARQUIA METAS  RELEVÂNCIA 

Imediatas ou Emergenciais 

(IE) 
Até 2021 (3 anos) 

Atendimento institucional-Legal  

Emergencial  

Curto Prazo (CP) 2022 a 2025 (4 anos) Elevada  

Médio Prazo (MP) 2026 a 2031 (6 anos) Significativa  

Longo Prazo (LP) 2032 a 2038 (7 anos) Moderada  

Fonte: PE/LMA, 2018 

Nota: Para conhecer em detalhes hierarquia das ações, relevância e metas, acesse o Produto F (PE) 
– Plano de Execução do Município, disponível na página eletrônica: www.saneamentomunicipal.com 

 

O Quadro 20 apresenta as ações e metas estabelecidas neste PMSB que deverão 

ser alcançadas pelo Município de Lagoa do Mato. 

  

http://www.saneamentomunicipal.com/
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Quadro 20 – Quadro de metas para o Saneamento Básico no Município de Lagoa do Mato 

AÇÕES METAS RL 

GOVERNANÇA DO SANEAMENTO BÁSICO 

Criação de departamento de saneamento básico dentro da estrutura da 
secretaria de obras 

IE 
 

Estruturação e capacitação de equipe técnica IE  

Definição do prestador de serviços de abastecimento de água potável e 
esgotamento sanitário (SAAE/Caema/Consórcio) 

IE  

Definição e assinatura de contrato com a Entidade Reguladora (sugestão: 
MOB) e de fiscalização em parceria com a prefeitura 

IE  

Definição e estruturação de órgão colegiado para acompanhamento das 
ações e metas previstos no PMSB 

IE  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

Estruturação do departamento de saneamento com setor específico para 
abastecimento de água 

IE  

Definição do prestador de serviços de abastecimento de água potável e 
esgotamento sanitário (SAAE/Caema/Consórcio) 

IE  

Estabelecimento do ente regulador dos serviços de abastecimento de água IE  

Elaboração de programa de educação ambiental, especialmente voltado 
para os núcleos e áreas rurais 

IE  

Implementação dos programas e ações de conscientização ambiental IE  

Cadastramento técnico da rede IE  

Solicitação da outorga de uso consuntivo CP  

Implantação de ETA simplificada; CP  

Plano de redução de perdas CP  

Melhoria da tomada d’água existente (troca de bombas, bomba reserva, 
reforma de balsa e ou poço); 

CP 
 

Instalação de micromedidores;  CP  

Manutenção de micromedidores. CP  

Manutenção da rede de distribuição CP  

Melhoria na qualidade da água atendendo legislações vigentes CP  

Obras para melhoria nas infraestruturas já instaladas visando a não 
intermitência e aumento na reservação em locais críticos 

MP 
 

Proteção das áreas de captação para proibição da entrada de animais e 
pessoas não autorizadas 

MP 
 

Elaboração de Plano de ação para Segurança Hídrica nos distritos e 
comunidades rurais 

MP 
 

Captação de água pluvial por meio de cisternas. MP  

Acompanhamento das ações e adequação dos programas de expansão do 
sistema e de conscientização da população. 

LP 
 

Preservação e recuperação de mananciais superficiais (optativos) LP  

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Estruturação institucionalização do departamento de saneamento – tema 
esgotamento sanitário 

IE  

Definição do prestador de serviços de abastecimento de água potável e 
esgotamento sanitário (SAAE/Consórcio) 

IE  

Estabelecimento do ente regulador dos serviços de esgotamento sanitário IE  
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Programa de conscientização da população para redução das disposições 
de esgoto clandestinas e irregulares e ligação às redes coletoras, bem como 
a relação da saúde pública com o esgotamento sanitário 

IE  

Elaboração de projeto para fornecimento/ financiamento de fossas sépticas 
na zona rural 

IE 
 

Elaboração de projeto para implantação de rede coletora e sistema de 
tratamento de esgotos sanitários na área urbana 

IE 
 

Início das obras de implantação de rede coletora e sistema de tratamento de 
esgoto sanitário na zona urbana 

CP 
 

Implantação de ETE com lodo ativado. MP  

Início das obras de implantação de sistema de tratamento de esgoto 
sanitário na zona rural 

MP 
 

Implantação dos interceptores de esgoto MP  

Monitoramento dos efluentes e corpo receptor dos esgotos MP  

Acompanhamento das ações e adequação dos programas de implantação e 
expansão do sistema e de conscientização da população. 

LP 
 

Cadastramento técnico da rede LP  

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Estruturação institucionalização do departamento de saneamento – tema 
drenagem 

IE 
 

Estruturação de programas de prevenção e manutenção da rede de 
drenagem 

IE 
 

Treinamento dos órgãos públicos para atuação em casos de emergência  IE  

Implantação de projetos de limpeza e desobstrução de dispositivos de 
microdrenagem, canais de macrodrenagem e fundos de vale 

IE 
 

Instituição de programas de incentivo e conscientização da importância da 
destinação de áreas permeáveis nos terrenos e calçadas 

IE 
 

Fiscalização e orientação da população que mora em áreas de risco e APPs IE  

Cadastro técnico e operacional de dispositivos de microdrenagem IE  

Elaboração de projeto para expansão de drenagem na área urbana CP  

Identificação e classificação das áreas de risco do Município; CP  

Início das obras de expansão da microdrenagem na área urbana CP  

Implantação de infraestrutura para a melhoria dos canais CP  

Acompanhamento da manutenção nos dispositivos de microdrenagem MP  

Incentivo ao planejamento adequado e ordenação da expansão territorial MP  

Programa de estruturação de reservatórios municipais para 
reaproveitamento da água de chuva  

LP 
 

Acompanhamento das ações e adequação dos programas de implantação e 
expansão do sistema e de conscientização da população. 

LP 
 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Estruturação institucionalização do departamento de saneamento – tema 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

IE 
 

Implementação de roteiro/ setorização da varrição IE  

Estruturação de campanhas de educação ambiental que promovam 
conscientização acerca da coleta seletiva 

IE 
 

Implementação de coleta seletiva na zona urbana IE  

Estruturação e sistematização de logística reversa IE  

Implementar a coleta de recicláveis secos nas zonas rurais CP  
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Implementação de aterro sanitário em consórcio com municípios próximos  CP  

Desativação do lixão municipal CP  

Implantação de Pontos de Entrega Voluntária de RCC, secos e volumosos CP  

Destinação final adequada de resíduos de serviços de saúde CP  

Eliminação de pontos de acúmulo de resíduos CP  

Remediação da área do lixão municipal  MP  

Acompanhamento das ações e adequação dos programas de 
conscientização da população e de implantação e expansão dos serviços de 
coleta seletiva, logística reversa e triagem dos resíduos  

LP 
 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

RL= Relevância da Ação 

Nota: Para conhecer em detalhes as metas e ações estabelecidas, acesse o Produto E (PPA) do 
Município, disponível na página eletrônica: www.saneamentomunicipal.com 

 

12. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA ATINGIR OS OBJETIVOS E 

METAS DO PMSB 

Os programas previstos e demais ações propostas a serem concretizadas no âmbito 

do PMSB/LMA e suas metas respectivas foram consolidadas na Figura 5. Neste 

sentido, as principais ações que refletem em melhorias do saneamento básico no 

município foram apontadas em grau de relevância com vistas a garantir a 

universalização do acesso aos serviços de forma adequada, compatibilizando a 

relação custo-benefício. 

É importante ressaltar que as ações dos programas poderão sofrer alterações na 

medida em que o município, ao realizar parcerias com outras esferas 

governamentais ou técnicas, elabore e execute programas e projetos que 

contemplem tanto a área urbana quanto a área rural. No decorrer em que essas 

ações são realizadas, novos dados serão gerados o que indica a necessidade de 

revisão do foco ou das áreas com prioridade de atendimento. 

http://www.saneamentomunicipal.com/
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Figura 5 – Programas previstos para o município de Lagoa do Mato 
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13. SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

PROGRAMADAS 

A lei 11.445/2007 instituiu conceitos e princípios para o controle da prestação de 

serviços públicos, centrado na designação de uma entidade reguladora. 

Os serviços de saneamento básico deverão ser prestados com uso de técnicas da 

engenharia e sob a égide das normas técnicas brasileiras que definem 

inequivocamente os parâmetros a serem adotados. Consequentemente deverá 

estar sob a competência da entidade reguladora, não apenas as funções técnico-

profissionais, mas aquelas que permitirão o monitoramento e avaliação da 

prestação dos serviços. 

Entretanto, as ações programadas deverão ser monitoradas pelo município no 

âmbito do Sistema de Informações sobre Saneamento Básico, o que pressupõe 

a coleta e o processamento dos dados coletados, produção e analise das 

informações para subsidiar tomada de decisão. 

Para maiores informações sobre o Sistema de Informações sobre Saneamento 

Básico do Município de Lagoa do Mato, o Produto I – Sistema de Informações 

para auxílio à tomada de decisões que descreve seu funcionamento deverá 

acessado na página eletrônica www.saneamentomunicipal.com 

13.1 Parâmetros de sustentabilidade 

Em conformidade com as diretrizes da Lei nº 11.445/2007, a prestação dos serviços 

de saneamento básico deve estar vinculada aos princípios de eficiência e 

sustentabilidade econômico-financeira. O pressuposto da sustentabilidade 

econômico-financeira da prestação dos serviços de saneamento básico encontra-se 

associado à política tarifária adotada. 

13.1.1 Sustentabilidade econômico-financeira 

Na busca da sustentabilidade econômico-financeira, a instituição dos preços 

públicos e taxas para os serviços públicos observará as seguintes diretrizes: 

• Prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde 

pública;  

• Ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos 

serviços;  

• Geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, 

objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço;  

• Inibição de obras supérfluas e do desperdício de recursos;  

http://www.saneamentomunicipal.com/
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• Recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de 

eficiência;  

• Remuneração, sempre que possível, do capital investido pelos prestadores 

dos serviços, podendo esta ser complementada pelo orçamento municipal ou 

por outras fontes;  

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

níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos 

serviços. 

13.1.2 Sustentabilidade técnica 

Quanto aos aspectos técnicos, a prestação dos serviços deverá atender aos 

requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles 

relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições 

operacionais e de manutenção dos sistemas. 

Deverá ser estabelecido um sistema de informações que contemple o controle de 

dados com base nos indicadores estabelecidos para os quatro eixos do saneamento 

básico. 

13.1.3 Parâmetros de qualidade 

A melhoria do sistema de saneamento básico tem implicações diretas sobre a saúde 

da população, uma vez que possibilita a erradicação de doenças e provoca a 

diminuição dos índices de mortalidade, em especial da mortalidade infantil.  

Tem sido constatado que a implantação de sistemas adequados de abastecimento 

de água e de destino dos dejetos, a par da diminuição das doenças transmissíveis 

pela água, indiretamente ocorre a diminuição da incidência de uma série de outras 

doenças não relacionadas diretamente aos excrementos ou ao abastecimento de 

água (Efeito Mills Reincke2). 

Em Lagoa do Mato o abastecimento de água na área urbana tem seu manancial 

garantido, porém, a quantidade disponibilizada deverá ser ampliada com melhorias 

no sistema.  

Como medidas gerais de proteção para evitar doenças de veiculação hídrica, é 

possível destacar a proteção dos mananciais e controle da poluição das águas, 

sistema de distribuição bem projetado, construído, operado e mantido o controle 

                                                        
2 Efeito Mills-Reincke: Aumento da saúde de uma comunidade acima da expectativa decorrente da 

redução devido à eliminação de doenças transmissíveis pela água, devido a troca de fonte de 
abastecimento contaminada ou consumo de água purificada.  
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permanente da qualidade bacteriológica e química da água na rede de distribuição, 

dentre outras medidas. 

• Água de consumo 

A água de consumo deve ser potável. Água potável é aquela que obedece aos 

seguintes requisitos: 

 a) Higidez, ou seja, não estar contaminada de forma a permitir a infecção do 

consumidor com qualquer moléstia de veiculação hídrica, não conter 

substâncias tóxicas e não conter quantidades excessivas de substâncias 

minerais ou orgânicas. 

 b) Palatabilidade, ou seja, a água deve impressionar os sentidos com a 

ausência de cor e turbidez e não deve possuir sabor e odor e deve 

apresentar-se em temperatura agradável. 

Além dos requisitos apresentados, será necessária a adoção dos parâmetros de 

qualidade indicados na Portaria nº 2.914/2011 que dispõe sobre os procedimentos 

de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade, do Ministério da Saúde, cujo padrão microbiológico deve 

atender ao disposto no Quadro 21. 

 

Quadro 21 – Padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano 

PARÂMETRO VALOR MÁXIMO PERMITIDO (VPM) 

Água para consumo humano 
(inclui fontes individuais como poços, minas, nascentes, dentre outras) 

Escherichia coli ou 
coliformes termotolerantes 

Ausência em 100ml 

Água na saída do tratamento 

Coliformes totais Ausência em 100ml 

Água tratada no sistema de distribuição (reservatórios e rede) 

Escherichia coli ou 
coliformes termotolerantes 

Ausência em 100ml 

Coliformes totais 
Ausência em 100ml em 95% das amostras examinadas no mês; 

Sistemas que analisam menos de 40 amostras por mês: apenas uma 
amostra poderá apresentar mensalmente resultado positivo em 100ml 

Fonte: Portaria de consolidação MS nº 5/2017 
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A Portaria recomenda que, no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido 

entre 6,0 e 9,5 e que o teor de cloro residual livre seja, em qualquer ponto do 

sistema, de 2,0mg/l. 

Estabelece ainda os padrões de aceitação para consumo humano apresentado no 

Quadro 22. 

 

Quadro 22 – Padrão de aceitação da água para consumo humano 

PARÂMETRO UNIDADE 
VALOR MÁXIMO PERMITIDO 

(VPM) 

Alumínio mg/l 0,2 

Amônia (como NH3) mg/l 1,5 

Cloreto mg/l 250 

Cor Aparente UH 15 

Dureza mg/l 500 

Etilbenzeno mg/l 0,2 

Ferro mg/l 0,3 

Manganês mg/l 0,1 

Monoclorobenzeno mg/l 0.12 

Odor - Não objetável 

Gosto - Não objetável 

Sódio mg/l 200 

Sólidos dissolvidos totais mg/l 1.000 

Sulfato mg/l 250 

Sulfeto de Hidrogênio mg/l 0,05 

Surfactantes mg/l 0,5 

Tolueno mg/l 0,17 

Turbidez UT 5 

Zinco mg/l 5 

Xileno mg/l 0,3 

Fonte: Portaria de consolidação MS nº 5/2017 

UT=Unidade de Turbidez   UH = Unidade Hazen 
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• Esgotos domésticos 

No caso do esgotamento sanitário, os esgotos domésticos assim como a água, 

apresentam características físicas, químicas e biológicas que devem ser 

rotineiramente avaliadas. As principais características podem ser visualizadas no 

Quadro 23.  

 

Quadro 23 – Principais características dos esgotos sanitários 

PARÂMETRO CARACTERISTICAS E IMPLICAÇÕES 

FÍSICAS 

Temperatura 

Ligeiramente superior à da água de abastecimento; 
Variação conforme as estações do ano (mais estável que a temperatura do 

ar; 
Influência na atividade microbiana- influencia na solubilidade dos gases; 

Influencia na viscosidade do líquido. 

Cor 
Esgoto fresco: ligeiramente cinza; 

Esgoto séptico: cinza escuro ou preto. 

Odor 

Esgoto fresco: odor oleoso, relativamente desagradável; 
Esgoto séptico: odor fétido, devido ao gás sulfídrico e a outros produtos da 

decomposição; 
Despejos industriais: odores característicos. 

Turbidez 
Causada por uma grande variedade de sólidos em suspensão; 

Esgotos mais frescos ou mais concentrados: geralmente apresentam maior 
turbidez. 

QUÍMICAS 

Sólidos totais Orgânicos e inorgânicos, suspensos e dissolvidos. 

Matéria orgânica 
Mistura homogênea de diversos compostos orgânicos; 

Principais componentes: proteínas, carboidratos e lipídeos. 

Nitrogênio total 
Inclui o nitrogênio orgânico, amônia, nitrito e nitrato. Nutriente indispensável 

para o desenvolvimento de microorganismos no tratamento biológico. 

Fósforo Nutriente na forma orgânica e inorgânica. 

pH Indicador de características acidas ou básicas do esgoto. 

Alcalinidade Capacidade tampão do meio (resistência as variações de pH). 

Óleos e graxas 
Fração da matéria orgânica solúvel em haxanos. Fontes: óleos e gorduras 

utilizadas na alimentação. 

BIOLÓGICAS 

Bactérias 
Organismos unicelulares de varias formas e tamanhos. Principais 

responsáveis pela estabilização da matéria orgânica. 

Fungos 
Organismos aeróbicos, multicelulares, não fotossintéticos e heterotróficos. 

De grande importância na decomposição da matéria orgânica. 

Protozoários 
Alimentam-se de bactérias, algas e outros microorganismos. Essenciais na 

manutenção de equilíbrio de diversos grupos. 

Vírus 
Organismos parasitas, formados pela associação de material genético e 

carapaça proteica. Causam doenças que podem ser de difícil remoção no 
tratamento da água e esgoto. 

Helmintos Animais superiores. Ovos de helmintos em esgotos causam doenças. 

Fonte: UFF, 2018 
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Para determinação do material orgânica presente nos esgotos, devem ser adotados 

métodos diretos ou indiretos: 

Métodos indiretos: medição do consumo de oxigênio 

• Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

• Demanda Última de Oxigênio (DBOu) 

• Demanda Química de Oxigênio (DQO)  

Métodos diretos: medição do carbono orgânico 

 

• Águas pluviais 

As águas pluviais apresentam poluentes que podem ser potencializados de acordo 

com as características das construções que a recebem, condições atmosféricas e 

com os eventos que ocorrem ao redor da precipitação. Mas é a contaminação 

microbiológica que apresenta maiores riscos à saúde, pois podem atuar como 

patógenos oportunistas, sendo nocivos principalmente para indivíduos 

imunologicamente debilitados.  

Nos casos de reuso das águas pluviais, a presença de bactérias, metais pesados e 

produtos químicos em telhados e calhas podem conferir contaminantes à água que 

implicam nos padrões de potabilidade. 

 

• Resíduos Sólidos 

A dificuldade na definição da população exposta aos efeitos diretos ou indiretos dos 

resíduos sólidos incide no fato de que existem poucos estudos epidemiológicos 

sobre a saúde da população que possam ser identificadas como suscetíveis de 

serem afetadas pelas questões ambientais. Para o PMSB/LMA,  serão tomadas 

como referência algumas categorias, descritas a seguir. 

Na primeira população a ser considerada é aquela que não dispõe de coleta 

domiciliar convencional e que, ao se desfazer dos resíduos produzidos, lança-os no 

entorno da área em que vive o que deteriora o ambiente com odores desagradáveis, 

vetores transmissores de doenças, animais que se alimentam dos restos, numa 

convivência promíscua e deletéria para a saúde. Entretanto, conforme sua condição 

e localização, os riscos se estendem às populações próximas, seja pelo alcance das 

emissões de odores, seja pela mobilidade dos vetores e do arraste de resíduos 

provocado pelas intempéries (chuvas e ventos), o que propicia condições favoráveis 

a epidemias de leptospirose e dengue, por exemplo. 
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Outra população sujeita à exposição é a que se encontra na vizinhança das 

unidades de tratamento e disposição final de resíduos. Por melhor que seja o 

padrão técnico da unidade – projeto, construção e operação – a questão dos odores 

está sempre presente quando se manuseia grandes quantidades de resíduos 

domiciliares, em função do processo de decomposição da matéria orgânica. 

A situação se agrava quando os resíduos sólidos dos municípios são dispostos 

diretamente no solo, em lixões. A necessidade da abertura de acessos para estes 

locais, o abandono de resíduos potencialmente recicláveis (latas de alumínio, 

plásticos, etc.) acaba por atrair moradores para as proximidades e essa população 

constitui-se em uma população de exposta ao extremo risco. São populações que, 

além dos incômodos do mau cheiro, convivem com a presença de vetores e sofrem 

os efeitos negativos destes locais. 

Uma parcela desta população constitui na população de catadores informais, que 

são encontrados em praticamente todos os locais de disposição inadequada de 

resíduos. Estes, ao revirarem os resíduos expostos, colocam em risco a sua 

integridade física, além de tornarem-se vetores para a propagação de doenças a 

outras populações. 

Os trabalhadores, diretamente envolvidos com os processos de manuseio, 

transporte e destinação final dos resíduos, formam outra população exposta. A 

exposição se dá notadamente pelos riscos de acidentes de trabalho provocados 

pela ausência de treinamento, pela falta de condições adequadas de trabalho, pela 

inadequação da tecnologia utilizada à realidade dos países em desenvolvimento e 

pelos riscos de contaminação no contato direto e mais próximo do instante da 

geração do resíduo, com maiores probabilidades da presença ativa de 

microrganismos infecciosos. 

13.2. Indicadores de desempenho do sistema 

De forma a potencializar os objetivos descritos para o PMSB/LMA, recomenda-se 

que o acompanhamento dos programas, projetos e ações planejados, utilize 

indicadores que permitam uma avaliação objetiva do desempenho dos serviços de 

saneamento básico. 

Para tanto, foram definidos parâmetros que serviram de base para a construção dos 

indicadores específicos para cada componente do saneamento básico e que melhor 

expressem a eficiência, eficácia e efetividade das ações planejadas para o 

município de Lagoa do Mato. 

A seleção dos indicadores considerou aqueles já existentes em sistemas de 

informação, a exemplo do SNIS para os serviços de abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, amplamente 
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utilizado nos diagnósticos municipais, além de outros adotados para os serviços de 

manejo de águas pluviais urbanas. 

A comparação entre os resultados dos indicadores e das metas estabelecidas 

fornecerá dados que possibilitarão avaliar o alcance dos objetivos e, por 

consequência, o desempenho do município de modo a permitir as bases para a 

tomada de decisão seja para correção ou ampliação das estruturas e serviços 

oferecidos. 

É importante ressaltar, que o número de indicadores precisará ser revisado 

continuamente com a inclusão de novos, retirada de outros ou mesmo 

reformulações para atender às expectativas do gerenciamento dos sistemas. 

Portanto trabalhos contínuos devem ser realizados para consolidar os indicadores à 

medida que novos dados serão gerados, seja pela utilização e análise dos próprios 

indicadores que darão um panorama dos problemas e características dos sistemas. 

A escolha dos indicadores irá se aperfeiçoar com o tempo e a experiência adquirida, 

a princípio, recomenda-se adotar uma quantidade limitada de indicadores, os quais 

poderiam ser denominados como indicadores “chaves” e ir aumentando a sua 

quantidade gradativamente, o que demandará mais informações, mas que trarão 

resultados mais abrangentes e confiáveis do desempenho institucional.  

Para conhecer em detalhes os indicadores selecionados para os serviços de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos , acesse o 

Produto H (IDE) – Indicadores de Desempenho - do Município, disponível na página 

eletrônica: www.saneamentomunicipal.com 

13.3 Periodicidade da avaliação do desempenho 

A periodicidade estimada para avaliação do desempenho dos serviços prestados 

deverá ser no máximo anual.  

14. SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA AUXÍLIO À TOMADA DE DECISÕES  

O Sistema de informações para auxílio à tomada de decisões (Sistema de 

Informações Municipal sobre Saneamento  Básico), encontra-se estruturado em 

conformidade com as variáveis que fundamentam os serviços de saneamento 

básico no Município de Lagoa do Mato em seus componentes, bem como, nos 

indicadores de desempenho que embasarão a análise crítica dos resultados obtidos 

na prestação dos serviços públicos voltados ao processo de tomada decisão para a 

melhoria de sua prestação de forma a alcançar o cenário futuro planejado. 

http://www.saneamentomunicipal.com/
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Com sua efetiva implantação, será possível, em seus resultados, avaliar a situação 

do Município em termos do cumprimento das metas impostas para o Estado por 

meio de seus respectivos Planos (Plano Estadual de Gestão dos Resíduos Sólidos, 

Plano Estadual de Recursos Hídricos, dentre outros), bem como, as metas dos 

Planos Nacional de Saneamento Básico (Plansab) e Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos (Planares), desde que disponíveis. 

O Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico, proporcionará 

ainda que haja o acompanhamento da população dos resultados alcançados pelo 

Município, sempre que houver interesse, tornando transparente a gestão sobre 

esses serviços.  

15. DIRETRIZES PARA A GOVERNANÇA DO SANEAMENTO BÁSICO 

Os serviços públicos de saneamento básico, compreendidos pelos componentes 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas e limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, são 

considerados serviços de interesse local, cuja titularidade cabe aos municípios, que 

tem a prerrogativa da escolha do modelo de governança a ser adotado. 

A formulação do modelo de governança do saneamento básico, no contexto de uma 

política pública, envolve aspectos intrinsecamente relacionados ao planejamento 

(que é uma atividade de prerrogativa do poder público local e indelegável), à 

regulação e fiscalização, à prestação dos serviços e ao controle social. 

15.1 Institucional 

As diretrizes de cunho institucional representam as ações de ordem administrativa e, 

se houver necessidade, legislativa que poderão ser adotadas para a possibilitar a 

(re)modelagem do perfil organizacional do município com vista à formação de uma 

governança setorizada para o saneamento básico.  

Pretende-se, com isso, conferir uma estrutura administrativa adequada no município, 

a fim de que possa promover a gestão do saneamento básico e, mais do que isso, 

executar, com eficiência e eficácia, os serviços de saneamento básico para a 

população calcado no princípio da universalização desses serviços. 

Neste contexto, o município de Lagoa do Mato deverá instituir uma Gerência 

específica para o Saneamento Básico (neste caso subordinada a uma Secretaria 

Municipal), cuja organização administrativa poderá contar, por meio de um processo 

de desconcentração, com instâncias setorizadas para cada componente do 

saneamento básico.  
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15.2 Prestação dos serviços  

Para que o serviço de abastecimento de água seja universalizado, é necessário que 

haja a expansão do atendimento urbano e do atendimento rural, em 15,45% e 

13,05% respectivamente. Será necessário também o aumento na capacidade de 

reservação através de novos reservatórios para suprir a demanda projetada até o 

final do período do PMSB/LMA, visando também a diminuição da intermitência no 

abastecimento. 

Será necessária a adequação das infraestruturas existentes, aumento da 

macromedição e micromedição, bem como seu monitoramento e manutenção para 

que o índice de perdas seja reduzido e as metas de redução de perdas sejam 

atingidas. Outra medida necessária é a implantação de estruturas de tratamento e 

monitoramento da qualidade da água para atender integralmente a portaria vigente.  

A fim de abastecer toda população rural e urbana, será necessário investimento na 

implementação de poços de captação coletivos de água subterrânea também nos 

distritos e comunidades rurais e ainda na melhoria da qualidade da água distribuída 

através de desinfecção, e outros tratamentos caso seja necessário. 

Para o componente esgotamento sanitário, conforme projeção do presente 

PMSB/LMA a universalização ocorrerá após a vigência do plano, devendo essas 

taxas de cobertura do esgotamento serem ajustadas nos períodos de revisão. 

Ressaltando que, havendo disponibilidade de recursos, os investimentos e metas 

aqui previstos podem ser adiantados a qualquer momento. 

Deve-se começar pela elaboração de projetos e implementação de rede coletora de 

esgoto na área urbana do município, bem como a implantação de uma Estação de 

Tratamento de Esgoto com capacidade para pelo menos a demanda no período de 

vigência do plano, devendo ser monitorada e ampliada caso necessário. Deverá 

também realizar um estudo de enquadramento e autodepuração no Riacho São 

Domingos, possível corpo receptor, para avaliar a depuração da carga de DBO que 

será despejada no riacho. 

Para as áreas rurais e distritos, deverão ser incentivadas soluções alternativas e 

individuais como fossa séptica ou conjuntos como fossa séptica mais filtro anaeróbio, 

que demanda um investimento médio, pequena área, mão de obra para operação 

muito eventual e não especializada e seu custo de manutenção e operação também 

é baixo. O prestador do serviço deverá dar o apoio através de orientação técnica e 

manutenção periódica 

No componente de drenagem urbana é necessária a expansão da cobertura de 

microdrenagem, bem como seu cadastro para que consiga sistematizar a situação 
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atual com a expansão. Essa expansão poderá ocorrer paralelamente à expansão da 

cobertura do esgotamento sanitário.  

Deverá também ser trabalhado a questão da desobstrução dos dispositivos de 

microdrenagem em conjunto com as ações de limpeza urbana e a manutenção e 

desobstrução de canais de macrodrenagem e fundos de vale. E por fim, deve ser 

trabalhado em paralelo, senão antes, os instrumentos de planejamento e gestão de 

uso e ocupação do solo para que todos os componentes do saneamento básico 

sejam executados de forma mais eficaz, efetiva e satisfatória. 

Para a melhoria nos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos no 

município se faz necessária a implementação de coleta seletiva e sistematização de 

logística reversa, bem como elaboração de projeto e implantação de aterro sanitário, 

avaliando todas as possibilidades de estabelecimento de consórcios públicos com 

outros municípios vizinhos, visando a redução dos custos de implantação e 

operação. 

É necessária a aquisição de dispositivos e equipamentos para a realização dos 

serviços de limpeza urbana e coleta e transporte de resíduos, bem como a 

capacitação dos trabalhadores através de cursos anuais. A implantação de centros 

de triagem de resíduos secos também será uma medida a ser realizada para 

estruturação da coleta seletiva. 

Na área rural e nos distritos urbanos pode-se estabelecer pontos de descarte de 

resíduos para facilitar o seu recolhimento e transporte até o aterro sanitário. Quando 

o sistema estiver funcionando plenamente deverá ser elaborado estudos ambientais 

para remediação e ações para recuperação da área onde se encontra o lixão 

municipal. 

15.2.1. Diretrizes remuneratórias 

Os serviços de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário e, ainda, 

de manejo de águas pluviais devem ser custeados mediante a devida 

contraprestação a ser cobrada, pelo titular dos serviços ou, se for caso, pelo 

prestador desses serviços, dos usuários. 

Quanto aos serviços de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, 

estes podem ser precificados de forma individual ou, então, conjuntamente, e serão 

custeados na forma de tarifa ou de preço público, segundo já decidiram nossos 

Tribunais Superiores3. 

                                                        
3 disponível em: BRASIL – Superior Tribunal de Justiça – 2ª Turma - Agravo Regimental em Agravo 
em Recurso Especial n.º 359.337/RJ – Rel. Min. Humberto Martins – julgado em 19 de novembro de 
2013 – publicado no DJE de 27 de novembro de 2013 
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A remuneração pela prestação dos serviços públicos de abastecimento de água 

potável não só poderá ocorrer com base no consumo da água, mas também ter 

cunho progressivo com base nesse consumo (art. 8º, do Decreto Federal n. 

7.217/2010).  

Os serviços de drenagem de águas pluviais urbanas, seja a macrodrenagem ou a 

microdrenagem, devem ser remunerados por recursos públicos advindo do Tesouro 

Público, vez que possui caráter indivisível e inespecífico dotado de caráter universal 

para abranger um número incontável de usuários. Ao revés, os serviços de manejo 

de águas pluviais serão remunerados na forma de taxa ou, vale complementar, de 

tarifa, segundo o regime de prestação. 

As atividades de manejo de resíduos sólidos domiciliares, cujo fato gerador é a 

própria prestação desses serviços, serão custeadas mediante a cobrança de uma 

taxa de coleta domiciliar de resíduos sólidos (TCDRS) dos munícipes pelo município, 

segundo composição tarifária indicada.  

Por um lado, as atividades de manejo de resíduos sólidos das demais tipologias 

serão prestadas pelo município para os geradores mediante a cobrança de preço 

público. Por outro lado, o município, ao ser contratado pelos geradores de resíduos 

sólidos previstos no art. 20, inc. I até V, da PNRS para a prestação das atividades 

de manejo de resíduos sólidos correspondentes, estará apto a cobrar destes últimos 

preço público para fazer frente aos custos dos serviços. 

15.2.2 Política de subsídios para a população de baixa renda  

Serão adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades 

que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para 

cobrir o custo integral dos serviços. Por esta razão, a estrutura de remuneração e 

cobrança dos serviços públicos de saneamento básico levará em consideração os 

seguintes fatores: 

• Categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de 

utilização ou de consumo; 

• Capacidade de pagamento dos consumidores; 

• Padrões de uso ou de qualidade requeridos; 

• Quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à 

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

adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio 

ambiente; 

• Custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e 

qualidade adequadas; 
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• Ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos 

distintos. 

Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa renda, 

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

a) Diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos, quando 

destinados ao prestador dos serviços; 

b) Tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem 

da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções ou 

internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão associada e 

de prestação regional. 

As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza urbana e 

de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada 

destinação dos resíduos sólidos coletados e deverão considerar o nível de renda da 

população da área atendida, as características dos lotes urbanos e as áreas que 

podem ser neles edificadas, e o peso ou o volume médio coletado por habitante ou 

por domicílio. 

A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas deverá considerar, em cada lote urbano, os percentuais de 

impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção 

de água de chuva, como também irá considerar o nível de renda da população da 

área atendida, as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles 

edificadas. 

15.2.3 Reajustes tarifários 

Os reajustes tarifários dos serviços públicos de saneamento básico deverão 

observar o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, 

regulamentares e contratuais. 

As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos 

serviços e das tarifas praticadas e poderão ser: 

• Periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os 

usuários e a reavaliação das condições de mercado; 

• Extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no 

contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu 

equilíbrio econômico-financeiro. 

Os reajustes terão suas pautas definidas e aprovadas pela entidade reguladora para 

os serviços de saneamento básico, ouvido o Município, os usuários e os 

prestadores dos serviços, por meio de audiências e consultas públicas. 
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15.3 Regulação e fiscalização 

As atividades de regulação e fiscalização devem ser atribuídas, seja de forma direta 

ou seja por meio de delegação, a uma entidade de regulação, submetida ao regime 

estabelecido no art. 21, incs. I e II, da LDNSB, com competência para editar normas 

relativas às dimensões técnica, econômica e social dos serviços de saneamento 

básico.  

Com isso, espera-se alcançar uma prestação adequada e, mais do que isso, 

atender a obrigatoriedade de ser designada previamente uma entidade de regulação 

para regular os serviços de saneamento básico prestados de forma contratada. 

Apesar dos serviços de saneamento básico do município de Lagoa do Mato serem 

executados pelo SAAE, não se promoveu, ainda, a delegação formal da regulação 

desses serviços para a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos 

(MOB), na qualidade de entidade de regulação prevista na Lei Estadual n. 

10.567/2017; o que se espera ser realizado à partir da assinatura do convênio de 

cooperação, e, por conseguinte, da formalização do contrato com o programa 

correspondente. 

Em suas atribuições a MOB deverá estabelecer padrões e normas para a adequada 

prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários, verificar o efetivo 

cumprimento das metas estabelecidas pelo PMSB, exigindo dos prestadores dos 

serviços o respeito ao cumprimento das disposições fixadas em contrato, prevenir e 

reprimir o abuso do poder econômico e definir tarifas que assegurem tanto o 

equilíbrio econômico e financeiros dos contratos como a modicidade tarifária. 

15.4 Controle social 

Para possibilitar o exercício do controle social, o município deve contar com uma 

instância colegiada de composição tripartite com função deliberativa e consultiva 

para desempenhar, de forma efetiva e eficaz, o controle social sobre os serviços de 

saneamento básico, sem prejuízo de criar e, mais do que isso, fomentar a 

participação da população por intermédio de outros instrumentos e mecanismos de 

controle social.  

Logo, o município de Lagoa do Mato deverá  atribuir essa função a um conselho 

municipal voltado para o saneamento básico ou designar a função a um conselho já 

existente ou, então, atribuir essa competência para uma instância colegiada 

intersetorial, sem embargo de criar ou, se já houver, de implementar outros 

instrumentos e mecanismos de controle social. 
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16. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O estabelecimento de um programa educativo parte do pressuposto de que é 

fundamental a participação da sociedade, enquanto responsável por transformar a 

realidade em que vive, colocando em suas próprias mãos a possibilidade de agir, 

assumindo o compromisso com uma nova atitude em favor de uma cidade saudável. 

Pressupõe, também, entender o conceito de público como aquilo que convém a 

todos, construído a partir da sociedade civil e não apenas do Estado. 

Neste sentido, o processo participativo na implementação do PMSB/LMA associado 

a ações educativas tem importância estratégica na garantida do bom funcionamento 

do sistema de saneamento básico ao promover a tomada de consciência relativa ao 

papel de cada segmento da sociedade para o alcance de mudanças 

comportamentais individuais e coletivas. Nomeia-se, aqui, os segmentos sociais 

como os moradores, comerciantes, empresários, trabalhadores e produtores rurais, 

técnicos e representantes do setor saneamento, organismos de defesa do direito da 

sociedade e do cidadão, entre outros. 

Para que essas mudanças ocorram de forma efetiva é fundamental um 

planejamento que articule a educação ambiental às estratégias de comunicação e 

mobilização social, e que essas ações tenham um caráter permanente e não se 

restrinjam a campanhas esporádicas, devendo abranger todo município 

considerando sua diversidade social, cultural e territorial. 

16.1 Aspectos conceituais 

16.1.1 Educação Ambiental 

O programa de educação ambiental e mobilização social considera os princípios 

estabelecidos na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999) e na 

Política Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), e adota entre suas 

diretrizes a transversalidade; a sustentabilidade, a participação e o controle social.  

A transversalidade deve ser preconizada na perspectiva de criação de canais de 

interlocução entre as diversas esferas do governo – municipal, estadual e federal –, 

integrando as secretarias municipais, como também, entre os diversos setores e 

segmentos sociais. Esta transversalidade permite a elaboração de uma agenda que 

envolva as dimensões ambiental, econômica, social e cultural. Este esforço conjunto 

e integrado é fundamental para a construção de ações sustentáveis.  

A participação e o controle social também são diretrizes fundamentais e que 

dependem da comunicação e da mobilização social. O desenvolvimento de 

sistemas de informação e de estratégias de comunicação que permitam a 

democratização da informação e a transparência das ações articuladas a uma 



 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Plano Municipal de Saneamento Básico e  

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Lagoa do Mato 
 

 

 

2018   

 

2018-MA-PMSB-LMA-01 

114/124 

ampla mobilização social são indispensáveis para o exercício do controle social no 

planejamento, implementação e monitoramento de políticas e ações ambientais. 

16.1.2 Mobilização social 

A comunicação como ferramenta de democratização da informação para a 

mobilização social é estratégica, fazendo-se necessário estruturar um bom 

programa de comunicação que esteja articulado às ações de educação ambiental e 

que inclua, entre seus objetivos, a mobilização social. 

A comunicação deve ser entendida em seu sentido mais amplo – socializar a 

informação, esclarecer, sensibilizar e organizar para a participação – e estar 

presente nas diversas etapas do PMSB/LMA, desde sua concepção e 

implementação até seu monitoramento, o que garantirá um processo participativo e 

transparente, legitimando, assim, cada uma das ações desenvolvidas. 

Ainda no âmbito na comunicação, ressaltam-se alguns cuidados que devem ser 

tomados na difusão da informação: 

• A linguagem e os instrumentos de comunicação devem ser compatíveis com 

o público principal que se deseja alcançar; 

• Os canais e instrumentos de comunicação devem ser permanentes e 

disponíveis; 

• Evitar conflitos de informação, garantindo que sejam coerentes e 

compatíveis. 

Portanto, para efetivar o processo participativo que busque a emancipação da 

população no exercício do controle social, deve-se investir na mobilização social e 

articulação dos atores envolvidos e na constituição de espaços qualificados de 

discussão e participação. 

16.2 Ações propostas 

A constituição dos Comitês de Coordenação e Executivo Decreto nº 160/2017, 

requisito indispensável à elaboração do PMSB/LMA devido a seu caráter 

participativo e permanente, são os responsáveis por fomentar a mobilização social 

como forma de conduzir ao controle social por meio de ações de educação 

ambiental e comunicação. 

O espectro de ações previstas é bastante amplo para responder às necessidades 

de cada público, em alguns casos as ações serão de caráter mais geral e 

informativo, tendo como público a população como um todo, em outros irão 

subsidiar as atividades operacionais e de controle social. 
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Tratamento diferenciado será dado à população localizada em áreas rurais e em 

áreas de sensibilidade ambiental por meio de ações conjuntas com Planos de 

Desenvolvimento Comunitário. 

No caso das ações de caráter mais geral e informativo destacam-se, por exemplo: 

• Cuidados e medidas necessárias para o combate às doenças de veiculação 

hídrica e por vetores vinculados ao inadequado manejo dos resíduos sólidos; 

• Estímulo e fomento à implementação e utilização de tecnologias apropriadas 

para o esgotamento sanitário; 

• Estimulo e fomento às ações que busquem contribuir para a permeabilização 

do solo e a consequente melhoria na drenagem urbana, e para a captação, 

armazenamento e utilização da água da chuva; 

• Divulgar e orientar para o consumo consciente, o correto acondicionamento 

dos resíduos e a implantação da coleta seletiva, com inclusão produtiva dos 

catadores. 

16.2.1 Ações voltadas à subsidiar as atividades operacionais 

As ações voltadas para subsidiar as atividades operacionais têm como foco os 

quatro componentes do saneamento básico, podendo ser desenvolvidas 

setorialmente, a fim de atingir uma parcela maior da população. 

Para os usuários em geral propõe-se: 

• Campanhas informativas nos meios de comunicação, com destaque para 

rádios comunitárias; 

• Distribuição de folhetos informativos com os serviços colocados à disposição 

dos munícipes; 

• Desenvolvimento de atividades teatrais, por estudantes do nível médio e 

superior, em locais públicos, destacando o bom comportamento do munícipe 

na manutenção das estruturas e dos serviços de saneamento básico; 

• A utilização de parques municipais e/ou regionais e estaduais para 

desenvolver atividades de educação ambiental permanente por meio de 

visitas dirigidas ou guiadas. 

No caso mais específico da rede escolar, propõe-se: 

• Reuniões junto à diretoria das escolas para sensibilização quanto a 

importância de inserção do tema do saneamento básico na grade curricular, 

como tema transversal; 

• A capacitação do corpo de professores para a utilização de metodologia para 

a transversalidade do tema; 
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• Oficina, do tipo “tempestade de ideias”, reunindo representantes de diversas 

secretarias com o intuito de apresentar proposições de como a rede de 

ensino pode contribuir efetivamente com o tema em questão e identificar 

ações articuladas entre as diversas secretarias;  

• Desenvolvimento de trabalho pedagógico com os alunos tendo como tema 

gerador a “água”, o “esgoto”, o “resíduos” e a “drenagem urbana”; 

• Promoção de visita dirigida dos alunos, professores e funcionários das 

escolas para conhecer as infraestruturas de abastecimento de água, 

tratamento de esgoto, aterro sanitário, galpões de triagem para segregação 

dos materiais recicláveis e do trabalho dos catadores, seja no município 

quando existentes ou em municípios vizinhos; 

• Desenvolver atividades práticas de educação ambiental, como extensão do 

ensino ministrado em sala de aula. 

16.2.2 Ações voltadas à subsidiar o controle social 

Pode-se dizer que o controle social é, ao mesmo tempo, um direito e um dever, mas 

para ser exercido pressupõe o acesso à informação e aos canais de comunicação, 

portanto, o cidadão deve ser informado sobre seus direitos e deveres, no que tange 

aos serviços de saneamento básico.  

O público principal é a sociedade, que deve ser incentivada e instrumentalizada 

para participar de todo o processo da gestão do sistema de saneamento básico, 

desde a concepção, com a definição de objetivos e metas, a implantação das 

atividades operacionais, até o monitoramento e avaliação de seus resultados, 

buscando sempre garantir a universalização e a qualidade da prestação dos 

serviços. Este controle social pode ser exercido tanto individualmente como também 

por meio de instâncias representativas, como fóruns e conselhos. 

O Plano de Mobilização Social listou os principais participantes e interessados direta 

ou indiretamente na questão do saneamento básico no município de Lagoa do Mato. 

Para maior aprofundamento acessar o Produto B (PMS) – Plano de Mobilização 

Social do Município de Lagoa do Mato, disponível no endereço eletrônico: 

www.saneamentomunicipal.com 

As seguintes atividades serão incorporadas para a promoção da participação 

popular: 

• Divulgação ampla do processo de elaboração; informação dos objetivos e 

desafios do PMSB/Lagoa do Mato e formas e canais de participação; 

• Apresentação das informações necessárias à participação qualificada da 

sociedade nos processos decisórios; 

http://www.saneamentomunicipal.com/
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• Estímulo aos segmentos sociais em participar do processo de planejamento, 

fiscalização e regulação dos serviços de saneamento básico. 

 

17. VIABILIDADE ECONÔMICA  

A prospecção da evolução gradativa e as alternativas técnicas de engenharia 

planejada, apontaram o período em que será possível atingir a universalização dos 

serviços públicos de saneamento básico. A partir da evolução prospectada é 

possível definir as metas de universalização (Quadro 24). 

 

Quadro 24 – Metas para universalização dos serviços de saneamento básico 

COMPONENTE 
ANO DA 

UNIVERSALIZAÇÃO 
EVOLUÇÃO ESPERADA PARA O 

ALCANCE DA UNIVERSALIZAÇÃO 

ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA POTÁVEL 

2024 2020 2022 2023 

ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

Após 2038 2024 2032 2038 

DRENAGEM E MANEJO 
DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

URBANAS 
Após 2038 2025 2030 2038 

LIMPEZA URBANA E 
MANEJO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
2025 2022 2025 2030 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

17.1 Programação de investimentos 

A programação de investimentos necessária para colocar em marcha os programas, 

projetos e ações previstos foi efetuada com base no período de vigência do 

PMSB/LMA.  

Diante das metas apresentadas para os quatro componentes do saneamento básico, 

o Quadro 25 apresenta a síntese dos custos de capital e investimentos necessários 

para possibilitar a universalização desses serviços públicos em Lagoa do Mato. 

Nessa programação estão estimados tempos necessários para o desenvolvimento 

das ações com vistas a possibilitar seu planejamento pelos setores responsáveis. 

Os períodos previstos referem-se ao tempo médio relativo a cada ação 
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implementada, desde que a mesma não se depare com intercorrências em seu 

desenvolvimento.  
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Quadro 25 – Síntese dos custos estimados para universalização do saneamento básico em Lagoa do Mato 

CUSTOS ESTIMADOS PREVISTOS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

TOTAL – SAA/AU 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
Ano 

limite 
TOTAL – SAA/AR 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
Ano 

limite 
CAPITAL 

CUSTEIO 
ANUAL 

CAPITAL 
CUSTEIO 
ANUAL 

1.047.000,00 160.800,00 2028 1.355.000,00 103.200,00 2028 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

TOTAL – SES/AU 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
Ano 

limite 
TOTAL – SES/AR 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
Ano 

limite 
CAPITAL 

CUSTEIO 
ANUAL 

CAPITAL 
CUSTEIO 
ANUAL 

4.170.000,00 207.600,00 2036 2.500.000,00 0,00 2038 

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

TOTAL – SDR/AU 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
Ano 

limite 
TOTAL – SDR/AR 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
Ano 

limite 
CAPITAL 

CUSTEIO 
ANUAL 

CAPITAL 
CUSTEIO 
ANUAL 

850.000,00 43.200,00 2038 0,00 0,00   
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LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

TOTAL – SLUMRS/AU 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
Ano 

limite 
TOTAL – SLUMRS/AR 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
Ano 

limite 
CAPITAL 

CUSTEIO 
ANUAL 

CAPITAL 
CUSTEIO 
ANUAL 

785.000,00 148.800,00 2030 270.000,00 43.200,00 2025 

TOTAL 
SANEAMENTO 

BÁSICO/AU 
6.852.000,00 560.400,00 2038 

TOTAL SANEAMENTO 
BÁSICO/AR 

4.125.000,00 146.400,00 2038 

Fonte: PE/LMA, 2018 
SAA-Sistema de Abastecimento de água potável 
SES- Sistema de esgotamento sanitário 
SDR- Sistema de drenagem das águas pluviais urbanas 
SLUMRS- Sistema de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos 
AU- área urbana    AR- Área rural 
Nota1: Os custos estimados são referenciais (maio de 2018). Os custos reais deverão ser estimados quando da elaboração de projetos técnicos e 
orçamentos para as referidas obras. 
Nota 2 Para conhecer em detalhes as previsões de custos, acesse os Produtos D, E e F (PPA, PPE e PE) do Município, disponível na página eletrônica: 
www.saneamentomunicipal.com 

 
 

http://www.saneamentomunicipal.com/
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Os recursos necessários para desenvolver os programas apresentam-se não 

somente na condição de recursos financeiros, mas também na aplicação de 

recursos institucionais que darão suporte à correta implementação dos projetos bem 

como às novas demandas que poderão ser estabelecidas durante sua execução. 

17.1.2 Recursos institucionais 

As informações e as ações atualmente executadas no município relacionadas ao 

saneamento básico encontram-se dispersas em vários setores, o que dificulta seu 

controle e continuidade. Será necessário integrar estes agentes e articular ações em 

conjunto com vistas a otimizar os recursos para atingir os objetivos propostos.  

Será importante, portanto, avaliar a criação de um setor de saneamento ligado ao 

executivo municipal que possa iniciar essa estruturação e definir estratégias de 

aplicação dos recursos humanos e financeiros disponíveis na melhoria dos serviços 

de saneamento básico no município. 

As atribuições principais deste setor seriam: 

• Promover a integração intersetorial do poder público municipal no que tange 

as informações operacionais e financeiras relacionadas ao saneamento 

básico; 

• Promover a integração interinstitucional das diversas entidades municipais e 

regionais que possuem alguma interface com o saneamento básico, visando 

melhorar as ações de coleta de dados, informação, capacitação, educação 

ambiental, fiscalização e intervenções estruturais.  

• Auxiliar na gestão dos recursos e na elaboração de projetos de captação de 

recursos financeiros para promover a universalização dos serviços no 

município. 

 

18. FONTES DE RECEITAS - ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL 

Os municípios dispõem de várias fontes de receitas, mas, na maioria dos casos, as 

transferências constitucionais respondem pela maior fatia de seu orçamento. 

18.1 Transferências constitucionais 

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos: 

a) Estado — 25% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), 50% do 

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e 25% do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) dos 10% que o Estado vier a receber deste 

tributo; 

b) União — 50% do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) 
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(podendo chegar a 100%, se o município optar por promover a arrecadação desse 

tributo) e 100% do Imposto de Renda (IR) incidente na fonte, sobre os rendimentos 

pagos, a qualquer título, pelos Municípios, suas autarquias e fundações; 

c) FPM (Fundo de Participação dos Municípios) – produto da arrecadação do IR 

e do IPI com um percentual de 22,5% para o FPM + 1% para o FPM a ser entregue 

até o dia 10 do mês de dezembro de cada ano + 1% para o FPM a ser entregue até 

o dia 10 do mês de julho de cada ano , repassados em cotas calculadas pelo 

Tribunal de Contas da União com base em indicadores como população. 

18.2 Receitas Tributárias 

a) Impostos (Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU, Imposto 

sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza - ISSQN); 

b) Taxas (decorrente do exercício do poder de polícia ou, ao revés, da 

prestação de serviços públicos, ainda que colocado, apenas, à disposição); 

c) Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. 

18.3 Contribuições 

Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. 

18.4 Compensação financeira (royalties) 

Pela exploração de recursos naturais (petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos 

líquidos), de recursos hídricos e de recursos minerais, inclusive do subsolo da 

plataforma continental e da zona econômica exclusiva. 

18.5 Patrimonial 

Pela exploração econômica do patrimônio público do município (bens móveis e 

imóveis), mediante aplicações financeiras, venda de bens móveis e imóveis, 

aluguéis. 

18.6 Prestação de serviços 

Os serviços públicos de manejo de resíduos sólidos domiciliares, cujo fato gerador é 

a própria prestação desses serviços, devem ser custeadas mediante a cobrança de 

uma taxa de coleta domiciliar de resíduos sólidos dos munícipes pelo município. 

Entretanto, os municípios, ao serem contratados pelos geradores de resíduos 

sólidos previstos no art. 20, inc. I até V, da PNRS para a prestação das atividades 

de manejo de resíduos sólidos correspondentes, estão aptos a cobrar dos 

geradores, o devido preço público para fazer frente aos custos dos serviços 

prestados.  
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Os serviços públicos de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário e 

de manejo de águas pluviais urbanas devem ser custeados mediante a devida tarifa 

a ser cobrada dos usuários, segundo entendimento dos Tribunais Superiores. 

Os serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas, cujo fato gerador é a 

prestação do serviço de microdrenagem prestado ou posto à disposição para os 

usuários, serão remunerados por taxa de manejo de águas pluviais urbanas a ser 

cobrada dos munícipes pelo Município. 

18.7 Outras receitas 

Decorrentes de multas e outras penalidades administrativas (códigos de posturas, 

obras e outros regulamentos municipais, a atualização monetária e a cobrança da 

dívida ativa) e principalmente daquelas advindas das posturas fiscalizatórias 

adotadas no âmbito do PMSB/LMA. 

 

19. FONTES DE FINANCIAMENTO/RECURSOS 

Atualmente existem diversas ações institucionais em escala nacional no sentido de 

estimular melhorias no saneamento básico, com diversas formas de financiamento 

(Ministério das Cidades, 2006). Dentre elas se destacam as seguintes: 

• Cobrança direta dos usuários – taxa  que é um tributo, e tem como fato 

gerador a prestação dos serviços de saneamento básico ou postos à disposição dos 

usuários, a fim de financiar e gerar investimentos para o setor de saneamento 

• Cobrança direta dos consumidores – preço público, que decorre da 

cobrança de uma atividade que o Município vai prestar, em ambiente de regime de 

mercado, para os consumidores, que o contratam, a exemplo dos geradores dos 

resíduos sólidos de construção civil que contratam os municípios para fazerem o 

manejo ambientalmente adequada desses resíduos.  

• Subvenções públicas – orçamentos gerais que era a forma predominante 

de financiamento dos investimentos e de custeio parcial dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. As subvenções públicas ainda são 

usadas para manter as atividades de limpeza urbana e de drenagem urbana, posto 

serem serviços de cunho não específico e indivisível. 

• Subsídios tarifários – são destinados, em regra, para a população de baixa 

renda, a fim de assegurar a universalização dos serviços de saneamento básico.  

• Inversões diretas de capitais públicos e/ou privados (empresas estatais 

públicas ou mistas) – é uma alternativa adotada pelos estados que ainda utilizam 

eficientemente esta forma para financiar os investimentos de suas Companhias. Na 

maioria dos casos, no entanto, o uso desta alternativa pelos estados tem se 

mostrado ineficaz ou realizado de forma ineficiente. 
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• Empréstimos – capitais de terceiros (Fundos e Bancos) foram retomados 

fortemente desde 2006, contando desde então com recursos do FAT (BNDES) que 

passa a financiar também concessionárias privadas. 

• Concessões e Parcerias Público Privadas – constituem forma de 

prestação contratual dos serviços públicos, que ainda não são exploradas em larga 

escala pelo setor de saneamento básico. A forma de remuneração desses serviços 

é pautada na cobrança de tarifa a ser arcada pelo usuário dos serviços de 

saneamento básico. 

Com relação à disponibilidade de recursos oriundos de instituições de fomento 

governamentais, o Anexo I deste documento, apresenta algumas das fontes de 

recursos para financiamento de projetos atualmente disponíveis. 

 

20. ANEXOS
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ANEXO I 
 

FONTES DE FINANCIAMENTO 
 
 

INSTITUIÇÃO PROGRAMA BENEFICIÁRIO 
ORIGEM DOS 

RECURSOS 

NOSSA CAIXA 

NOSSO 

BANCO 

Plano Comunitário de 

Melhoramentos 

Prefeituras 

municipais 

Reservas da 

instituição 

Itens financiáveis: Obras de construção de rede de captação de e 

distribuição água potável, hidrômetros, obras de escoamento de águas 

pluviais, rede de coleta e destino de esgoto 

CAIXA 

ECONOMICA 

FEDERAL 

Programa de Resíduos 

Sólidos Urbanos 

Municípios com 

mais de 250.000 

habitantes ou 

integrantes de 

região 

metropolitana e de 

RIDE. 

Orçamento Geral da 

União. 

Itens financiáveis: a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos 

sólidos urbanos; a ampliação da cobertura e o aumento da eficiência e da 

eficácia dos serviços de limpeza pública, de coleta, de tratamento e de 

disposição final; a inserção social de catadores por meio da eliminação 

dos lixões e do trabalho infantil no lixo. 

CAIXA 

ECONOMICA 

FEDERAL 

Saneamento Ambiental 

Abastecimento de água 

Municípios com 

população urbana 

entre 15.000 e 

50.000 habitantes; 

Municípios com 

déficit de 

cobertura por 

serviços de 

abastecimento de 

água superior à 

média nacional. 

Secretaria Especial de 

Desenvolvimento 

Urbano da 

Presidência da 

República – 

SEDU/PR. 

Itens financiáveis: ações em obras, inclusive pré-investimento (estudos de 

concepção de projetos, projetos básicos e executivos, EIA/RIMA e de 

educação sanitária), Desenvolvimento Institucional e Educação Sanitária 

e Ambiental, 

CAIXA 

ECONOMICA 

FEDERAL 

Saneamento Ambiental 

Esgotamento Sanitário 

Municípios com 

população urbana 

entre 15.000 e 

50.000 habitantes; 

Municípios com 

déficit de 

cobertura por 

serviços de 

abastecimento de 

água superior à 

média nacional. 

Secretaria Especial de 

Desenvolvimento 

Urbano da 

Presidência da 

República – 

SEDU/PR. 
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Itens financiáveis: ações em obras, inclusive pré-investimento (estudos de 

concepção de projetos, projetos básicos e executivos, EIA/RIMA e de 

educação sanitária), Desenvolvimento Institucional e Educação Sanitária 

e Ambiental, 

CAIXA 

ECONOMICA 

FEDERAL 

Programa Drenagem 

Urbana Sustentável 

Prefeituras 

municipais 

Orçamento Geral da 

União - OGU. 

Itens financiáveis: promover, em articulação com as políticas de 

desenvolvimento urbano, de uso e ocupação do solo e de gestão das 

respectivas bacias hidrográficas, a gestão sustentável da drenagem 

urbana com ações estruturais e não estruturais dirigidas à recuperação de 

áreas úmidas, à prevenção, ao controle e à minimização dos impactos 

provocados por enchentes urbanas e ribeirinhas. 

MPOG – SEDU 

PRÓ-SANEAMENTO 

Ações de saneamento 

para melhoria das 

condições de saúde e da 

qualidade de vida da 

população, aumento da 

eficiência dos agentes de 

serviço, drenagem urbana, 

para famílias com renda 

média mensal de até 12 

salários mínimos. 

Prefeituras, 

Governos 

Estaduais e do 

Distrito Federal, 

Concessionárias 

Estaduais e 

Municipais de 

Saneamento e 

Órgãos 

Autônomos 

Municipais. 

FGTS - Fundo de 

Garantia por Tempo 

de Serviço. 

Itens financiáveis: Destina-se ao aumento da cobertura e/ou tratamento e 

destinação final adequados dos efluentes, através da implantação, 

ampliação, otimização e/ou reabilitação de Sistemas existentes e 

expansão de redes e/ou ligações prediais. 

MPOG – SEDU 

PROSANEAR Ações 

integradas de 

saneamento aglomerados 

urbanos ocupados por 

população de baixa renda 

(até 3 salários mínimos) 

com precariedade e/ou 

inexistência de condições 

sanitárias e ambientais. 

Prefeituras 

Municipais, 

Governos 

Estaduais e do 

Distrito Federal, 

Concessionárias 

Estaduais e 

Municipais de 

Saneamento e 

Órgãos 

Autônomos 

Municipais. 

Financiamento parcial 

com contrapartida e 

retorno do empréstimo 

/ FGTS. 

Itens financiáveis: Obras integradas de saneamento: abastecimento de 

água, esgoto sanitário, microdrenagem/instalações hidráulico sanitárias e 

contenção de encostas com ações de participação comunitária 

(mobilização, educação sanitária). 

MPOG – SEDU 

PASS-Programa de Ação 

Social em Saneamento 

Projetos integrados de 

saneamento nos bolsões 

de pobreza. Programa em 

cidades turísticas. 

Prefeituras 

Municipais, 

Governos 

estaduais e 

Distrito Federal. 

Não oneroso com 

contrapartida / 

Orçamento Geral da 

União. 

Itens financiáveis: Contempla ações de abastecimento em água, 

esgotamento sanitário, disposição final de resíduos sólidos. Instalações 

hidráulico sanitárias intra domiciliares. 
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MPOG – SEDU 

PROGEST - Programa de 

Apoio à Gestão do 

Sistema de Coleta e 

Disposição Final de 

Resíduos Sólidos. 

Prefeituras 

Municipais, 

Governos 

Estaduais e 

Distrito Federal. 

Não 

oneroso/Orçamento 

Geral da União. 

Itens financiáveis: Encontros técnicos, publicações, estudos, sistemas 

piloto em gestão e redução de resíduos sólidos; análise econômica de 

tecnologias e sua aplicabilidade. 

MMA - SRHAU 

Apoio a Gestão Ambiental 

Urbana/Gestão de 

Resíduos Sólidos 

Prefeituras 

Municipais, 

Governos 

Estaduais e 

Distrito Federal. 

Não 

oneroso/Orçamento 

Geral da União. 

Itens financiáveis: Encontros técnicos, publicações, estudos, sistemas 

piloto em gestão e redução de resíduos sólidos; análise econômica de 

tecnologias e sua aplicabilidade. 

MMA – FUNDO 

NACIONAL DE 

MEIO 

AMBIENTE 

Apoio a Gestão 

Ambiental 

Urbana/Gestão de 

Resíduos Sólidos 

Prefeituras Municipais, 

Governos Estaduais e 

Distrito Federal 

Não 

oneroso/Orçamento 

Geral da União. 

Itens financiáveis: Infraestrutura: Encontros técnicos, publicações, 

estudos, sistemas piloto em gestão e redução de resíduos sólidos; análise 

econômica de tecnologias e sua aplicabilidade. 

FUNASA 

FUNASA - Fundação 

Nacional de Saúde Obras 

e Serviços em 

Saneamento. 

Prefeituras 

Municipais e 

Serviços 

Municipais de 

Limpeza Pública. 

Fundo perdido / 

Ministério da Saúde 

Itens financiáveis: Sistemas de resíduos sólidos, serviços de drenagem 

para o controle de malária, melhorias sanitárias domiciliares, sistemas de 

abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, estudos e 

pesquisa. 

MPOG - SEDU 

PRO-INFRA Programa de 

Investimentos Públicos em 

Poluição Ambiental e 

Redução de Risco e de 

Insalubridade em Áreas 

Habitadas por População 

de Baixa Renda. 

Áreas urbanas 

localizadas em 

todo o território 

nacional. 

Orçamento Geral da 

União (OGU) - 

Emendas 

Parlamentares, 

Contrapartidas dos 

Estados, Municípios e 

Distrito Federal. 

Itens financiáveis: Melhorias na infra- estrutura urbana em áreas 

degradas, insalubres ou em situação de risco. 
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ANEXO II 

 

Minuta do Projeto de Lei da Política Municipal de Saneamento Básico 

 

 

Projeto de Lei nº...................... de ................................. de................... 

 

Aprova o Plano Municipal de Saneamento 

Básico e dispõe sobre a Política Municipal 

de Saneamento Básico, e dá outras 

providências. 

 

 

Eu, [   ], Prefeito do Município de [   ], no Estado do Maranhão no uso das atribuições 

que me conferem os arts. [   ,] da Lei Orgânica Municipal de [   ] 1, 

Faço saber que a Câmara Municipal de XXX aprovou, e eu sancionei a seguinte Lei: 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. Esta Lei aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico, institui a Política 

Municipal de Saneamento Básico, e dispõe sobre as suas definições, princípios, 

diretrizes, objetivos e instrumentos, assim como estabelece normas sobre a gestão e 

o gerenciamento do saneamento básico, em consonância com as normas federais, 

estaduais e municipais de meio ambiente, vigilância sanitária, urbanismo, educação 

ambiental, saúde pública, recursos hídricos e uso, parcelamento e ocupação do solo. 

 

Art. 2º. Estão sujeitas à observância desta Lei os usuários e as pessoas físicas ou 

jurídicas, de direito público ou privado, que sejam responsáveis e/ou atuem, direta ou 

indiretamente, na gestão e/ou no gerenciamento dos serviços de saneamento básico. 

 

  

                                                      
1 Indicar os dispositivos da Lei Orgânica Municipal que atribuem competência para o Prefeito editar 
leis sobre gestão e gerenciamento de saneamento básico. 
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CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 3º. Para os fins do disposto nesta Lei adotar-se-á as definições relativas, direta e 

indiretamente, à gestão e ao gerenciamento dos serviços de saneamento básico 

previstas nas normas técnicas, na Lei Federal n.º 11.107, de 06 de abril de 2005, no 

Decreto Federal n.º 6.017, de 17 de janeiro de 2007, na Lei Federal n.º 11.445, de 05 

de janeiro de 2007, na Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, no Decreto 

Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010, na Lei Federal n.º 12.305, de 02 de agosto 

de 2010 e no Decreto Federal n.º 7.404, de 23 de dezembro de 2010. 

 

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, deste artigo, adotar-se-á, ainda, 

as seguintes definições: 

 

I – organização de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis: pessoa jurídica 

de Direito Privado, seja associação seja cooperativa, integrada por catadores, para 

realização de coleta, de triagem primária, de beneficiamento e de comercialização de 

resíduos sólidos recicláveis ou reutilizáveis, com o uso de equipamentos compatíveis 

com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública; 

 

II – catador: trabalhador de baixa renda, reconhecido pelo Município, que integra a 

organização de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

 

III - serviços ambientais urbanos: serviço prestado pela organização de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis, em prol da preservação ambiental e da proteção 

da saúde da população, que contribui na redução de resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis que deixam de ser levados para a destinação final ambientalmente 

adequada desses resíduos, com a ampliação do tempo de vida útil do aterro sanitário 

gerido pelo Município; 

 

IV – usuário: toda a pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, que, ainda que potencialmente, usufrui dos serviços de saneamento 

básico; 

 

V – convênio administrativo: pacto administrativo firmado entre pessoas jurídicas, de 

Direito Público ou Privado, sem prévia ratificação legal, que tenha por objeto a 

realização de atividade meramente administrativa, possibilitando o repasse de 

recursos públicos para executá-la, observado o cronograma de desembolso 

compatível com o plano de trabalho correspondente, segundo o disposto na Lei 

Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho 

de 2014; 

 

VI - termo de compromisso: instrumento negocial, dotado de natureza de título 

executivo extrajudicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é promover o 
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ajustamento prévio da conduta do fabricante, do importador, do distribuidor ou do 

comerciante às obrigações legais necessárias para a instituição do sistema de 

logística reversa, sob pena de, em caso de omissão, ter a sua conduta sancionada 

com a recomposição completa do dano provocado; 

 

VII - grandes geradores de resíduos sólidos: todo aquele que faça uso de imóvel para 

execução de atividade econômica, de acordo com a classificação da atividade privada 

comercial e/ou de serviços, que produzam resíduos sólidos de características 

domiciliares, úmidos ou secos acima de 100 litros (100 l) por dia. 

 

VIII – gestão: compreende a gestão integrada e/ou a gestão associada dos serviços 

de saneamento básico e/ou de resíduos sólidos; 

 

IX - gestão integrada: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os 

serviços de saneamento básico, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável; 

 

X - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de 

cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art. 24, da Constituição 

República Federativa do Brasil, para a consecução dos serviços de saneamento 

básico. 

 

CAPÍTULO III 

DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 4º. Sem prejuízo dos princípios estabelecidos na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, na legislação federal e estadual incidentes sobre gestão 

e gerenciamento dos serviços de saneamento básico, esta Lei deverá ser 

interpretada, integrada, aplicada e otimizada pelos seguintes princípios: 

I – uso sustentável dos recursos hídricos com moderação do seu consumo; 

II – livre acesso às redes e às unidades do sistema de saneamento básico; 

III – defesa do consumidor e do usuário; 

IV - prevenção; 

V - precaução; 

VI – poluidor - pagador; 

VII – protetor - recebedor 

VIII – responsabilidade pós-consumo, observada a legislação federal e estadual; 

IX – cooperação federativa; 

X – coordenação federativa; 

XI – consensualidade administrativa; 

XII – subsidiariedade; 

XIII – proporcionalidade, inclusos os subprincípios da adequação, da necessidade e 

da proporcionalidade em sentido estrito; 
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XIV – razoabilidade; 

XV – coerência administrativa; 

XVI – boa-fé administrativa. 

 

Parágrafo único. Os princípios estabelecidos neste artigo deverão: 

I – orientar a interpretação, a integração, a aplicação e a otimização dos demais atos 

normativos municipais disciplinadores das políticas públicas municipais transversais 

aos serviços de saneamento básico, e; 

II – condicionar as ações, as atividades, os planos e os programas municipais 

voltados para a gestão  e o gerenciamento dos serviços de saneamento básico. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 5. Esta Lei tem por objetivo principal promover, de forma adequada, a 

universalização dos serviços públicos de saneamento básico em todo o território 

municipal, e a qualidade da prestação desses serviços, implantando o PMSB de modo 

a atender as metas neles fixadas, incluindo ações, projetos e programas; 

 

CAPÍTULO VI 

DOS INSTRUMENTOS 

 

Art. 6º. Sem prejuízo dos instrumentos estabelecidos em legislação federal e outros 

previstos na legislação estadual, esta Lei será concretizada pelos seguintes 

instrumentos: 

I – Plano Municipal de Saneamento Básico, que é aprovado por esta Lei; 

II – designação da entidade de regulação, quando prestado de forma contratada por 

empresa pública ou privada, promovendo a interface e ofertando o apoio necessário 

para realização das suas atividades de regulação; 

III – controle social efetivo sobre os serviços públicos de saneamento básico; 

IV – prática da educação ambiental voltada para o saneamento básico, na forma da 

legislação federal, estadual e municipal aplicáveis; 

V – sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento 

básico, na forma desta Lei, sem prejuízo da observância da legislação federal e 

estadual e municipal aplicáveis; e, 

VI – apoio e/ou execução das medidas necessárias para a implementação do sistema 

de logística reversa pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

mediante o recebimento do preço público, nos termos do acordo setorial 

correspondente;  

Parágrafo único. Sem embargo do disposto neste artigo, fica facultada ao Poder 

Executivo criar e implementar outros instrumentos que assegurem a concretização 
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desta Lei, especialmente programas e projetos para o aperfeiçoamento da gestão e 

do gerenciamento dos serviços públicos de saneamento básico. 

 

TÍTULO II 

DA GESTÃO 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 7º. O Município, na qualidade de titular dos serviços públicos de saneamento 

básico, na forma da legislação federal e estadual, deverá promover a adequada 

gestão desses serviços e realizar o planejamento, a regulação, a fiscalização, o 

controle social e a sustentabilidade financeira dos serviços segundo os princípios, os 

objetivos e as diretrizes desta Lei. 

 

CAPÍTULO II 

DA GOVERNANÇA 

 

Art. 8º. Fica instituído o [   ], no âmbito da Secretaria Municipal XXX que terá por 

competência primordial promover, no âmbito municipal, a gestão e o gerenciamento 

dos serviços públicos de saneamento básico. 

§1º. O [   ] contará com XXX de água e esgoto, de resíduos sólidos e de drenagem e 

manejo de águas pluviais com as funções instituídas por lei municipal específica, 

acompanhada da adoção de medidas de responsabilidade fiscal para tanto na forma 

da Lei Complementar n.º 101, de 04 de março de 2000. 

§2º. Sem prejuízo do que vier a ser disposto na lei específica de que trata o §1º, do 

art. 8º, o [    ] terá as seguintes atribuições, dentre outras: 

I – atuar para assegurar a intersetorialidade das ações dos serviços públicos de 

saneamento básico com as demais políticas públicas municipais transversais a esses 

serviços; 

II – implementar, executar e controlar os programas, projetos e ações previstos no 

Plano Municipal de Saneamento Básico; 

III – planejar, propor a execução e fiscalizar os serviços técnicos e administrativos 

necessários para o controle de problemas e deficiências relacionadas com a gestão 

dos serviços públicos de saneamento básico; 

IV - promover a capacitação de recursos humanos, em estreita colaboração com 

universidades e outras instituições, visando ao desenvolvimento e intercâmbio 

tecnológico e à busca de subsídios para a formulação e implementação de programas 

e atividades destinadas à identificação de metodologias, tecnologias e soluções 

voltadas à execução dos serviços públicos de saneamento básico;  

V – manter o Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico e atualizar 

os indicadores e dados referentes à gestão e ao gerenciamento desses serviços 

públicos; 

VI- difundir informações sobre saneamento básico dando publicidade ao Sistema 

Municipal de Informações sobre Saneamento Básico, capacitando a sociedade e 
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mobilizando a participação pública para a gestão dos serviços, preservação e 

conservação da qualidade ambiental; 

VII – articular-se, pela via da consensualidade, preferencialmente pela gestão 

associada, com o Estado e os demais Municípios vizinhos com vista à integração da 

gestão dos serviços públicos de saneamento básico aos demais sistemas e políticas 

regionais, locais e setoriais e à integração da gestão; 

VIII  – desempenhar competência fiscalizatória dos serviços de abastecimento de 

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

sólidos e de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, limpeza e fiscalização 

preventiva das respectivas redes urbanas; 

IX – aplicar as sanções por infrações a regras jurídicas que disciplinam a adequada 

prestação de serviços públicos de saneamento básico na forma da legislação nacional 

e municipal, assim como em seus regulamentos, nas normas técnicas e nos atos 

jurídicos deles decorrentes; 

X – acompanhar e disciplinar, em caráter normativo e em sua esfera de competências, 

a implementação e a operacionalização dos instrumentos fiscalizatórios, na forma da 

legislação nacional; 

XI – promover a interface com a entidade de regulação designada, acompanhando e 

tomando as providências necessárias para fazer valer a regulação e fiscalização 

sobre os serviços de saneamento básico a pedido e em articulação com a entidade 

de regulação; 

XII – impedir a ocupação do uso do solo nas principais linhas de micro e 

macroderenagem para garantia das áreas de permeabilidade. 

Art. 9. Fica atribuído Conselho Municipal [   ] competência primordial para 

desempenhar o controle social sobre os serviços públicos de saneamento básico, na 

forma do art. 18, desta Lei. 

 

CAPÍTULO III 

DO PLANEJAMENTO 

 

Art. 10. Fica vedada a delegação da atividade de planejamento dos serviços de 

saneamento básico pelo Município, sendo admissível, porém, o apoio técnico, 

operacional e financeiro a ser ofertado pelas demais unidades da Federação. 

 

Art. 11. A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico será realizada a cada 

quatro anos a partir da data da sua aprovação mediante publicação desta Lei, e 

deverá ser, obrigatoriamente, submetida à audiência pública e à consulta pública, sob 

pena de nulidade. 

§1.º O prazo de consulta pública para apreciação, pela população, a que se refere 

este artigo será de 30 dias, passível de prorrogação, de forma fundamentada, por 

igual período. 

§2.º Sem prejuízo do disposto no §1º, deste artigo, a revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico deverá ser submetida à deliberação do Conselho Municipal de 

XXX. 
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Art. 12. Os geradores de resíduos sólidos a que se refere o art. 20, da Lei Federal 

n.º12.305, de 02 de agosto de 2010 situados no território municipal deverão elaborar 

e implantar o respectivo plano de gerenciamento de resíduos sólidos na forma dos 

arts. 21, 22 e 23, da Lei Federal n.º12.305, de 02 de agosto de 2010, submetendo-os 

ao órgão ambiental setorial competente do SISNAMA. 

 

CAPÍTULO IV 

DA REGULAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

Seção I 

Regulação 

 

Art. 13. O Município designará, por meio do convênio de cooperação previsto no art. 

22, desta Lei, a entidade de regulação para os serviços prestados de forma contratada 

por empresa pública ou privada, observados os objetivos estabelecidos no art. 22, da 

Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e no art. 27, do Decreto Federal n.º 

7.217, de 21 de junho de 2010.  

 

Art. 14. A entidade de regulação deverá ser submetida ao regime jurídico previsto no 

art. 21, da Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e no art. 28, do Decreto 

Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. 

 

Parágrafo único. A entidade de regulação, no exercício de sua competência 

regulatória normativa, está autorizada a editar normas relativas às dimensões técnica, 

econômica e social da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, que 

abrangerão os aspectos estabelecidos no art. 23, da Lei Federal 11.445, de 05 de 

janeiro de 2007 e no art. 30, inc. II, do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 

2010. 

 

Seção II 

Da Fiscalização 

 

Art. 15. Cabe ao Município realizar a fiscalização das atividades de acompanhamento, 

monitoramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir o cumprimento dos atos 

normativos federais, estaduais e municipais incidentes e, ainda, a utilização, efetiva 

ou potencial, dos serviços públicos de saneamento básico, na forma da legislação 

federal e estadual. 

 

Art. 16. O Município reservar-se a competência de fiscalizar, in loco, as práticas 

inadequadas realizadas pelos usuários no âmbito dos serviços de saneamento básico 

usufruídos. 

 

Parágrafo Único. Na hipótese prevista no caput, deste artigo, o Município deverá 

comunicar o fato com a tipificação das infrações e as sanções aplicadas para a 
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entidade de regulação, para que esta tome as providências que também forem 

cabíveis, se for o caso. 

 

CAPÍTULO V 

DO CONTROLE SOCIAL 

 

Art. 17. O controle social sobre os serviços públicos de saneamento básico será 

implementado mediante a adoção e o fomento dos seguintes instrumentos: 

I – audiência pública; 

II – consulta pública; 

III – Conselho Municipal de [   ]. 

§1º A audiência pública a que se refere o inc. I, do caput, deste artigo deve ser 

realizada de modo a possibilitar o amplo acesso da população aos programas, 

projetos e planos de saneamento básico. 

§2º A consulta pública a que se refere o inc. II, do caput, deste artigo, deve ser 

promovida de forma a possibilitar que qualquer do povo, independentemente de 

interesse, ofereça críticas e sugestões aos programas, projetos e planos de 

saneamento básico, promovendo-se, quando couber, a resposta para as 

contribuições ofertadas pela população. 

§3º A consulta pública deve ser realizada no prazo de, no máximo, 30 (trinta) dias, 

prorrogável, de forma justificada, por igual período. 

 

Art. 18 O Conselho Municipal de [   ] exercerá o controle social sobre os serviços 

públicos de saneamento básico, e terá as seguintes atribuições, sem prejuízo de 

outras estabelecidas na legislação municipal: 

I – cumprir e fazer cumprir esta Lei, propondo medidas para a sua implementação; 

II – deliberar sobre programas, projetos e planos voltados para a gestão e o 

gerenciamento do saneamento básico, recomendando ações para a sua execução; 

III – analisar empreendimentos relacionados ao gerenciamento do saneamento 

básico potencialmente modificadores do meio ambiente, quando vier a ser 

provocado; 

IV – determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos sobre a gestão e 

o gerenciamento do saneamento básico, solicitando aos órgãos federais, estaduais 

e municipais, assim como às entidades privadas as informações indisponíveis; 

V - promover a interface, sob o viés do controle social, com os órgãos e as entidades 

do Município, do Estado e da União em prol de ações estratégicas para a efetividade 

da gestão e do gerenciamento do saneamento básico. 

 

§1º. A indicação, a forma de escolha e a investidura dos representantes das 

instâncias representativas dos diversos seguimentos do saneamento básico que 

integrarão o o Conselho Municipal de [   ], já instituído, serão disciplinadas por 

regulamento próprio.  
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CAPÍTULO VI 

DA EDUÇÃO AMBIENTAL E DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

Art. 19. O [   ]  junto com o Conselho Municipal de [   ] atuarão junto à Secretaria 

Municipal de Educação e aos demais órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal para instituir, desenvolver, fomentar e aprimorar o programa de educação 

ambiental.  

§1º. O programa de educação ambiental a que se refere o caput deste artigo 

assegurará as dimensões ambiental, econômica, social e educativa segundo as 

demandas dos serviços públicos de saneamento básico, assim como será compatível 

com o processo formal de educação municipal, na forma da legislação federal e 

municipal. 

§2º. O programa de educação ambiental a que se refere o caput deste artigo deverá 

compreender as seguintes ações, sem prejuízo de outras a serem desenvolvidas: 

I – disseminação do Plano Municipal de Saneamento Básico  

II – divulgação de  programação semanal com roteiros e horários de coleta de 

resíduos sólidos urbanos; 

III – desenvolvimento de campanhas informativas e educativas sobre os seguintes 

temas afetos aos serviços públicos de saneamento básico, dentre outros; 

a) manejo adequado dos resíduos sólidos; 

b) uso racional de água para redução das perdas domésticas; 

c) captação e utilização de água de reuso, nos estritos termos da legislação nacional; 

d) impactos negativos de esgotamento sanitário irregular; 

e) funcionamento e utilização de bacias de retenção de água de chuva. 

IV – difusão de orientações para o gerador e os prestadores de serviços de coleta de 

resíduos sólidos; 

V – desenvolvimento de ações voltadas para os catadores, orientando sobre o papel 

de agente ambiental e informando sobre os modelos de coleta seletiva adotados; 

VI – inserção do saneamento básico na grade curricular como tema transversal à 

educação ambiental; 

VII - - maximização de áreas permeáveis nos lotes urbanos para absorção de águas 

de chuva, evitando sobrecarga dos sistemas de drenagem; 

VIII – correta interligação dos sistemas de esgotamento sanitário individuais às redes 

públicas; 

IX - adequada construção e manutenção de poços e fossas sépticas na zona rural, 

quando inexistir sistema regular de serviço de saneamento básico; 

X - - combate a abertura  indiscriminada  de poços para abastecimento. 

 

Art. 20. O Município promoverá a comunicação social, de forma efetiva e continuada, 

integrada e qualificada, tanto interna quanto externamente, a respeito do Plano 

Municipal de Saneamento Básico com as respetivas ações a serem executadas ou já 

em execução. 
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CAPÍTULO VII 

DA COOPERAÇÃO FEDERATIVA 

 

Seção I 

Do Convênio Administrativo 

 

Art. 21. O Município poderá firmar convênio administrativo com entes federados ou 

pessoas jurídicas a eles vinculados para aprimorar os aspectos administrativos, 

técnicos, financeiros, econômicos e jurídicos da gestão e do gerenciamento do 

saneamento básico, observado o disposto na legislação nacional aplicável. 

 

Parágrafo único. O convênio administrativo deverá atender ao conteúdo mínimo 

estabelecido na legislação federal pertinente, sem prejuízo de ter como parte 

integrante o que segue:  

I – plano de trabalho para a consecução do objeto; 

II - cronograma de desembolso dos recursos a serem liberados. 

 

Seção II 

Do Convênio de Cooperação 

 

Art. 22 . O convênio de cooperação, que materializar a gestão associada dos serviços 

públicos de saneamento básico, será precedido de prévia ratificação legislativa e 

deverá observar o seguinte conteúdo mínimo, sem prejuízo de deter outras 

compatíveis com o seu objeto: 

I – delimitação do objeto do convênio de cooperação; 

II – legislação de referência federal e estadual; 

III – previsão de apoio técnico e/ou financeiro na consecução da atividade de 

planejamento, que não poderá ser objeto de delegação; 

IV – designação das atividades de regulação, fiscalização e prestação dos serviços 

que serão objeto de delegação, total ou parcialmente; 

V – partícipes com suas obrigações; 

VI – hipóteses de rescisão e de renúncia; 

VII – prazo de vigência; e, 

VIII – foro. 

§1.º. Sem prejuízo do conteúdo mínimo previsto no caput, deste artigo, o convênio de 

cooperação poderá prever a celebração de contrato de programa, cujas cláusulas 

deverão observar o disposto na legislação federal para a prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico.  

 

§2.º A inobservância das cláusulas mínimas a que se refere o caput, deste artigo, 

importará em nulidade absoluta do convênio de cooperação, inclusive a ausência de 

ratificação legislativa. 
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Seção III 

Do Consórcio Público 

 

Art. 23. O Município, na qualidade de membro consorciado do Consórcio Público XXX 

para o manejo adequado de resíduos sólidos, deverá cumprir os seus deveres e fazer 

exigir os seus direitos, sem prejuízo de cooperar para o alcance dos objetivos 

consorciais, todos previstos no Contrato de Consórcio Público. 

§1°. A transferência de recursos públicos do Município para o Consórcio Público a 

que se refere o caput, deste artigo ocorrerá por meio da formalização de contrato de 

rateio, ressalvadas as hipóteses previstas no Contrato de Consórcio Público, na Lei 

Federal n.º 11.107, de 06 de abril de 2005, e no Decreto Federal n.º6.017, de 17 de 

janeiro de 2007. 

§2°. O Consórcio Público poderá prestar, por meio de contrato de programa, para ao 

Município serviços de saneamento básico na forma da Lei Federal n.º 11.107, de 06 

de abril de 2005, e do Decreto Federal n.º 6.017, de 17 de janeiro de 2007, 

observadas previamente as condicionantes legais contratuais previstas no art. 11, da 

Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, no art. 39, do Decreto Federal n.º 

7.217, de 21 de junho de 2010 e nesta Lei.  

 

 

TÍTULO III 

DA REMUNERAÇÃO E DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

Capítulo I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 24. O Município assegurará, sempre que possível, a sustentabilidade econômico-

financeira dos serviços de saneamento básico e definirá a política remuneratória 

desses públicos, observadas as diretrizes estabelecidas no §1º, do art. 29, da Lei 

Federal n.º11.445, de 05 de janeiro de 2007, e no art. 46, do Decreto Federal n.º 

7.217, de 21 de junho de 2010, levando-se em consideração os fatores previstos no 

art. 30, da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e no art. 47, do Decreto 

Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

 

Parágrafo único. O Município deverá adotar, ainda, as seguintes medidas em prol da 

sustentabilidade econômico-financeira desses serviços: 

I – controle dos gastos com os serviços prestados diretamente ou terceirizados 

relativos ao orçamento aprovado com a explicitação dos mesmos dentro das 

demonstrações financeiras;  

II – priorização e controle de investimentos nos prazos legais e regulamentares 

estimados; 

III – adequação de despesas orçamentárias aos programas e metas definidos pelo 

Plano Municipal de Saneamento Básico ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual;  
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IV – estabelecimento da remuneração adequada para cada um dos serviços públicos 

de saneamento básico, inclusa a realização de reajuste e de revisão, nos termos 

desta Lei, da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e do Decreto Federal 

n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. 

V – estruturação de política de subsídios e definição de cálculo para tarifa social;  

VI – definição de estrutura efetiva de cobrança, acompanhamento da arrecadação e 

providências em caso de necessária recuperação de crédito; 

  

 

Capítulo II 

Da Remuneração dos Serviços de Abastecimento de Água Potável 

 

Art. 25. Ao Município compete, de forma privativa, realizar a fixação da tarifa para os 

serviços de esgotamento sanitário prestados, nos termos do disposto no art. 29, inc. 

I, da Lei Federal n.º11.445, de 05 de janeiro de 2007 e no art. 8º, do Decreto Federal 

n.º7.217, de 21 de junho de 2010, observadas as diretrizes do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

 

Parágrafo único. No exercício da competência a que se refere o caput deste artigo, o 

Município está autorizado a promover as seguintes atividades, dentre outras previstas 

nesta Lei: 

I – atualizar as informações disponíveis quanto à base de cálculo da tarifa de água; 

II – propor a realização do reajuste ou da revisão da tarifa de água, em que se 

assegure: 

a) ganhos de produtividade; 

b) recursos para a universalização do sistema; e,  

c) incentive o usuário a promover o uso sustentável dos recursos hídricos. 

III – verificar sistematicamente o cumprimento das metas físicas e financeiras que 

visem à (ao): 

a) expansão e universalização do sistema; 

b) redução de perdas no sistema de abastecimento de água potável; 

c) controle do uso de água pelas atividades agrícola e industrial; e consumo humano? 

d) controle e erradicação do retorno de efluentes poluidores das atividades agrícola e 

industrial aos corpos hídricos; 

e) proteção de mananciais e nascentes com combate a abertura indiscriminada de 

poços para abastecimento de água potável; 

f) desenvolvimento de práticas efetivas de educação ambiental e controle social. 

 

Capítulo III 

Da Remuneração dos Serviços de Esgotamento Sanitário  

 

Art. 26. Ao Município compete, de forma privativa, realizar a fixação da tarifa para os 

serviços de esgotamento sanitário prestados, nos termos do disposto no art. 29, inc. 

I, da Lei Federal n.º11.445, de 05 de janeiro de 2007 e no art. 8º, do Decreto Federal 
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n.º7.217, de 21 de junho de 2010, observadas as diretrizes do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

§1º. O serviço de esgotamento sanitário poderá ser medido com respaldo no consumo 

de abastecimento de água potável. 

§2º. A cobrança deverá ser feita com base em tabela própria que exteriorize, de forma 

clara, a correlação dos custos tecnológicos adotados para o sistema de coleta, 

transporte, tratamento e a disposição final dos esgotos com o valor a ser cobrado na 

tarifa correspondente. 

§4º. Aplica-se, no que couber, ao exercício da competência do Município para 

promover a fixação da tarifa de esgotamento sanitário os dispostos arts. 25, desta Lei. 

 

 

Capítulo IV 

Da Remuneração dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 

Seção I 

Da Taxa dos Serviços Manejo de Resíduos Sólidos 

 

Art. 27.  Fica instituída a taxa de manejo de resíduos sólidos (TMRS), cujo fato gerador 

é a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de coleta, tratamento e destinação 

final ambientalmente adequada de resíduos sólidos, prestados aos geradores de 

resíduos sólidos domiciliares e de resíduos sólidos de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços ou postos à sua disposição, observadas as diretrizes do 

Plano Municipal de Saneamento Básico.  

§1º. A TMRS será definida considerando os seguintes parâmetros: 

I – será cobrada dos usuários dos serviços, rateando entre estes os custos totais 

incorridos pelos provedores dos mesmos; 

II – os custos totais conterão atividades de operação dos serviços, relacionados com 

a coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de 

resíduos sólidos. 

III – os custos totais poderão conter  atividades acessórias relativas ao planejamento, 

regulação e fiscalização dos serviços; 

IV –poderá contribuir com a remuneração  dos investimentos realizados a título de 

ganho de eficiência e expansão dos serviços.  

 

Art. 28. O sujeito passivo, a base de cálculo e a fórmula específica para a composição 

da TMRS serão estabelecidos por lei específica, observados os fatores previstos no 

art. 35, da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e no 14, do Decreto 

Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. 

 

Art. 29. O Município poderá conceder descontos na TMRS para as famílias de baixa 

renda enquadradas na categoria residencial, desde que se qualifiquem em uma das 

hipóteses a seguir: 
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I - família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 

Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário 

mínimo nacional; 

II - quem receba o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), 

nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; 

III - famílias indígenas em situação de moradia em território demarcado e/ou em 

situação de domicílio permanente urbano ou rural 2; 

IV - famílias quillombolas em situação de moradia reconhecida e/ou em situação de 

domicílio permanente urbano ou rural3; ou, 

IV - famílias não cadastradas no Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita 

menor ou igual a meio salário mínimo nacional, que solicitem sua inclusão na tarifa 

social e comprovem a condição. 

 

Parágrafo único. O valor do desconto a que se refere o caput, deste artigo será 

definido pela lei específica a que se refere o art. 28, desta Lei. 

 

Art. 30. Os serviços limpeza pública urbana, inclusa varrição, limpeza de boca de lobo, 

que sejam não específicos e não divisíveis, serão custeados por recursos 

provenientes do Tesouro municipal. 

 

Seção II 

Do Preço Público dos Serviços Manejo de Resíduos Sólidos 

 

Art. 31. Fica autorizado o Município a cobrar preço público pela prestação dos 

serviços de coleta, de transporte, de tratamento e de destinação final ambientalmente 

adequada de resíduos sólidos para os grandes geradores de resíduos sólidos e, 

ainda, àqueles geradores de resíduos sólidos arrolados nas alíneas “e” até “k”, do inc. 

I, do art. 13, da Lei Federal n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010. 

 

§1º. O preço público a que se refere o caput desse artigo também será devido pelos 

geradores de resíduos sólidos industriais não perigosos acima de 100 litros (100 l) 

por dia.  

 

§2º. O valor do preço público será definido por lei municipal específica , que deverá 

levar em consideração o custo unitário com a prestação dos serviços multiplicado pela 

quantidade desse resíduo sólido gerado. 

 

Capítulo VI 

Do Aporte de Recursos Públicos Fundo Municipal de Meio Ambiente  

 

                                                      
2 Verificar se há família com perfil indígena na região. Em caso negativo, o dispositivo deve ser 
suprimido. 
3 Verificar se há família com perfil quilombola na região. Em caso negativo, o dispositivo deve ser 
suprimido. 
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Art. 32. As ações, projetos e programas para universalização dos serviços públicos 

de saneamento básico poderão ser financiadas por com recursos do Fundo Municipal 

de Meio Ambiente, segundo as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico, 

observado o disposto nos arts. 71 até 74, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março 

de 1964, e no art. 13, da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007. 

 

TÍTULO IV 

DO GERENCIAMENTO 

 

Capítulo I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 33. A prestação dos serviços de saneamento básico deverá ocorrer de forma 

adequada com vista à sua universalização, segundo as modalidades identificadas e 

propostas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, observado o disposto nesta 

Lei, na Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, no Decreto Federal n.º 7.217, 

de 21 de junho de 2010. 

 

Art. 34. O Município poderá autorizar os usuários organizados em cooperativas ou 

associações a explorarem os serviços públicos de saneamento básico, desde que 

esses serviços se limitem ao que segue: 

I – determinado condomínio; ou,  

II – núcleos urbanos e rurais, predominantemente ocupada por população de baixa 

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

manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. 

Parágrafo único. A autorização prevista neste artigo deverá prever a obrigação de 

transferir ao Município os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico 

com os respectivos cadastros técnicos. 

 

Art. 35. Fica vedada a formalização de convênios administrativos, termos de parcerias 

ou qualquer outro instrumento jurídico de natureza precária, cujo objeto seja a 

prestação propriamente dita dos serviços públicos de saneamento básico. 

Parágrafo único. Exclui-se da vedação constante no caput deste artigo os convênios 

administrativos e outros atos precários que tenham sido celebrados até o dia 06 de 

abril de 2005, e, ainda assim, haja o cumprimento das determinações dentro dos 

prazos constantes no art. 42 e seus §1º até §6º, da Lei Federal n.º 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995. 

 

Art. 36. Os grandes geradores de resíduos sólidos e aqueles geradores de resíduos 

sólidos arrolados nas alíneas “e” até “k”, do inc. I, do art. 13, da Lei Federal n.º 12.305, 

de 02 de agosto de 2010 são responsáveis pelo manejo dos respectivos resíduos, 

não constituindo, assim, serviço público propriamente dito de saneamento básico.  
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§1.º Os geradores a que se refere o caput, deste artigo promoverão a prestação direta 

ou contratada, seja por meio de empresa especializada seja mediante o Munícipio, 

do manejo dos respectivos resíduos sólidos. 

 

§2.º A contratação do Município para a prestação do manejo de resíduos sólidos a 

que se refere o caput deste artigo dependerá da sua capacidade técnica, operacional 

e logística, e exigirá o pagamento de preço público pelo gerador na forma do art. 31, 

desta Lei. 

 

Art. 37. Os serviços públicos de saneamento básico poderão ser interrompidos pelo 

prestador nas seguintes hipóteses: 

I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens, 

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

ou de trabalhadores dos serviços públicos de saneamento básico; 

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nos sistemas de 

saneamento básico por meio de interrupções programadas; 

III - manipulação indevida, por parte do usuário, da ligação predial, inclusive medidor, 

ou qualquer outro componente da rede pública de abastecimento de água potável ou 

de esgotamento sanitário. 

 

§1.º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, o serviço de abastecimento de 

água potável poderá ser interrompido, pelo prestador, após aviso ao usuário por meio 

de correspondência formal e informe veiculado na rede mundial de computadores, e 

antecedência mínima de 30 dias da data prevista para a suspensão, nos seguintes 

casos;  

I – negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água 

consumida; ou,  

II – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

§2.º As interrupções programadas serão previamente comunicadas pelo prestador à 

entidade de regulação e aos usuários no prazo estabelecido pelo ato regulatório, que 

preferencialmente será superior a 48 (quarenta e oito) horas. 

§3.º A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a 

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

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

obedecer às condições, aos prazos e aos critérios, a serem definidos pela entidade 

de regulação, que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das 

pessoas e do meio ambiente. 

 

Capítulo II 

Das Condicionantes de Validade Contratual da Prestação Contratada 

 

Art. 38. Os contratos de programa e de terceirização, este último, na forma da Lei 

Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que tiverem por objeto a prestação dos 
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serviços públicos de saneamento básico, deverão ser precedidos do atendimento das 

seguintes condicionantes de validade de contratual, sob pena de nulidade contratual: 

I – cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico, aprovado por esta Lei;  

II – existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira 

da prestação universal e integral dos serviços públicos de saneamento básico, nos 

termos do Plano Municipal de Saneamento Básico; 

III – designação, na forma do convênio de cooperação previsto no art. 22, desta Lei, 

da entidade de regulação; 

IV – observância desta Lei, da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e do 

Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010; 

V – realização de prévia audiência pública e de consulta pública sobre o edital de 

licitação de terceirização, assim como a minuta de contrato de terceirização e de 

programa. 

 

§1.º Sem prejuízo da nulidade contratual que maculará os contratos a que refere o 

caput, deste artigo pelo descumprimento das condicionantes contratuais, os 

subscritores destes contratos incorrerão em ato de improbidade administrativa nos 

casos e na forma estabelecida na Lei Federal n.º 8.429, de 02 de junho de 1992. 

 

§2.º O estudo comprobatório da viabilidade técnica e econômico-financeira a que se 

refere este artigo deverá observar o que segue:  

I – terá o seu conteúdo mínimo delineado por norma técnica a ser editada pela União, 

na forma da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, do Decreto Federal n.º 

7.217, de 21 de junho de 2010 e da Portaria n.º 557, de 11 de novembro de 2016, do 

Ministério das Cidades; 

II – deverá ter a sua viabilidade demonstrada mediante mensuração da necessidade 

de aporte de outros recursos além dos emergentes da prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico. 

§3.º Os planos de investimentos e os projetos constantes nos contratos a que se 

refere o caput, deste artigo deverão ser compatíveis com o Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

§4.º Exclui-se do disposto neste artigo os contratos de terceirização dos serviços 

públicos de saneamento básico, que forem celebrados com fundamento no inc. IV, do 

art. 24, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Capítulo III 

Dos Direitos e dos Deveres dos Usuários 

 

Seção I 

Dos Direitos dos Usuários 

 

Art. 39. Sem prejuízo dos direitos estabelecidos na Lei Federal n.º 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, na Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei 

Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, no Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de 
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junho de 2010 e nos demais atos normativos e instrumentos contratuais, os usuários 

possuem os seguintes direitos: 

I – acesso ao plano de emergência e de contingência dos serviços públicos de 

saneamento básico para fins de consulta e conhecimento; 

II - realizar queixas ou reclamações perante o prestador dos serviços e, se 

considerarem as respostas insatisfatórias, reiterá-las ou aditá-las junto à entidade de 

regulação; 

III – receber resposta, em prazo razoável, segundo definido por ato regulatório 

expedido por entidade de regulação, das queixas ou reclamações dirigidas aos 

prestadores ou à entidade de regulação; 

IV – usufruir, de forma permanente, dos serviços, com padrões de qualidade, 

continuidade e regularidade adequados;  

V – não ser discriminado quanto às condições de acesso e prestação dos serviços; 

VI – ter acesso aos programas educativos decorrentes das políticas públicas 

municipais voltadas para o saneamento básico. 

 

Seção II 

Dos Deveres dos Usuários 

 

Art. 40. Sem prejuízo dos deveres estabelecidos na Lei Federal n.º 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, na Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei 

Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, no Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de 

junho de 2010 e nos demais atos normativos e instrumentos contratuais, os usuários 

possuem os seguintes deveres: 

I – conhecimento dos seus deveres, assim como das penalidades a que podem estar 

sujeitos;  

II – efetuar o pagamento da taxa, da tarifa ou preço público devido; 

III – usufruir os serviços com adequação;  

IV – manter e zela pela integridade dos equipamentos, das unidades e outros bens 

afetados ao gerenciamento dos serviços; 

V – respeitar as condições e horários de prestação dos serviços públicos 

estabelecidos e indicados pelo Município ou pelo prestador, quando for o caso, 

disponibilizando os resíduos gerados segundo os padrões indicados pelo prestador; 

VI – contribuir, ativamente, para a minimização da geração de resíduos, por meio de 

sua redução com a reutilização do material passível de aproveitamento, assim como 

para a reciclagem de resíduos sólidos; 

VII – apoiar programas de coleta seletiva e de redução do consumo de água potável 

que venham a ser implantados no Município; 

VIII – conectar-se às redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

implantadas; 

IX - não realizar ligações irregulares ou clandestinas nas redes de drenagem e de 

esgotamento sanitário, sob pena de responsabilização da conduta do usuário na 

forma da legislação penal, civil e administrativa; 
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X - não dispor resíduos de construção civil em terrenos baldios, vias públicas ou 

margens de rios e canais, devendo encaminhá-los para coleta pelo prestador 

devidamente cadastrado pelo Município. 

 

Capítulo V 

Das Ações dos Serviços Públicos de Saneamento Básico em Espécie 

 

Art. 41. Na consecução dos projetos, planos e ações em prol dos serviços de 

saneamento básico, o Município deverá levar em consideração as metas progressivas 

e graduais de expansão para esses serviços com qualidade, eficiência e uso racional 

da água, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com as diretrizes 

do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

TÍTULO V 

DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA E  

DO SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA 

 

Capítulo I 

Da Responsabilidade Compartilhada 

 

Art. 42. Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e 

Municípios, observadas as atribuições e os procedimentos previstos na Lei Federal 

n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010 e no Decreto Federal n.º 7.404, de 23 de 

dezembro de 2010, possuem responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, que constitui um regime solidário de atribuições que serão desempenhadas, 

de forma individualizada e encadeada, por cada um deles. 

 

Parágrafo único. Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores e Municípios deverão desempenhar as prerrogativas e os deveres que 

lhes cabem nos termos previstos na Lei Federal n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010 

e no Decreto Federal n.º 7.404, de 23 de dezembro de 2010, segundo o grau de 

atuação de cada um no ciclo produtivo. 

 
 

Capítulo II 

Do Sistema de Logística Reversa 

 

Seção I 

Da Participação do Município no Sistema de Logística Reversa 

 

Art. 43. O Município poderá, de forma subsidiária aos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, na forma autorizada pelo acordo setorial ou pelo termo 

de compromisso, promover a execução de atividades relacionadas à implementação 
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e à manutenção do sistema de logística reversa, nos termos da Lei Federal n.º 12.305, 

de 02 de agosto de 2010 e do Decreto Federal n.º 7.404, de 23 de dezembro de 2010.  

 

§1.º A execução das atividades a que se refere o caput, deste artigo fica condicionada 

ao pagamento de preço público arcado pelos fabricantes, importadores, distribuidores 

e comerciantes, nos termos dos acordos setoriais ou do termo de compromisso com 

a fixação dos direitos e deveres pelo Município. 

§2.º O [   ]  se incumbirá do que segue, sem prejuízo de outras atribuições previstas 

em sua lei específica: 

I – fazer cumprir as prerrogativas estabelecidas nos sistemas de logística reversa 

nacional, assim como exigir os direitos assegurados ao Município nesses sistemas, 

ambos previstos no acordo setorial e no termo de compromisso; 

II – promover a execução das atividades a que se refere o caput, do art. 45 com o 

devido controle, monitoramento e interface com os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, observado o fluxo dos resíduos sólidos contemplado 

no Plano Municipal de Saneamento Básico, assim como no Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos (Planares) e no Plano Estadual de Resíduos Sólidos.  

 

Seção III 

Do Termo de Compromisso do Sistema de Logística Reversa 

 

Art. 44. O termo de compromisso poderá ser adotado pelo Município quando, em uma 

mesma área de abrangência, não existir acordo setorial ou regulamento, ou houver a 

pretensão de fixarem-se compromissos e metas mais rígidos do que os previstos 

nesses instrumentos. 

§1.º O termo de compromisso tem natureza jurídica de termo de ajustamento de 

conduta preventivo na forma do art. 5º, §6º, da Lei Federal n.º 7.347, de 24 de julho 

de 1985. 

§2.º O termo de compromisso seguirá, no que couber, a modelagem jurídica prevista 

no §1º, do art.79-A, da Lei Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

§3.º O termo de compromisso deverá ser homologado pelo órgão ambiental local do 

SISNAMA. 

 
 

TÍTULO VI 

DAS PROIBIÇÕES 

 

Art. 45. Sem prejuízo das proibições estabelecidas na Lei Federal n.º 11.445, de 05 

de janeiro de 2007 e na Lei Federal n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010, fica 

expressamente proibido: 

I – descarte de resíduos sólidos e líquidos, assim  como efluentes líquidos sem 

tratamento em corpos hídricos, no solo e em sistemas de drenagem de águas pluviais 

urbanas; 
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II – disposição final ambientalmente inadequada de rejeitos em áreas urbanas ou 

rurais; 

III – realizar ligações clandestinas e ilegais na rede de drenagem e de esgotamento 

sanitário; 

IV – utilizar recursos hídricos subterrâneos sem a devida outorga ou licenciamento 

ambiental exigível; 

V – realizar sistema alternativo de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

sem o devido conhecimento e anuência do Município; 

VI – intervir nos dispositivos que compõem o sistema de microdrenagem sem a devida 

autorização do Município; 

VII – outras formas vedadas pelo Município. 

Art. 46. Fica vedada a destinação e disposição final de resíduos sólidos em vazadouro 

a céu aberto, a contar de agosto de 2014, sob pena de responsabilidade 

administrativa na forma desta Lei daquele que o fizer, sem prejuízo da 

responsabilidade civil, penal e de improbidade administrativa nos termos da legislação 

federal aplicável. 

 

TÍTULO VII 

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Art. 47. Para os efeitos desta Lei, constitui infração administrativa, toda ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, que importe em inobservância dos seus preceitos legais, 

assim como em desobediência das determinações dos regulamentos ou das normas 

dela decorrentes, segundo dispuser esta Lei. 

 

Art. 48. As infrações administrativas a que se refere o art. 49, desta Lei serão 

apenadas com as seguintes sanções administrativas, assegurados, sempre, o 

contraditório e a ampla defesa: 

I - advertência por escrito; 

II - multa, simples ou diária; 

III – embargo de obras, atividades e/ou empreendimentos; 

III – suspensão das atividades e/ou empreendimentos; e,  

IV – interdição das atividades e/ou empreendimentos. 

Parágrafo único. Na aplicação de qualquer das sanções administrativas a que se 

refere o caput, deste artigo deverá ser observado o princípio da proporcionalidade, 

sendo indispensável a aferição do que segue: 

I – adequação da sanção imposta à conduta do infrator; 

II – aplicação da sanção ao infrator de forma que lhe restrinja o mínimo possível os 

seus direitos; e,  

III - compatibilidade estrita entre a conduta do infrator e a sanção que lhe será 

imposta. 

 

Art. 49. A aferição da infração administrativa que enseja a sanção administrativa 

correspondente importará na tramitação do seguinte procedimento administrativo: 
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I – lavratura do respectivo auto de infração do qual constará: 

a) a tipificação da infração administrativa; 

b) o local, data e hora da constatação da infração administrativa; 

c) a indicação do possível infrator; e,  

d) a sanção administrativa a ser aplicada. 

II – notificação, pessoal ou por remessa postal, do infrator, em que se assegure a 

ciência da imposição da sanção, e abertura de prazo para interposição de defesa 

administrativa em 30 (trinta) dias a contar do acesso aos autos do processo 

administrativo respectivo; 

III – a defesa administrativa a que se refere o inciso anterior deverá ser endereçado 

ao [   ], constando, de forma circunstanciada, as razões da discordância em relação 

à penalidade aplicada; 

IV – a defesa administrativa interposta de forma regular e em tempo hábil terá efeito 

suspensivo; 

V – a autoridade administrativa municipal competente terá o prazo máximo de 15 

(quinze) dias úteis a partir do recebimento da defesa administrativa para proferir a sua 

decisão; 

VI – a decisão a que se refere o inciso anterior poderá: 

a) confirmar o auto de infração e aplicar a sanção administrativa imposta; ou,  

b) determinar o arquivamento do auto de infração. 

VII – a decisão deverá ser objeto de publicação no veículo de imprensa oficial em 5 

(cinco) dias a contar da sua expedição  

 

Art. 50. Uma vez expedida a decisão administrativa com o sancionamento da conduta 

do infrator, este poderá valer-se de recurso administrativo a ser interposto, em até 15 

(quinze) dias a contar da publicação dessa decisão, junto à autoridade da 

administrativa municipal competente. 

Parágrafo único. À tramitação do recurso administrativo aplicar-se-á, no que couber, 

o disposto no art. 49, desta Lei. 

 

Art. 51. Em caso de indeferimento do recurso administrativo pela autoridade da 

administrativa municipal competente, o infrator poderá valer-se do recurso de revisão 

a ser interposto, em até 10 (dez) dias a contar da publicação dessa decisão, junto ao 

Prefeito do Município. 

Parágrafo único. À tramitação do recurso de revisão aplicar-se-á, no que couber, o 

disposto no art. 49 , desta Lei. 
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TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 52. O Plano Municipal de Saneamento Básico fica aprovado por esta Lei. 

Parágrafo único. As metas, programas e ações do Plano Municipal de Saneamento 

Básico poderão ser revistas por decreto específico, observada a deliberação prévia 

do Conselho Municipal de XXX. 

 

Art. 53 . Ficam revogadas as disposições legais em contrário. 

 

Art. 54. Esta Lei entrará em vigor em 90 (noventa) dias a contar da data da sua 

publicação. 

 

 

Município de [   ], [   ] de [   ] de 2018. 
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Prefeito Municipal 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente relatório constitui o Produto E – Programas, Projetos e Ações, 

que tem por objetivo apresentar os programas, projetos e ações necessários 

para o atingimento dos objetivos e das metas estabelecidas, considerando o 

traçado apresentado no relatório das Prospectivas e Planejamento 

Estratégico (PPE). 

Os programas foram estruturados para possibilitar o atendimento das 

intervenções prioritárias prospectadas para modificar o cenário atual do 

saneamento básico no município na busca da sustentabilidade ambiental, 

social e econômica para os quatro componentes do saneamento básico, 

explorando o aumento da eficiência na prestação dos serviços públicos, a 

melhoria da qualidade de vida da população do município de Lagoa do Mato 

e o uso racional dos recursos hídricos. 

Os projetos e ações, consideraram alternativas que possibilitarão minimizar e 

solucionar os problemas diante das carências atuais demonstradas e foram 

definidos para permitir a universalização e a eficácia dos serviços públicos de 

saneamento básico prestados à comunidade, no intuito de melhorar as 

condições de salubridade e de reduzir os riscos à saúde da população. 

De maneira geral, conforme demonstrou o Diagnóstico de Percepção Social 

(DPS), a população considera necessária a implementação de mudanças que 

visem melhorar as condições do saneamento básico no município, porém, 

para isso, será necessário contar com comprometimento do poder público na 

implementação dos programas e principalmente da própria população usuária 

dos serviços públicos de saneamento básico no que tange o atendimento das 

ações estabelecidas. 

Para priorizar os programas estabelecidos, seus projetos e respectivas 

ações, foi utilizada metodologia apropriada para tornar mais ágil a tomada de 

decisão quanto as necessidades da revitalização dos serviços públicos de 

saneamento básico, com a valorização da eficiência de sua prestação com 

sustentabilidade econômica e equidade social, indicando o melhor caminho 

para o desenvolvimento técnico, legal, gerencial, econômico e financeiro da 

Prefeitura Municipal. 

Ressalta-se que, sem que haja a institucionalização da cobrança adequada 

pelos serviços públicos prestados, a sustentabilidade econômico-financeira 

será impraticável, comprometendo a prestação dos serviços no cenário futuro 

almejado.   
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2. PROGRAMAS E PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO 

Conforme apresentou o Diagnóstico Técnico-Participativo (DTP), o município 

de Lagoa do Mato não vem desenvolvendo programas de governo de 

interesse para o saneamento básico. 

 

3. ASPECTOS DAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS RURAIS E 

COMUNIDADES TRADICIONAIS 

As áreas rurais do município de Lagoa do Mato, apresentam características 

peculiares, como, por exemplo, como pequenos agrupamentos populacionais 

de baixa densidade, que dificultam o acesso aos serviços públicos de 

saneamento básico por meio das soluções convencionais adotadas na área 

urbana, demandando do Município uma abordagem diferenciada tanto no 

aspecto tecnológico, quanto na gestão e na relação com as comunidades.  

Assim, intervenções objetivaram cobrir o déficit de infraestrutura física, o que 

incluiu a concepção da matriz tecnológica adaptada às realidades locais 

apresentada no PPE, sendo necessariamente acompanhadas de medidas 

estruturantes, no campo da participação da comunidade, da educação 

ambiental para o saneamento básico, dos mecanismos de gestão e da 

capacitação, entre outras.  

Nas comunidades tradicionais, as intervenções foram pensadas a partir de 

uma visão integral que considerou as políticas públicas específicas 

estabelecidas para as mesmas, visando maior racionalidade nas 

intervenções.  

 

 4. INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS 

O PPE apresentou as intervenções necessárias no município de Lagoa do 

Mato para os quatro componentes do saneamento básico, com vistas à 

modificação do cenário atual encontrado.   

Assim, as intervenções requeridas foram agrupadas em horizontes distintos 

de planejamento, dentro do período de validade do PMSB/LMA (20 anos), 

priorizando aquelas de implantação imediata, seguidas das que deverão ser 

realizadas no curto, médio e longo prazos (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Intervenções prioritárias – SANEAMENTO BÁSICO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRIORIZAÇÃO 

Estruturação do departamento de saneamento com setor específico para 
abastecimento de água 

IE 

Estabelecimento do ente regulador dos serviços de abastecimento de 
água 

IE 

Elaboração de programa de educação ambiental, especialmente voltado 
para os núcleos e áreas rurais 

IE 

Implementação dos programas e ações de conscientização ambiental IE 

Cadastramento técnico da rede IE 

Solicitação da outorga de uso consuntivo CP 

Implantação de ETA simplificada; CP 

Plano de redução de perdas CP 

Melhoria da tomada d’água existente (troca de bombas, bomba reserva, 
reforma de balsa e ou poço); 

CP 

Instalação de micromedidores;  CP 

Manutenção de micromedidores. CP 

Manutenção da rede de distribuição CP 

Melhoria na qualidade da água atendendo legislações vigentes CP 

Obras para melhoria nas infraestruturas já instaladas visando a não 
intermitência e aumento na reservação em locais críticos 

MP 

Proteção das áreas de captação para proibição da entrada de animais e 
pessoas não autorizadas 

MP 

Elaboração de Plano de ação para Segurança Hídrica nos distritos e 
comunidades rurais 

MP 

Captação de água pluvial por meio de cisternas. MP 

Acompanhamento das ações e adequação dos programas de expansão 
do sistema e de conscientização da população. 

LP 

Preservação e recuperação de mananciais superficiais (optativos) LP 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRIORIZAÇÃO 

Estruturação institucionalização do departamento de saneamento – tema 
esgotamento sanitário 

IE 

Estabelecimento do ente regulador dos serviços de esgotamento sanitário IE 

Programa de conscientização da população para redução das disposições 
de esgoto clandestinas e irregulares e ligação às redes coletoras, bem 
como a relação da saúde pública com o esgotamento sanitário 

IE 

Elaboração de projeto para fornecimento/ financiamento de fossas 
sépticas na zona rural 

IE 

Elaboração de projeto para implantação de rede coletora e sistema de 
tratamento de esgotos sanitários na área urbana 

IE 

Início das obras de implantação de rede coletora e sistema de tratamento 
de esgotos sanitários na zona urbana 

CP 

Implantação de ETE com lodo ativado. MP 

Início das obras de implantação de rede coletora e sistema de tratamento 
de esgotos sanitários na zona rural 

MP 

Implantação dos interceptores de esgoto MP 

Monitoramento dos efluentes e corpo receptor dos esgotos MP 

Acompanhamento das ações e adequação dos programas de implantação 
e expansão do sistema e de conscientização da população. 

LP 

Cadastramento técnico da rede LP 

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS PRIORIZAÇÃO 

Estruturação institucionalização do departamento de saneamento – tema IE 
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drenagem 

Estruturação de programas de prevenção e manutenção da rede de 
drenagem 

IE 

Treinamento dos órgãos públicos para atuação em casos de emergência  IE 

Implantação de projetos de limpeza e desobstrução de dispositivos de 
microdrenagem, canais de macrodrenagem e fundos de vale 

IE 

Instituição de programas de incentivo e conscientização da importância da 
destinação de áreas permeáveis nos terrenos e calçadas 

IE 

Fiscalização e orientação da população que mora em áreas de risco e 
APPs 

IE 

Cadastro técnico e operacional de dispositivos de microdrenagem IE 

Elaboração de projeto para expansão de drenagem na área urbana CP 

Identificação e classificação das áreas de risco do Município; CP 

Início das obras de expansão da microdrenagem na área urbana CP 

Implantação de infraestrutura para a melhoria dos canais CP 

Acompanhamento da manutenção nos dispositivos de microdrenagem MP 

Incentivo ao planejamento adequado e ordenação da expansão territorial MP 

Programa de estruturação de reservatórios municipais para 
reaproveitamento da água de chuva  

LP 

Acompanhamento das ações e adequação dos programas de implantação 
e expansão do sistema e de conscientização da população. 

LP 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRIORIZAÇÃO 

Estruturação institucionalização do departamento de saneamento – tema 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

IE 

Implementação de roteiro/ setorização da varrição IE 

Estruturação de campanhas de educação ambiental que promovam 
conscientização acerca da coleta seletiva 

IE 

Implementação de coleta seletiva na zona urbana IE 

Estruturação e sistematização de logística reversa IE 

Implementar a coleta de recicláveis secos nas zonas rurais CP 

Implementação de aterro sanitário em consórcio com municípios próximos  CP 

Desativação do lixão municipal CP 

Implantação de Pontos de Entrega Voluntária de RCC, secos e volumosos CP 

Destinação final adequada de resíduos de serviços de saúde CP 

Eliminação de pontos de acúmulo de resíduos CP 

Remediação da área do lixão municipal  MP 
Acompanhamento das ações e adequação dos programas de 
conscientização da população e de implantação e expansão dos serviços 
de coleta seletiva, logística reversa e triagem dos resíduos  

LP 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

5. RELEVÂNCIA DAS INTERVENÇÕES PRIORIZADAS  

As intervenções priorizadas em horizontes distintos (imediato ou emergencial, 

de curto, médio e longo prazos) concentram um grau de relevância no 

contexto da estruturação dos programas e projetos. 



   

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Programas, Projetos e Ações de Lagoa do Mato  

 

 

 

2018 

 

 

 

25/79 

2018-MA-PPA-LMA-01 

 

Para possibilitar o escalonamento das intervenções prioritárias estabelecidas, 

em função de seu grau de relevância, aplicou-se ao quadro de intervenções o 

método da semaforização. 

5.1 Método da semaforização  

O método da semaforização é um processo estruturado que permite tomar as 

melhores decisões em um determinado contexto, principalmente quando uma 

gama de ações se revela de extrema importância para modificar um cenário 

crítico e, a escolha daquelas que apresentam maior prioridade na execução 

deve ser estabelecida. 

A potência de aplicação deste método comparada às dos demais de 

propósito semelhante consiste na compreensão de que todo processo de 

tomada de decisão deve ser iniciado na atenção das necessidades sem as 

quais não há existência, ou seja, necessidades fundamentais para prover e 

proteger a saúde e a qualidade de vida de uma população, porque o 

saneamento básico é um direito público subjetivo de todo cidadão, decorrente 

da dignidade da pessoa humana, e deverá ser ofertado de forma universal, 

pelo Município, aos munícipes, em regime adequado, em que se encarta a 

eficiência, eficácia e regularidade. 

A atenção, como o maior recurso do método, orienta para o atendimento das 

prioridades mediante a análise pontual do objetivo de cada intervenção/ação 

e de seu grupo de pertencimento.  

Para orientar a atenção exigida são utilizadas cores (Figura 1) que guardam 

significados distintos. Cada cor representa um nível de relevância distinto e a 

ela será atribuído um grupo de ações/intervenções de mesma prioridade, 

visando o atendimento das demandas e prioridades da sociedade:  

AZUL – ATENDIMENTO INSTITUCIONAL - LEGAL: Intervenção que 

estabelece, ao mesmo tempo, as diretrizes de cunho institucional para 

aperfeiçoamento da gestão do saneamento básico e, ainda, as obrigações 

legais para cumprimento da legislação, sob pena de acionamento do sistema 

fiscalizatório de comando e controle com sancionamento para o município e o 

agente público competente. 

VERMELHO – RELEVÂNCIA EMERGENCIAL: Intervenção imediata sem a 

qual a salubridade e a qualidade de vida da população local estarão 

comprometidas. 

LARANJA - RELEVÂNCIA ELEVADA: Intervenção sem a qual não será 

possível iniciar a mudança do cenário atual, tampouco atender as demandas 

e prioridades da população. 
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AMARELO – RELEVÂNCIA SIGNIFICATIVA: Intervenção que tende a ser 

executada somente após o atendimento daquelas de maior relevância, pois 

dependem de outros aspectos (aspectos estruturais e estruturantes) para que 

possam ser implementadas.  

VERDE – RELEVÂNCIA MODERADA: Intervenção, que no contexto do 

cenário crítico, poderão ser executadas posteriormente às demais, 

considerando que sua não execução poderá comprometer o processo 

fazendo o contexto retornar ao cenário crítico. 

 

Figura 1 – Grau de relevância das ações priorizadas 

 

Fonte: UFF, 2018 

 

5.2 Atendimento Institucional - Legal 

As intervenções de atendimento institucional – legal apresentam, de um lado, 

as diretrizes de cunho institucional que podem ser implementadas para 

conferir aperfeiçoamento para a gestão do saneamento básico e, de outro, as 

obrigações legais que devem ser cumpridas, de forma imediata e imperativa, 

para o atendimento da legislação aplicável, sob pena de acionamento do 

sistema fiscalizatório de comando e controle com sancionamento para o 

município e/ou o agente público competente.  

 

RELEVÂNCIA 
DAS AÇÕES 

PRIORIZADAS 

MODERADA 
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6. DIRETRIZES PARA A GOVERNANÇA DO SANEAMENTO BÁSICO 

6.1 Institucional 

As diretrizes de cunho institucional representam as ações de ordem 

administrativa e, se houver necessidade, legislativa que poderão ser 

adotadas para a possibilitar a (re)modelagem do perfil organizacional do 

município com vista à formação de uma governança (Figura 2) setorizada 

para o saneamento básico. Pretende-se, com isso, conferir uma estrutura 

administrativa adequada no município, a fim de que possa promover a gestão 

do saneamento básico e, mais do que isso, executar, com eficiência e 

eficácia, os serviços de saneamento básico para a população calcado no 

princípio da universalização desses serviços. 

 

Figura 2 – Governança do Saneamento Básico 

 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

Neste contexto e segundo estabelece o subitem 21.1 – Institucional, do item 

21 – Alternativas de Gestão -  do Produto D (Relatório da Prospectiva e 

Planeamento Estratégico), o município de Lagoa do Mato poderá instituir um 

órgão ou setor específico para o saneamento básico, cuja organização 

administrativa poderá contar, por meio de um processo de desconcentração, 

com departamentos ou gerências específicas, isto é, um departamento ou 

gerência água e esgoto, um departamento ou gerência para resíduos sólidos 

e, por fim, um departamento ou gerência de drenagem. 
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Além disso, no tocante à prestação dos serviços de abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário, é sugerido que o município defina uma nova 

forma de prestação de serviços, seja através da estruturação de um Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, delegando os serviços à Caema por 

meio de um contrato de programa, ou estabelecendo um Consórcio Público 

para delegar as atividades que, sozinho, não possui estrutura para exercer. É 

necessário pensar iniciativas e políticas públicas de caráter regional para 

avançar em determinadas ações, a exemplo da melhoria da qualidade do 

tratamento da água, que atualmente é precária em muitos municípios.  

6.2 Regulação 

No tocante à regulação que foi examinada no subitem 21. 4 - Regulação, do 

item 21 – Alternativas de Gestão - Relatório da Prospectiva e Planeamento 

Estratégico, essa atividade deverá ser atribuída, seja de forma direta ou seja 

por meio de delegação, a uma entidade de regulação, submetida ao regime 

princípio lógico estabelecido no art. 21, incs. I e II, da LDNSB, com 

competência para editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e 

social dos serviços de saneamento básico.  

Com isso, espera-se alcançar uma prestação adequada e, mais do que isso, 

atender a obrigatoriedade de ser designada previamente uma entidade de 

regulação para regular os serviços de saneamento básico prestados de forma 

contratada. Daí o município de Lagoa do Mato designará a sua entidade de 

regulação, e definirá a que melhor lhe atende a partir das vantagens e 

desvantagens.  

Consoante previsto na Lei Estadual n. 10.225/2015, a MOB tem competência 

para regular a prestação dos serviços de saneamento básico. E a partir da 

definição e estruturação do prestador dos serviços de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário do município de Lagoa do Mato, a prefeitura pode 

optar pela delegação formal da regulação desses serviços para a MOB, na 

qualidade de entidade de regulação. A definição dos termos da regulação 

pode ser realizado à partir da aprovação do PMSB e após a definição do 

contrato de prestação, seja com o SAAE, seja com a Caema ou outra forma 

de prestação.  

6.3 Fiscalização 

Em relação à fiscalização cujo exame ocorreu no subitem 21. 5 – 

Fiscalização, do item 21 – Alternativas de Gestão, do Produto D (Relatório da 

Prospectiva e Planeamento Estratégico), essa atividade poderá ser atribuída 

para a entidade de regulação ou, ao revés, permanecer encartada na 

competência do município. Consequentemente, o município, calcado nos 
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critérios de vantagens e desvantagens, deverá avaliar se mantém a 

fiscalização na sua esfera de competência ou, ao revés, delega essa 

atividade para entidade de regulação. 

6.4 Controle social 

Ainda na seara da governança, mas voltada para o controle social, o 

município deve contar com uma instância colegiada de composição tripartite 

com função deliberativa e consultiva para desempenhar, de forma efetiva e 

eficaz, o controle social sobre os serviços de saneamento básico, sem 

prejuízo de criar e, mais do que isso, fomentar a participação da população 

por intermédio de outros instrumentos e mecanismos de controle social; o 

que foi objeto de comentários no subitem 21. 3 – Exercício do Controle 

Social, do item 21 – Alternativas de Gestão, do Produto D (Relatório da 

Prospectiva e Planeamento Estratégico). 

Logo, o município deverá criar o seu conselho municipal de saneamento 

básico ou, então, atribuir essa competência para um conselho municipal já 

existente, com competência afim, a partir de lei própria, sem embargo de criar 

ou, se já houver, de implementar outros instrumentos e mecanismos de 

controle social. 

Consoante será visto e aprofundado adiante, no item 8 – “Mecanismos e 

Procedimentos para Avaliação Sistemática da Eficiência e Eficácia das Ações 

Programadas”, o conselho municipal de saneamento básico ou, então, um 

conselho municipal afim ao saneamento básico poderá contar com o apoio 

técnico do Comitê Gestor do Saneamento Básico Municipal, cuja formação 

decorrerá da junção do Comitê Executivo e do Comitê de Coordenação, 

ambos constituídos para acompanhar o processo de elaboração do PMSB.  

Frise-se que o Comitê Gestor poderá ser alocado como uma câmara técnica 

no Conselho Municipal ou, então, como um órgão técnico da própria 

Secretaria Municipal de Saneamento Básico, que fará a interface técnica do 

conselho municipal referido, segundo vier a ser definido pelo Município por lei 

ou Decreto específico.  

6.5. Prestação dos serviços 

Consoante examinado no subitem 21.2 – Prestação dos Serviços de 

Saneamento Básico, do item 21 – Alternativas de Gestão, do Produto D 

(Relatório da Prospectiva e Planejamento Estratégico), o Município de Lagoa 

do Mato adota formas diferentes de prestação para cada atividade dos 

serviços de saneamento, nos termos que segue:  

- Prestação dos serviços de abastecimento de água potável: Secretaria 

Municipal de Infraestrutura de Lagoa do Mato 
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- Prestação dos serviços de esgotamento sanitário: Secretaria Municipal de 

Infraestrutura de Lagoa do Mato 

- Prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: 

Prefeitura Municipal e por meio de contrato com a Construtora Panorama 

- Prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Lagoa do Mato. 

De toda feita, o Município de Lagoa do Mato deverá avaliar a sua forma atual 

de prestação de serviços de saneamento básico, segundo as vantagens e 

desvantagens existentes indicadas no PMSB, e, se for o caso, adequar-se 

aos modelos institucionais previstos na legislação e sugeridos neste Plano. 

6.6. Consórcio público para a disposição final ambientalmente 

adequada de rejeitos  

O subitem 21.6 – Cooperação Interfederativa – Soluções Consorciadas, do 

item 21 – Alternativas de Gestão, do Produto D (Relatório da Prospectiva e 

Planejamento Estratégico), o Município de Lagoa do Mato é membro 

consorciado de consórcio cujo objetivo primordial é promover a operação da 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 

7. DIRETRIZES REMUNERATÓRIAS PARA O SANEAMENTO BÁSICO 

MUNICIPAL  

Preliminarmente, ressalta-se que é fundamental que o Município de Lagoa do 

Mato institua um sistema de informação estruturado que revele os custos, 

internos e externos, dos serviços de saneamento básico, em que seja 

possível identificar, aferir, quantificar e qualificar as despesas com os 

serviços e, mais do que isso, prever, de forma adequada, a estimativa da 

receita para fazer frente a essas despesas; o que possibilitará que o 

Município avalie a sua execução orçamentária com o realinhamento das 

prioridades, se for o caso, dos planos, programas e projetos relativos aos 

setor de saneamento básico. 

7.1 Serviços de abastecimento de água potável e de esgotamento 

sanitário 

Os serviços de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário 

podem ser precificados de forma individual ou, então, conjuntamente, e serão 

custeados na forma de tarifa, segundo já decidiu os nossos Tribunais 

Superiores (ver: BRASIL – Superior Tribunal de Justiça – 2ª Turma - Agravo 

Regimental em Agravo em Recurso Especial n. 359.337/RJ – Rel. Min. 

Humberto Martins – julgado em 19 de novembro de 2013 – publicado no DJE 

de 27 de novembro de 2013). 
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A remuneração pela prestação dos serviços públicos de abastecimento de 

água potável não só poderá ocorrer com base no consumo da água, mas 

também ter cunho progressivo com base nesse consumo (art. 8º, do Decreto 

Federal n. 7.217/2010).  

O consumo de água será aferido por meio de medição a partir de cada 

unidade domiciliar e/ou residencial, ainda que situada na mesma edificação. 

Esta é a regra geral. Excepcionalmente, não se promoverá a medição 

individual quando a infraestrutura da edificação não permitir a aferição 

individual do consumo da água ou, então, os custos da instalação dos 

medidores individuais forem economicamente inviáveis para o usuário (§1º e 

§2º, do art. 8º, do Decreto Federal n. 7.217/2010). 

O serviço de esgotamento sanitário poderá ser medido com respaldo no 

consumo de abastecimento de água potável. Todavia, a cobrança do serviço 

de esgotamento sanitário deverá ser feita com base em tabela própria que 

exteriorize, de forma clara, a correlação dos custos tecnológicos adotados 

para o sistema de coleta, transporte, tratamento e a disposição final dos 

esgotos com o valor a ser cobrado na tarifa correspondente. Neste contexto, 

o Município de Lagoa do Mato, com o apoio técnico da entidade de regulação, 

deverá reavaliar, segundo as diretrizes deste PMSB, a tarifa de 

abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, que, porventura, 

tiver sido fixada em sede do contrato de programa, para que atenda, de 

forma adequada, aos custos com a prestação desses serviços.  

7.2 Serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

Consoante examinado no item 11 – Cálculo dos Custos da Prestação dos 

Serviços de Limpeza Urbana e Forma de Cobrança, do Produto D (Relatório 

da Prospectiva e Planejamento Estratégico), o serviço público de limpeza 

urbana, como, por exemplo, varrição de rua e/ou limpeza de boca de lobo, é 

custeado pelo município, posto que esta atividade do serviço não é específica, 

nem tão pouco divisível por cada usuário, mas, sim, universal, e favorece a 

todos de forma indistinta.  

Os serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos deverão ser custeados 

por Taxa de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos, cujo 

fato gerador é a própria prestação desses serviços, e a metodologia de 

cálculo é apresentada no Anexo I, do Produto D (Relatório da Prospectiva e 

Planejamento Estratégico); o que deverá ser instituída por lei específica, se já 

não houver. 

As atividades de manejo de resíduos sólidos das demais tipologias (art. 13, 

inc. I, alínea “c” até “k”, da PNRS) de responsabilidades dos geradores 
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arrolados no art. 20, incs. I até V, da PNRS deverão ser prestadas por eles 

próprios, ou, se houver previsão legal, poderão contratar empresas 

especializadas ou o próprio Município.  

Neste último caso, o Município de Lagoa do Mato, ao ser contratado pelo 

gerador para a prestação das atividades de manejo de resíduos sólidos 

correspondentes, deverá cobrar deste último preço público para fazer frente 

aos custos dos serviços, cuja composição de preço também segue indicada 

no item 11 – Cálculo dos Custos da Prestação dos Serviços de Limpeza 

Urbana e Forma de Cobrança, do Produto D (Relatório da Prospectiva e 

Planejamento Estratégico); o que deverá ser instituído por lei específica, se já 

não houver. 

7.3 Serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

O serviço de drenagem e manejo de águas pluviais, que é um serviço não 

especifico e indivisível, é custeado pelo Tesouro Público Municipal.  

Repita-se que a instituição, pelo Município de Lagoa do Mato, de um sistema 

de informação estruturado de controle de custos, interno e externo, para o 

setor de drenagem será fundamental, posto que trará clareza em relação às 

despesas com esses serviços e, por conseguinte, a definição da estimativa 

de receita correspondente; o que possibilitará a superação do desafio de 

torná-lo econômica e financeiramente sustentável.  

 

8. OBRIGAÇÕES LEGAIS DO SANEAMENTO BÁSICO 

As obrigações legais são determinações legais imputadas pela legislação 

aplicável aos Municípios – com extensão para os seus gestores - para a 

realização de uma ação estatal em sede da gestão e do gerenciamento do 

saneamento básico, sob pena de responsabilização do próprio Município e/ou 

do Prefeito e dos Secretários Municipais responsáveis pela pasta. Eis, as 

principais obrigações legais extraídas da LNSB e da PNRS, a saber: 

8.1 Regularidade na formação do contrato administrativo para prestação 

dos serviços de saneamento básico 

O contrato administrativo, notadamente contrato de terceirização e contrato 

de programa, que tiver por objeto a prestação dos serviços de saneamento 

básico, só poderá ser celebrados se atenderem ao disposto nas exigências 

estabelecidas nos ins. I até IV, do art. 11, da LDNSB, que são: (i) vigência de 

PMSB; (1) edição de estudo de viabilidade técnica e financeira que 

demonstre a sustentabilidade da prestação mediante esse contrato; (3) 

vigência da política municipal de saneamento básico, incluídas normas de 
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regulação sobre esse setor; (4) designação da entidade de regulação 

detentora de competência regulatória para regular esses serviços; e, (5) 

submissão desse contrato ao controle social mediante a realização de 

consulta e de audiência públicas. 

Caso o contrato de terceirização ou contrato de programa não atender as 

exigências referidas, será considerado ilegal e, portanto, nulo desde a sua 

celebração (art. 104, inc. III c/c art. 166, inc. IV, da Lei Federal n.º 10.406, de 

10 de janeiro de 2012, Código Civil – C. C.), 

Paralelamente a isso, o Prefeito e/ou o Secretário Municipal, que tiver 

assinado esse contrato administrativo ilegal, pode ter sua conduta 

enquadrada como ato de improbidade administrativa (art. 10, inc. XIV, da Lei 

Federal n. 8.429, de 02 de junho de 1992, Lei de Improbidade Administrativa 

- LIA), e poderão ser apenados com as sanções de improbidade 

correspondentes (art. 12, inc. II, da LIA), depois do trânsito em julgado da 

sentença civil condenatória em sede do devido processo judicial (arts. 16 e 

18, da LIA). 

8.2 Cobrança e arrecadação efetiva da Taxa de Coleta, Tratamento e 

Destinação Final de Resíduos Sólidos e do Preço Público dos 

Geradores de Resíduos Sólidos 

Consoante visto no item 7.3 – Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos, deste item 7 – Diretrizes Remuneratórias para o 

Saneamento Básico Municipal, deste Produto E (Relatório dos Programas, 

Projetos e Ações), o Município de Lagoa do Mato não conta com a Taxa de 

Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos e, deverá instituí-

la e ainda, poderá cobrar preço público dos geradores de resíduos sólidos 

arrolados no art. 20, incs. I até V, da PNRS, se, porventura, vier a executar os 

serviços de resíduos sólidos de responsabilidade desses geradores. 

Com efeito, o Município de Lagoa do Mato deverá cobrar e arrecadar tanto a 

taxa quanto o preço público, ambos suscitados, a fim de estabelecer a 

sustentabilidade do sistema do setor de resíduos sólidos. A omissão do 

Município no cumprimento dessa atividade de responsabilidade fiscal, poderá 

impedir que tenha acesso ao repasse de recursos voluntários feito pela União 

e pelo Estado (art. 11 e seu parágrafo único, da Lei Complementar n. 

101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF). 

Afora isso, o Prefeito, que for omisso em promover a arrecadação desses 

recursos originários da contraprestação dos serviços de manejo de resíduos 

sólidos, pode ter sua conduta enquadrada como ato de improbidade 

administrativa (art. 10, inc. X, da LIA), e poderá ser apenado com as sanções 
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de improbidade correspondentes (art. 12, inc. II, da LIA), depois do trânsito 

em julgado da sentença civil condenatória em sede do devido processo 

judicial (arts. 16 e 18, da LIA). 

8.3 Encerramento dos lixões 

O prazo final para o encerramento dos lixões, e, ao mesmo tempo, a 

implantação da disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, 

observada a escala de priorização do gerenciamento dos resíduos sólidos 

(art. 9º, da PNRS), ocorreu no prazo já findo de 04 de agosto de 2014, 

segundo prevê o art. 54, da PNRS. 

Caso o Município conte com lixão em seu território e, mais do que isso, não 

adote uma prática ambientalmente adequada de manejo de resíduos sólidos, 

o seu Prefeito poderá ter sua conduta tipificada como crime ambiental em 

função do lançamento de resíduos sólidos em desacordo com as exigências 

legais estabelecidas e, por conseguinte, ser sancionado com pena de 

reclusão de 1 até 5 anos (art. 54, §2, inc. V, da Lei Federal n. 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, Lei de Crimes Ambientais - LCA), após o trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória em sede do devido processo judicial. 

Ao lado disso, a conduta do Prefeito também poderá ser enquadrada como 

ato de improbidade administrativa por omissão no encerramento dos lixões 

(art. 11, inc. I, da LIA), e poderá vir a ser apenado com as sanções de 

improbidade respectivas (art. 12, inc. III, da LIA), depois do trânsito em 

julgado da sentença civil condenatória em sede do devido processo judicial 

(arts. 16 e 18, da LIA). 

8.4 Fiscalização sobre os geradores de resíduos sólidos 

A PNRS, em seu art. 51, prevê que a ação ou a omissão das pessoas físicas 

ou jurídicas que importe em inobservância dessa Lei poderá, e será tipificada 

como crime ambiental nos termos da LCA, sem prejuízo da obrigação de 

reparação do dano causado independentemente da culpa.  

Os nossos Tribunais Superiores já decidiram que, em caso de omissão do 

Poder Público no cumprimento do poder-dever de preservação do meio 

ambiente, a responsabilidade civil ambiental deste, do Poder Público, é 

objetiva, solidária e ilimitada, mas a execução do dano será de cunho 

subsidiário (Ver, dentre todos: Recurso Especial n. 1.071.741-SP, STJ)1 . 

Em outras palavras, se o Município for omisso na sua obrigação de promover 

a gestão adequada dos resíduos sólidos com a provocação da degradação 

                                                        
1http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=1071741&&b=ACOR&thesaurus

=JURIDICO&p=true 
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ambiental, este, o Município, responderá civilmente independente da 

presença de culpa, solidária com os demais poluidores e ilimitadamente. 

Todavia, a ação de execução para a cobrança pelos danos ambientais 

deverá ser proposta, inicialmente, em face do gerador/poluidor e, só depois, 

em face do Município.  

Assim sendo, o Município de Lagoa do Mato deverá promover, de forma 

efetiva, a fiscalização das atividades de manejo de resíduos sólidos dos 

geradores de resíduos sólidos previstos no art. 20, incs. I até V, da PNRS. 

8.5 Adesão às ações estatais para obtenção de recursos para aplicação 

no saneamento básico 

Pode-se, ainda, incluir, nessa seara das obrigações legais, às ações estatais 

que o município de Lagoa do Mato pode, e deve aderir para a obtenção de 

recursos públicos disponibilizados pela União, a fim de promover o 

aprimoramento da gestão e do gerenciamento dos serviços municipais de 

saneamento básico.  

Dentre estas ações estatais, destaque-se àquelas previstas na PNRS e na 

LDNSB, assim como nos seus regulamentos respectivos, Decreto Federal n. 

7.217/2010 e Decreto Federal n. 7.404/2010, que possibilitam o acesso aos 

recursos federais, na forma que segue: 

a) Elaboração e edição de PMSB até o prazo de 31 de dezembro de 2019 

(art. 26, §2º, do Decreto Federal n. 7.217/2010); 

b) Instituição de conselho municipal de saneamento básico ou, na forma da 

legislação local, conselho municipal afim aos serviços de saneamento 

básico até o prazo já findo de 31 de dezembro de 2014 (art. 34, §6º, do 

Decreto Federal n. 7.217/2010); 

c) Contratação de consórcio público voltado para a gestão e o gerenciamento 

de resíduos sólidos, inclusa a elaboração e a implementação de plano 

intermunicipal de resíduos sólidos (art. 79, inc. II, alínea “a”, do Decreto n. 

7.404/2010); e, 

d) Adoção e implementação de coleta seletiva solidária com a participação 

das associações ou das cooperativas de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis (art. 79, inc. II, alínea “b”, do Decreto n. 

7.404/2010). 
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9. APLICAÇÃO DO MÉTODO DA SEMAFORIZAÇÃO NAS 

INTERVENÇÕES PRIORIZADAS 

Para possibilitar o estabelecimento dos programas e projetos, as ações 

priorizadas foram classificadas de acordo com o seu grau de relevância e 

contexto.  

No intuito de facilitar a compreensão e, por conseguinte, a implementação 

das intervenções prioritárias para o setor de saneamento, buscou-se agrupar 

essas ações segundo a atuação do município voltado, de um lado, para a 

gestão e, do outro, o gerenciamento, ambos do saneamento básico.  

Quanto à gestão do saneamento básico, pretendeu-se focar na governança 

desse setor, que é pautada no cumprimento das intervenções de atendimento 

institucional-legal (Quadro 2). 

Em relação ao gerenciamento do saneamento básico, buscou-se não só 

orientar as ações de atendimento institucional-legal, mas também aquelas 

voltadas para o cumprimento dos aportes técnicos, operacionais e financeiros 

para a implementação dos programas estabelecidos (Quadro 3)  
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Quadro 2 – Gestão do Saneamento Básico – Governança  

GOVERNANÇA DO SANEAMENTO BÁSICO PRIORIDADE GR 

Criação de departamento de saneamento básico dentro da 
estrutura da secretaria de obras 

IE 
 

 

Estruturação e capacitação de equipe técnica 

Definição do prestador de serviços de abastecimento de 
água potável e esgotamento sanitário 
(SAAE/Caema/Consórcio) 

Definição e assinatura de contrato com a Entidade 
Reguladora (sugestão: MOB) e de fiscalização em parceria 
com a prefeitura 

Definição e estruturação de órgão colegiado para 
acompanhamento das ações e metas previstos no PMSB 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

Quadro 3 – Gerenciamento do Saneamento Básico 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PRIORIDADE GR 

Estruturação do departamento de saneamento com setor 
específico para abastecimento de água 

 
 
 

IE 
 

 
 

 
Definição do prestador de serviços de abastecimento de água 
potável e esgotamento sanitário (SAAE/Caema/Consórcio) 

Estabelecimento do ente regulador dos serviços de 
abastecimento de água 

Elaboração de programa de educação ambiental, 
especialmente voltado para os núcleos e áreas rurais 

 
 

IE 
 

 

Implementação dos programas e ações de conscientização 
ambiental 

Cadastramento técnico da rede 

Solicitação da outorga de uso consuntivo 

CP 
 

 

Implantação de ETA simplificada; 

Plano de redução de perdas 

Melhoria da tomada d’água existente (troca de bombas, 
bomba reserva, reforma de balsa e ou poço); 

Instalação de micromedidores;  

Manutenção de micromedidores. 
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Manutenção da rede de distribuição 

Melhoria na qualidade da água atendendo legislações 
vigentes 

Obras para melhoria nas infraestruturas já instaladas visando 
a não intermitência e aumento na reservação em locais 
críticos 

MP 
 

 

Proteção das áreas de captação para proibição da entrada de 
animais e pessoas não autorizadas 

Elaboração de Plano de ação para Segurança Hídrica nos 
distritos e comunidades rurais 

Captação de água pluvial por meio de cisternas. 

Acompanhamento das ações e adequação dos programas de 
expansão do sistema e de conscientização da população. LP 

 

 

Preservação e recuperação de mananciais superficiais 
(optativos) 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRIORIDADE GR 

Estruturação institucionalização do departamento de 

saneamento – tema esgotamento sanitário 

 
 
 
 

IE 
 

 

Definição do prestador de serviços de abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário (SAAE/Consórcio) 

Estabelecimento do ente regulador dos serviços de 

esgotamento sanitário 

Programa de conscientização da população para redução das 

disposições de esgoto clandestinas e irregulares e ligação às 

redes coletoras, bem como a relação da saúde pública com o 

esgotamento sanitário 

IE  

Elaboração de projeto para fornecimento/ financiamento de 

fossas sépticas na zona rural 
IE 

 

Elaboração de projeto para implantação de rede coletora e 

sistema de tratamento de esgotos sanitários na área urbana 
IE 

 

Início das obras de implantação de rede coletora e sistema de 

tratamento de esgoto sanitário na zona urbana 
CP 

 

Implantação de ETE com lodo ativado. MP 
 

Início das obras de implantação de sistema de tratamento de 

esgoto sanitário na zona rural 
MP 

 

Implantação dos interceptores de esgoto MP 
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Monitoramento dos efluentes e corpo receptor dos esgotos MP  

Acompanhamento das ações e adequação dos programas de 
implantação e expansão do sistema e de conscientização da 
população. 

LP 
 

Cadastramento técnico da rede LP 
 

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS PRIORIDADE GR 

Estruturação institucionalização do departamento de 
saneamento – tema drenagem 

IE 
 

Estruturação de programas de prevenção e manutenção da 
rede de drenagem 

IE 
 

 

Treinamento dos órgãos públicos para atuação em casos de 
emergência  

Implantação de projetos de limpeza e desobstrução de 
dispositivos de microdrenagem, canais de macrodrenagem e 
fundos de vale 

Instituição de programas de incentivo e conscientização da 
importância da destinação de áreas permeáveis nos terrenos 
e calçadas 

Fiscalização e orientação da população que mora em áreas de 
risco e APPs 

Cadastro técnico e operacional de dispositivos de 
microdrenagem 

Elaboração de projeto para expansão de drenagem na área 
urbana 

CP 
 

 

Identificação e classificação das áreas de risco do Município; 

Início das obras de expansão da microdrenagem na área 
urbana 

Implantação de infraestrutura para a melhoria dos canais 

Acompanhamento da manutenção nos dispositivos de 
microdrenagem MP 

 

 

Incentivo ao planejamento adequado e ordenação da 
expansão territorial 

Programa de estruturação de reservatórios municipais para 
reaproveitamento da água de chuva  

LP 
 

 

Acompanhamento das ações e adequação dos programas de 
implantação e expansão do sistema e de conscientização da 
população. 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS 
PRIORIDADE GR 

Estruturação institucionalização do departamento de 
saneamento – tema Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos 

IE 

 

Implementação de roteiro/ setorização da varrição 

IE 
 

 

Estruturação de campanhas de educação ambiental que 
promovam conscientização acerca da coleta seletiva 

Implementação de coleta seletiva na zona urbana 
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Estruturação e sistematização de logística reversa 

Implementar a coleta de recicláveis secos nas zonas rurais 

Implementação de aterro sanitário em consórcio com 
municípios próximos  

CP 

 

Desativação do lixão municipal 

Implantação de Pontos de Entrega Voluntária de RCC, secos 
e volumosos 

Destinação final adequada de resíduos de serviços de saúde 

Eliminação de pontos de acúmulo de resíduos 

Remediação da área do lixão municipal  MP 
 

Acompanhamento das ações e adequação dos programas de 
conscientização da população e de implantação e expansão 
dos serviços de coleta seletiva, logística reversa e triagem dos 
resíduos  

LP 

 

Fonte: PPE/LMA, 2018 

 

10. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES  

Considera-se que, para alcance dos objetivos do PMSB/LMA torna-se 

necessário apoiar a realização de ações estruturantes, além de garantir 

recursos para provisão de infraestrutura.  

A implementação dessas ações por meio de programas de governo é de 

suma importância para garantir a modernização ou reorganização de 

sistemas, ampliar o suporte político e gerencial necessário à sustentabilidade 

da prestação de serviços, apoiar e suscitar o aperfeiçoamento da gestão e, 

assim, garantir benefícios duradouros às medidas estruturais.  

Considera-se ainda, que a capacidade para garantir a sustentabilidade dos 

investimentos está associada, em grande medida, aos índices de eficiência 

dos prestadores, refletida nas taxas de custos e perdas, de produtividade e 

de margem operacional.  

Nesse aspecto, destaca-se a questão da institucionalização e 

profissionalização da gestão, especialmente, para os componentes 

esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, serviços ainda carentes de 

uma estrutura organizacional adequada em comparação ao serviço de 

abastecimento de água potável, mais maduros do ponto de vista institucional, 

organizacional e de existência de infraestrutura.  
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No caso da prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas, a análise dos aspectos institucionais da gestão desses serviços 

públicos aponta para as seguintes fragilidades: inadequada formação de 

profissionais, ausência de conhecimento técnico sobre as soluções mais 

adequadas, fragmentação de atividades, instabilidade e descontinuidade 

administrativa, carência de recursos financeiros e ausência de planejamento 

de longo prazo.  

Para o componente limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, além das 

questões organizacionais, se percebe uma ação generalizada do poder 

público local dedicada a afastar os resíduos coletados, depositando-os, 

muitas vezes, sem controle sanitário e em locais inadequados. 

Considerando a necessidade de se erradicar os lixões e promover a 

disposição final adequada, e ainda considerando o aspecto da 

sustentabilidade, será necessário rever a questão da cobrança pelos serviços 

disponibilizados.  

Esses problemas são agravados pela carência de suporte técnico e 

econômico da administração local para a correta gestão dos resíduos sólidos 

com a implantação das obrigatoriedades impostas pela Logística Reversa. 

Portanto, as questões afetas aos resíduos sólidos, pela própria amplitude e 

complexidade do tema, demandam uma articulação maior entre diversas 

áreas de interface no tema. 

No plano institucional, a coordenação da política pública de saneamento 

básico pelo titular dos serviços, bem como dos programas, projetos e ações 

estabelecidos deverá estar fortalecida pelo efetivo acompanhamento das 

metas deste PMSB/LMA e pela real implantação dos programas com o 

devido monitoramento para o alcance do cenário escolhido. 

10.1 Atendimento Institucional - Legal 

As intervenções de atendimento institucional-legal constituem, de um lado, as 

diretrizes de cunho institucional voltadas para o aperfeiçoamento da gestão 

do saneamento básico, e de outro, as obrigações legais que devem ser 

cumpridas para o atendimento da legislação aplicável, sob pena de 

acionamento do sistema fiscalizatório de comando e controle com 

sancionamento para o município e/ou o agente público competente. 

A partir dessa compreensão da composição das intervenções de atendimento 

institucional-legal, pode-se estabelecer dois blocos de programas, cuja 

prioridade e cumprimento são imediatos, ambos a serem implementados 

numa única fase, para o alcance das metas esperadas.  
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10.1.1. (Re)Estruturação Administrativa Para o Saneamento Básico 

 

Objetivo: (Re)modelar a governança setorizada para o setor de saneamento 

básico. 

Fundamentação: Trata-se de promover, calcado na coerência, 

consensualidade, eficiência, eficácia e economicidade, o aperfeiçoamento da 

gestão do saneamento básico a partir de uma organização administrativa de 

governança setorizada voltada para esse setor, a fim de que haja uma 

adequada gestão e gerenciamento desses serviços para toda a população 

com respeito ao princípio da universalização dos serviços de saneamento, 

sem embargo da observância da intersetorialidade e da integralidade que 

caracterizam o saneamento. 

 

PRIORIDADE: Imediata 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Criação de um departamento de saneamento básico com setores água 

e esgoto, drenagem e resíduos sólidos, dentro da estrutura da 

secretaria de obras, promovendo a contratação e/ou capacitação de 

equipe técnica qualificada; 

2) Definição e estruturação do prestador de serviços de abastecimento 

de água potável e esgotamento sanitário; 

3) Ações continuadas de sensibilização e educação ambiental para maior 

conscientização e entendimento da população dos sistemas de 

saneamento, as suas operacionalizações e as corresponsabilidades 

da população na fiscalização e utilização correta e adequada de redes 

(domiciliares) e unidades do sistema; 

4) Estabelecimento do ente regulador dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário; 

5) Implantação através da Agência reguladora dos serviços de 

saneamento, sistema de avaliação continuada (SAC), do nível de 

PROGRAMA 1 – (RE)ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA O 

SANEAMENTO BÁSICO 

INSTITUCIONAL-LEGAL 
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satisfação da população e promover ações corretivas quando 

necessário, com objetivo de manter a qualidade dos serviços 

prestados. 

6) Capacitação continuada, para manutenção e melhorias da qualidade 

dos serviços prestados; 

 

10.1.2. (Re)Adequação Legal para o Saneamento Básico 

 

Objetivo: cumprir e fazer cumprir as obrigações legais previstas na 

legislação aplicável para a consecução e/ou aprimoramento adequado da 

ação estatal em sede da gestão e do gerenciamento do saneamento básico. 

Fundamentação: Trata-se de promover o atendimento das determinações 

legais que são imputadas pela legislação aplicável aos Municípios para a 

realização de uma ação estatal em sede da gestão e do gerenciamento do 

saneamento básico, sob pena de responsabilização do próprio Município e/ou 

do Prefeito e dos Secretários Municipais responsáveis pela pasta. Sem 

embargo disso, inclui-se ainda as ações estatais a serem promovidas pelo 

Município para a obtenção de recursos públicos federais para o 

aprimoramento do setor de saneamento básico. 

 

PRIORIDADE: Imediata 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Estabelecimento de cooperação com a Agência Reguladora para as 

ações de regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário; 

2) Definição de ente prestador dos serviços de abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário; 

3)  Cobrança de taxas e tarifas que garantam a sustentabilidade dos 

serviços; 

PROGRAMA 2 – (RE)ADEQUAÇÃO LEGAL PARA O SANEAMENTO 

BÁSICO 

INSTITUCIONAL-LEGAL 
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4) Aumentar a captação de recursos, junto a entes federais, como 

FUNASA, Ministérios que disponibilizam recursos para implantação 

e/ou melhorias em sistemas de saneamento básico em áreas urbanas 

e rurais; 

5) Estudar a possibilidade de estabelecer parcerias (público-público ou 

público-privadas) e promover atuação de entidades do Terceiro Setor 

no sentido de melhorar a gestão dos serviços de saneamento nos 

quatro componentes.  

 

10.2 Abastecimento de água potável 

Para o abastecimento de água potável, foram estabelecidos dois programas 

essenciais para o alcance das metas estabelecidas que consideraram as 

ações priorizadas e seu grau de relevância.  

10.2.1 Revitalização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água 

Potável 

 

Objetivo: Revitalização e ampliação do sistema de abastecimento de água 

potável. 

Fundamentação: O abastecimento de água potável em todo o município 

deve ser realizado com vistas a atender às exigências da LDNSB, cuja 

premissa é a universalização dos serviços na busca da equidade social, 

considerando os riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais e o direito 

constitucional do cidadão.  

O Programa encontra-se dividido em três fases (Fase I, Fase II e Fase III), 

com vistas ao atendimento das ações priorizadas.  

 

FASE I 

 PRIORIDADE: Imediata 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

PROGRAMA 1 – REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

EMERGENCIAL 
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 Ações: 

1) Cadastramento técnico da rede; 

2) Ações de educação ambiental. 
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FASE II 

 PRIORIDADE: Curto Prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Solicitação de outorga de uso consuntivo; 

2) Implantação de ETA simplificada; 

3) Melhoria da tomada d’água existente, através de troca de bombas, 

instalação de bombas reservas, reforma de balsa e/ou poço; 

4) Manutenção da rede de distribuição; 

5) Melhoria na qualidade da água atendendo legislações vigentes. 

 

FASE III 

 PRIORIDADE: Médio prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Obras para melhoria nas infraestruturas já instaladas visando a não 

intermitência e aumento na reservação em locais críticos; 

2) Proteção das áreas de captação para proibição da entrada de animais 

e pessoas não autorizadas; 

3) Elaboração de Plano de ação para Segurança Hídrica nos distritos e 

comunidades; 

4) Ampliação do sistema de abastecimento de água em área rural para 

que atenda a totalidade da população; 

5) Implantar captação de água pluvial por meio de cisternas. 

  

ELEVADO 

SIGNIFICATIVO 
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 PRIORIDADE: Longo prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Preservação e recuperação dos mananciais; 

2) Acompanhamento das ações e adequação dos programas de 

expansão do sistema e de conscientização da população. 

 

10.2.2 Hidrometração do Sistema de Abastecimento de Água Potável, 

Controle e Redução de Perdas 

PROGRAMA 2 – HIDROMETRAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA POTÁVEL, CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS 

 

Objetivo: Regulamentação do sistema de abastecimento de água. 

Fundamentação: Para o alcance da eficácia e eficiência dos serviços 

prestados, o sistema de abastecimento de água potável deve ser provido de 

estrutura essencial para o bom funcionamento administrativo e operacional. 

Reduzir a quantidade de perdas no sistema, controlar sua produção e 

distribuição é vital para a sustentabilidade financeira do sistema. Com vistas 

à sua própria regulamentação, será necessário hidrometrar o sistema, 

possibilitando o controle das perdas reais e aparentes, normatizar a 

capacidade de produção e reservação da água e sobretudo possibilitar que a 

água seja distribuída diariamente em quantidade suficiente, inclusive durante 

os períodos de seca. 

 

 PRIORIDADE: Curto Prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Setorização e Controle de pressão na rede, através de Plano de 

Redução de Perdas; 

2) Instalação e manutenção de micromedidores.  

MODERADO 

ELEVADO 
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 PRIORIDADE: Longo prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Racionalização e otimização do consumo de energia elétrica. 

 

10.3 Esgotamento Sanitário 

Para o esgotamento sanitário, foram estabelecidos dois programas 

essenciais para o alcance das metas estabelecidas que consideraram as 

ações priorizadas e seu grau de relevância. 

10.3.1 Controle de Sistemas Individuais de Esgotamento Sanitário 

PROGRAMA 1 – CONTROLE DE SISTEMAS INDIVIDUAIS DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

 

Objetivo: Controlar os sistemas individuais de esgotamento sanitário. 

Fundamentação: O esgotamento sanitário executado por meio de soluções 

individuais não constitui serviço público de saneamento, desde que não 

sejam mantidos por terceiros. No entanto, uma das diretrizes da Lei de 

Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico é garantir meios adequados 

para atendimento da população rural. O município possui atualmente 

aproximadamente 60% de sua população habitando na área rural (8.104 

habitantes). Dessa forma, deverão ser criados mecanismos de controle dos 

sistemas individuais de esgotamento sanitário. Além disso, os 

estabelecimentos que geram efluentes não domésticos devem ser 

fiscalizados, criando diretrizes que obriguem estes a implantarem soluções 

individuais eficazes de tratamento. 

 

 PRIORIDADE: Imediata 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

MODERADO 

EMERGENCIAL 
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 Ações: 

1) Ações de educação ambiental; 

2) Elaboração de projeto para fornecimento/financiamento de fossas 

sépticas na zona rural; 

 

 PRIORIDADE: Médio prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Início das obras de implantação de sistema de tratamento de esgoto 

sanitário na zona rural; 

2) Monitoramento dos efluentes e corpo receptor dos esgotos; 

3) Ações corretivas e preventivas para que o descarte irregular seja 

eliminado; 

 

 PRIORIDADE: Longo prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Cadastramento técnico da rede; 

2) Acompanhamento das ações e adequação dos programas de 

implantação e expansão do sistema e de conscientização da 

população. 

 

10.3.2 Otimização do Sistema Público de Esgotamento Sanitário 

PROGRAMA 2 – OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Objetivo: Implantar, ampliar e melhorar o sistema público de esgotamento 

sanitário no município. 

SIGNIFICATIVO 

MODERADO 
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Fundamentação: O Sistema de Esgotamento Sanitário no município atende 

0,28% da população urbana. Tendo como base a taxa de crescimento anual 

verificada neste PMSB, a população urbana nos próximos 20 anos, deverá 

atingir 7.735 habitantes. Diante da premissa de atingir e manter a 

universalização dos serviços de esgotamento sanitário, faz-se necessária a 

implantação e otimização da infraestrutura do sistema de esgotamento 

sanitário para atendimento da população municipal.  

 

 PRIORIDADE: Imediata 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Ações de educação ambiental; 

2) Cadastramento técnico da rede; 

3) Elaboração de projeto para implantação de rede coletora e sistema de 

tratamento de esgotos sanitários na área urbana. 

 

 PRIORIDADE: Curto Prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Início das obras de implantação de rede coletora e sistema de 

tratamento de esgotos sanitários na zona urbana.  

 

 PRIORIDADE: Médio prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Implantação de ETE com lodo ativado; 

2) Implantação de interceptores de esgoto; 

EMERGENCIAL 

ELEVADO 

SIGNIFICATIVO 
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3) Monitoramento do efluentes e do corpo receptor de esgotamento 

sanitário; 

4) Ações corretivas e preventivas para que o descarte irregular seja 

eliminado; 

5) Incentivo técnico e financeiro à ligação das famílias de baixa renda à 

rede; 

6) Verificar o atendimento à legislação e permitir eventuais ajustes de 

procedimentos no processo de tratamento. 
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 PRIORIDADE: Longo prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Tratamento adequado do efluente lançado; 

2) Cadastramento técnico da rede; 

3) Acompanhamento das ações e adequação dos programas de 

implantação e expansão do sistema e de conscientização da 

população. 

 

10.4 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

Para a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, foram estabelecidos 

dois programas essenciais para o alcance das metas estabelecidas que 

consideraram as ações priorizadas e seu grau de relevância.  

10.4.1 Cadastramento e Controle do Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas 

PROGRAMA 1 – CADASTRAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO 

DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

 

Objetivo: Mapear, digitalizar e georreferenciar o sistema de drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas. 

Fundamentação: A solução dos problemas causados pela deficiência nos 

sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas passa pela 

análise de medidas de natureza estrutural que corresponde aos tradicionais 

investimentos em obras, com intervenções físicas relevantes nos territórios, 

para a conformação da infraestrutura física.  

  

MODERADO 
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 PRIORIDADE: Imediata 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Cadastro técnico e operacional de dispositivos de microdrenagem; 

 

 PRIORIDADE: Curto Prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Mapeamento e Fiscalização da ocupação de áreas de risco através da 

identificação e classificação das áreas de risco do Município; 

 

 PRIORIDADE: Médio prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Incentivo ao planejamento adequado e ordenação da expansão 

territorial.  

 

10.4.2 Controle do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas 

PROGRAMA 2 – CONTROLE DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO 

DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

 

Objetivo: Controlar o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas. 

EMERGENCIAL 

ELEVADO 

SIGNIFICATIVO 
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Fundamentação: A definição de ações para solução dos problemas 

causados pela deficiência em drenagem passa pela análise de medidas de 

natureza estruturante entendidas aquelas que fornecem suporte político e 

gerencial para a sustentabilidade da prestação dos serviços. Encontram-se 

tanto na esfera do aperfeiçoamento da gestão, em todas as suas dimensões, 

quanto na da melhoria cotidiana e rotineira da infraestrutura física. 

Compreendem os planos diretores de drenagem, a legislação urbana do uso 

e ocupação do solo, a fiscalização do cumprimento desta legislação, entre 

outros. 

 

 PRIORIDADE: Imediata 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Conscientização e educação ambiental; 

2) Estruturação de programas de prevenção e manutenção da rede de 

drenagem; 

3) Treinamento dos órgãos públicos para atuação em casos de 

emergência; 

4) Instituição de programas de incentivo e conscientização da 

importância da destinação de áreas permeáveis nos terrenos e 

calçadas; 

5) Fiscalização e orientação da população que mora em áreas de risco e 

APPs. 

6) Proteção de Fundos de Vale; 

 

 PRIORIDADE: Curto Prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Elaboração de projeto para expansão de drenagem na área urbana; 

2) Início das obras de expansão da microdrenagem na área urbana; 

3) Implantação de infraestrutura para a melhoria dos canais. 

 

EMERGENCIAL 

ELEVADO 
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 PRIORIDADE: Médio prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Acompanhamento da manutenção nos dispositivos de microdrenagem; 

2) Incentivo ao planejamento adequado e ordenação da expansão 

territorial. 

 

 PRIORIDADE: Longo prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Programa de estruturação de reservatórios municipais para 

reaproveitamento da água de chuva; 

2) Acompanhamento das ações e adequação dos programas de 

implantação e expansão do sistema e de conscientização da 

população. 

 

10.5 Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

Para a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, foram estabelecidos 

dois programas essenciais para o alcance das metas estabelecidas que 

consideraram as ações priorizadas e seu grau de relevância.  

10.5.1 Capacitação Técnica Institucional e Educação Ambiental Continuada 

A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e 

clarificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e 

modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as 

interrelações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. 

A educação ambiental também está relacionada com a prática das tomadas 

de decisões e a ética que conduzem para a melhora da qualidade de vida 

(Conferência Intergovernamental de Tbilisi ,1977). 

Por interpretar que a educação ambiental deve ser continuada e provendo 

meios para que indivíduo e a coletividade construam valores, conhecimentos, 

atitudes e competências voltadas para os quatro componentes do 

SIGNIFICATIVO 

MODERADO 
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saneamento básico, um programa específico foi estruturado e envolveu dois 

eixos: 

 Eixo 1- Formação e fortalecimento de capacidade institucional 

Competências e capacidades profissionais não são desenvolvidas pelo 

simples contato com a informação: saber quais são as necessárias 

competências para o exercício da profissão não basta a nenhum indivíduo, 

pois elas demandam decisões, procedimentos e atitudes que não dependem 

unicamente do acesso à informação. 

A possibilidade de pôr em uso o conhecimento disponível para atuar 

contextualmente é algo que depende de um processo de construção singular 

do "saber fazer" – uma construção que é conceitual, procedimental e 

atitudinal.  

É nesse sentido que a formação profissional deverá ser orientada, cabendo à 

instituição a responsabilidade pela criação de uma cultura de trabalho em 

colaboração, promovendo atividades constantes de interação, comunicação e 

cooperação entre as áreas ou setores e destes com os profissionais – seja 

em situações de pesquisa, de elaboração de relatórios escritos, de análise de 

práticas operacionais, de debate sobre questões imersas nos quatro 

componentes do saneamento básico, seja por meio de outros intercâmbios 

que façam sentido nas práticas da formação profissional.  

No contexto dos resíduos sólidos, é imperativo que a instituição como o todo 

preveja a participação dos grupos interessados, em especial das 

organizações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas 

por pessoas físicas de baixa renda, se houver e ainda antecipe mecanismos 

para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a 

valorização dos resíduos sólidos, ações preventivas e corretivas a serem 

praticadas no monitoramento das ações planejadas. 

 Eixo 2 – Educação ambiental continuada 

Entendendo que o saneamento básico envolve práticas educativas voltadas à 

prevenção de doenças e promoção da saúde, a educação da população para 

o tema se torna ferramenta estratégica, na busca de alternativas para a 

resolução dos problemas vivenciados pela e na comunidade.  

A proposta neste Eixo 2 não é fazer com que a solução aos problemas seja 

indicada, mas sim envolver a comunidade em uma atmosfera questionadora 

e reflexiva por meio da conscientização e da mobilização dos agentes sociais.  

Somente assim, as soluções para os problemas locais do saneamento básico 

nascerão na comunidade, baseadas em suas próprias perspectivas, pois nela 
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estarão os sujeitos e as ferramentas necessárias para as mudanças 

esperadas. Por essa razão propõe-se que a educação municipal ocorra de 

forma continuada.  
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PROGRAMA 1 – CAPACITAÇÃO TÉCNICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

CONTINUADA 

 

Objetivo: Ampliar e potencializar as capacidades da Prefeitura Municipal 

com vistas à gestão dos componentes do saneamento básico e construir 

valores, conhecimentos, atitudes e competências essenciais para a saúde e 

bem-estar da população. 

Fundamentação: Para atendimento do art. 9, da PNRS, deverão ser 

definidos: programas e ações de capacitação técnica voltados para sua 

implantação e operacionalização; programas e ações de educação ambiental 

que promovam a não-geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de 

resíduos sólidos; programas e ações para a participação dos grupos 

interessados, em especial das organizações de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se 

houver; mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, 

mediante a valorização dos resíduos sólidos; ações preventivas e corretivas a 

serem praticadas, incluindo programa de monitoramento. 

 

EIXO 1- FORMAÇÃO DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

 

 PRIORIDADE: Imediata 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Ações de sensibilização ambiental para a diminuição da geração de 

resíduos; 

2) Programa de educação ambiental voltado para coleta seletiva e 

inclusão de ações que promovam a sensibilização em relação a 

disposição final adequada, dias e horários de coleta e pontos de 

acumulação de resíduos. 

  

EMERGENCIAL 
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 PRIORIDADE: Curto Prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Capacitação de técnicos da Prefeitura e habilitação dos setores sociais. 

 

EIXO 2 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA 

O despertar da preocupação individual e coletiva para a questão do 

saneamento básico, deve ser garantida pelo acesso à informação em 

linguagem adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma 

consciência crítica e estimulando o enfrentamento das questões ambientais e 

sociais. Desenvolve-se num contexto de complexidade, procurando trabalhar 

não apenas a mudança cultural, mas também a transformação social, 

assumindo o saneamento básico como uma questão ética e política. 

 

 PRIORIDADE: Imediata 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Ações de sensibilização ambiental para a diminuição da geração de 

resíduos; 

2) Implantação de roteiro/setorização da coleta convencional; 

3) Implantação de roteiro/setorização da varrição;  

ELEVADO 

EMERGENCIAL 
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 PRIORIDADE: Curto Prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Ações de educação ambiental visando o apoio à implantação do 

sistema de coleta convencional na zona rural e seletiva na zona 

urbana. 

 

10.5.2 Erradicação do Lixão e Otimização dos Serviços de Coleta Dos 

Resíduos Sólidos 

PROGRAMA 2 – ERRADICAÇÃO DO LIXÃO E OTIMIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Objetivo: Erradicar o lixão existente no município e otimizar os serviços de 

coleta dos resíduos sólidos gerados. 

Fundamentação: Resíduos sólidos gerados no município são dispostos de 

forma inadequada em lixões. Dessa maneira, o município deve buscar 

alternativas para a disposição final de seus resíduos em aterros sanitários, 

devendo priorizar a busca de solução conjunta com outros municípios. Ao 

mesmo tempo, a coleta convencional e seletiva deve ser otimizada no 

município como forma de minimizar o volume de resíduos a serem dispostos, 

bem como implantar as ações para atendimento da logística reversa, o que 

minimizará os impactos causados principalmente pela destinação inadequada 

de resíduos perigosos. 

 

 PRIORIDADE: Imediata 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Implementação de roteiro/ setorização da varrição; 

2) Estruturação de campanhas de educação ambiental que promovam 

conscientização acerca da coleta seletiva; 

EMERGENCIAL 

ELEVADO 
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3) Implementação de coleta seletiva na zona urbana; 

4) Estruturação e sistematização de logística reversa. 

 

 PRIORIDADE: Curto Prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Implementar a coleta de recicláveis secos nas zonas rurais; 

2) Implementação de aterro sanitário em consórcio com municípios 

próximos; 

3) Desativação do lixão municipal; 

4) Implantação de Pontos de Entrega Voluntária de RCC, secos e 

volumosos; 

5) Destinação final adequada de resíduos de serviços de saúde; 

6) Eliminação de pontos de acúmulo de resíduos. 

 

 PRIORIDADE: Médio prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Remediação da área do lixão municipal. 

 

 PRIORIDADE: Longo prazo 

 

GRAU DE RELEVÂNCIA:  

 

 Ações: 

1) Acompanhamento das ações e adequação dos programas de 

conscientização da população e de implantação e expansão dos 

serviços de coleta seletiva, logística reversa e triagem dos resíduos. 

  

ELEVADO 

SIGNIFICATIVO 

MODERADO 
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11. MECANISMOS PARA A CRIAÇÃO DE FONTES DE NEGÓCIOS, 

EMPREGO E RENDA, MEDIANTE A VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

A concepção de mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego 

e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos estrutura-se a partir da 

capacidade técnica institucional, uma vez que cria um ambiente propício para 

o estabelecimento de alternativas existentes, possíveis e factíveis conforme a 

realidade municipal encontrada.  

Na criação de fontes de negócios mediante a valorização dos resíduos 

sólidos será fundamental que seja realizada uma análise deste mercado, o 

que possibilitará obter não apenas a visão do presente, mas também do 

futuro, predizendo as possibilidades para fontes de negócios. 

Consequentemente o monitoramento do mercado de materiais reutilizáveis e 

recicláveis permitirá que se observe as deficiências e tendências do setor 

permitindo a identificação das necessidades e oportunidades que 

possibilitarão gerar negócios, emprego e renda (Figura 3).  
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Figura 3 – Análise de mercado e alternativas de geração de negócios, emprego e renda 

 

Fonte: UFF, 2018 

 

Neste mercado, será necessário respeitar o art. 6, da PNRS que estabelece 

como um de seus princípios a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida do produto, numa relação entre poder público, setor privado, população 

e as organizações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 
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O processo de articulação e aproximação desses atores seja por meio dos 

acordos setoriais ou termos de compromissos firmados, seja por meio da 

maturação dessas relações, terá como consequência o fortalecimento da 

capacidade de inovação das cadeias produtivas, promovendo esforços na 

busca de soluções para as demandas da sociedade em termos de negócios, 

emprego e renda.  

Ainda assim, adaptação e resposta a legislação e regulamentos do setor 

poderão ser fonte de ideias de novos mecanismos geradores de negócios, 

trabalho, emprego e renda (em uma nova regra, novas empresas podem ser 

formadas, para suprir as necessidades das organizações com 

produtos/serviços). 

 

12. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO 

SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS AÇÕES 

PROGRAMADAS 

Para possibilitar a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações 

programadas no âmbito do PMSB/LMA bem como sua implementação e 

continuidade, o grupo de trabalho constituído no processo de elaboração do 

PMSB por meio do Decreto n.160/2017, deverá ter continuidade na forma de 

um Comitê Gestor do Saneamento Básico Municipal, tendo em vista sua 

representatividade e atribuições conferidas (Figura 4). 
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Figura 4 – Comité Gestor do PMSB/LMA 

 

Fonte: UFF, 2018 

 

A representação das Secretarias Municipais, deverá ocorrer por meio do 

maior percentual de funcionários públicos concursados (de carreira), para 

que seja assegurada a continuidade dos trabalhos realizados nos momentos 

de transição entre um período de administrativo municipal e outro.  

São funções mínimas a serem exercidas pelo Comitê Gestor:  

 rever a legislação vigente, no âmbito nacional, estadual e municipal, 

que possam afetar a implementação do PMSB/LMA, com a finalidade 

de compatibilizar as mesmas, e/ou introduzir as modificações 

necessárias; 

 promover e supervisionar a execução das ações deste PMSB/LMA;  

 prover a gestão técnica, econômica, institucional e legal do 

PMSB/LMA; 

 definir, conjuntamente com entidade de regulação designada, a forma 

de monitoramento e, se esta entidade de regulação tiver competência, 

a fiscalização das ações;  

Comitê Executivo + 
Comitê de 

coordenação 
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 efetuar o monitoramento dos mecanismos e procedimentos para a 

avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações do 

PMSB;  

 acompanhar os indicadores de melhoria do Saneamento Básico 

disponibilizados à população pelo Município;  

 participar da Conferência Municipal de Desenvolvimento Urbano (a 

cada dois anos), para apresentação dos resultados do PMSB/LMA, 

promovendo debates sobre possíveis melhorias;  

 responsabilizar-se pela revisão do Plano Municipal de Saneamento 

Básico e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

a cada 4 anos; 

  elaborar Relatório Anual contendo os resultados de evolução dos 

indicadores e o cumprimento ou não das metas, devidamente 

justificados. 

 

O Comitê Gestor deverá submeter o Relatório Anual para aprovação do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano o que possibilitará a gestão 

das políticas do saneamento básico no âmbito do exercício do controle social, 

garantindo maior transparência e favorecimento da responsabilização dos 

gestores, dos técnicos e dos usuários dos serviços (Figura 5). 
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Figura 5 – Comitê Gestor do PMSB/LMA e Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

 

Fonte: UFF, 2018 
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As conferências deverão fornecer insumos para a gestão do saneamento 

básico do município; induzir a atuação da entidade de regulação e da 

instância de controle social; popularizar o debate sobre o saneamento básico; 

criar e reforçar os laços entre as entidades representativas da área e da 

sociedade civil; propiciar maior inserção nos meios de comunicação, além de 

contribuir para a própria formação de quadros e o revigoramento das 

entidades. 

Como estratégias para a divulgação do PMSB/LMA, deverão ser apropriadas 

as ações desenvolvidas pelo Comitê Gestor, referentes à: 

 divulgação do Relatório Anual contendo os resultados de evolução dos 

indicadores e o cumprimento ou não das metas previstas, 

devidamente justificados;  

 divulgação dos indicadores de melhoria do Saneamento Básico no 

município no site da Prefeitura Municipal;  

 realização de seminário público, a cada dois anos, com participação 

social representativa a ser definida, para apresentação dos resultados 

do Plano de Saneamento e discussão sobre possíveis melhorias.  

Outros momentos de participação da população promovidos pela 

Administração Municipal deverão ainda ser utilizados para possibilitar a 

divulgação do PMSB/LMA, demonstrando as formas para o 

acompanhamento de sua implementação.  
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13. SINTESE DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ESTABELECIDOS 

COMPONTENTE OBJETIVO PROGRAMA FASE PROJETOS/AÇÕES PRIORIDADE 
RELEVÂNCI

A 

ATENDIMENTO 
INSTITUCIONAL 

- LEGAL 

(Re)modelar a 
governança setorizada 

para o setor de 
saneamento básico 

PROGRAMA 1 - 
(RE)ESTRUTURAÇÃ
O ADMINISTRATIVA 

PARA O 
SANEAMENTO 

BÁSICO 

ÚNICA 

1. Criação de um departamento de 

saneamento básico com setores água e 

esgoto, drenagem e resíduos sólidos, 

dentro da estrutura da secretaria de 

obras, promovendo a contratação e/ou 

capacitação de equipe técnica 

qualificada; 

2. Definição e estruturação do prestador de 

serviços de abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário; 

3. Ações continuadas de sensibilização e 

educação ambiental para maior 

conscientização e entendimento da 

população dos sistemas de saneamento, 

as suas operacionalizações e as 

corresponsabilidades da população na 

fiscalização e utilização correta e 

adequada de redes (domiciliares) e 

unidades do sistema; 

4. Estabelecimento do ente regulador dos 

serviços de abastecimento de água e 

IMEDIATA 
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esgotamento sanitário; 

5. Implantação através da Agência 

reguladora dos serviços de saneamento, 

sistema de avaliação continuada (SAC), 

do nível de satisfação da população e 

promover ações corretivas quando 

necessário, com objetivo de manter a 

qualidade dos serviços prestados. 

6. Capacitação continuada, para 

manutenção e melhorias da qualidade 

dos serviços prestados; 

Cumprir e fazer 
cumprir as obrigações 

legais previstas na 
legislação aplicável 
para a consecução 
e/ou aprimoramento 
adequado da ação 
estatal em sede da 

gestão e do 
gerenciamento do 

saneamento básico 

PROGRAMA 2 - 
PROGRAMA DE 

(RE)ADEQUAÇÃO 
LEGAL PARA O 
SANEAMENTO 

BÁSICO 

ÚNICA 

1. Estabelecimento de cooperação com a 

Agência Reguladora para as ações de 

regulação e fiscalização dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário; 

2. Definição de ente prestador dos serviços 

de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário; 

3. Cobrança de taxas e tarifas que 

garantam a sustentabilidade dos 

serviços; 

4. Aumentar a captação de recursos, junto a 

entes federais, como FUNASA e 

Ministérios que disponibilizam recursos 

para implantação e/ou melhorias em 

sistemas de saneamento básico em 

áreas urbanas e rurais; 

5. Estudar a possibilidade de estabelecer 

parcerias (público-público ou público-

 



   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Programas, Projetos e Ações de Lagoa do Mato  

 

 

 

2018 

 

 

 

71/79 

2018-MA-PPA-LMA-01 

 

privadas) e promover atuação de 

entidades do Terceiro Setor no sentido de 

melhorar a gestão dos serviços de 

saneamento nos quatro componentes. 

QUATRO 
COMPONENTES 

DO 
SANEAMENTO 

BÁSICO 

Ampliar e potencializar 

a capacidade da 

Prefeitura Municipal 

com vistas à gestão 

dos componentes do 

saneamento básico e 

construir valores, 

conhecimentos, 

atitudes e 

competências 

essenciais para a 

saúde e bem-estar da 

população 

PROGRAMA 1 – 
CAPACITAÇÃO 

TÉCNICA E 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL  

CONTINUADA 

ÚNICA 

EIXO 1- FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO 

DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

1. Capacitação de técnicos e funcionários 

da Prefeitura que atuam no setor; 

2. Capacitação/habilitação dos setores 

sociais. 

EIXO 2 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

CONTINUADA 

1. Realização de palestras e oficinas; 

EMERGENCIAL 

 

EIXO 1- FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO 

DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

1. Contratação de equipe técnica qualificada; 

2. Treinamento contínuo da equipe. 

EIXO 2 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

CONTINUADA 

1. Campanhas contínuas com divulgação 

através de meios de comunicação; 

2. Realização bimestral de palestras e 

oficinas. 

ELEVADO 
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ABASTECIMENT
O DE ÁGUA 
POTÁVEL 

Revitalizar e ampliar o 

sistema de 

abastecimento de 

água potável existente 

no município 

PROGRAMA 1 – 
REVITALIZAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DO 
SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA POTÁVEL 

FASE I 

1. Cadastramento técnico da rede; 

2. Ações de educação ambiental; EMERGENCIAL 

 

FASE II 

1. Solicitação de outorga de uso consuntivo; 

2. Implantação de ETA simplificada; 

3. Melhoria da tomada d’água existente, 

através de troca de bombas, instalação de 

bombas reservas, reforma de balsa e/ou 

poço; 

4. Manutenção da rede de distribuição; 

5. Melhoria na qualidade da água atendendo 

legislações vigentes. 

ELEVADO 

 

FASE III 

1. Obras para melhoria nas infraestruturas já 

instaladas visando a não intermitência e 

aumento na reservação em locais críticos; 

2. Proteção das áreas de captação para 

proibição da entrada de animais e pessoas 

não autorizadas; 

3. Elaboração de Plano de ação para 

Segurança Hídrica nos distritos e 

comunidades; 

4. Ampliação do sistema de abastecimento 

de água em área rural para que atenda a 

totalidade da população; 

5. Implantar captação de água pluvial por 

meio de cisternas. 

SIGNIFICATIVO 
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FASE III 

1. Preservação e recuperação dos 

mananciais. 

2. Acompanhamento das ações e adequação 

dos programas de expansão do sistema e 

de conscientização da população. 

MODERADO 

 

Regulamentação do 

sistema de 

abastecimento de 

água 

PROGRAMA 2 – 
HIDROMETRAÇÃO 
DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA POTÁVEL, 

CONTROLE E 
REDUÇÃO DE 

PERDAS 

 

1. Setorização e Controle de pressão na 

rede, através de Plano de redução de 

perdas; 

2. Instalação e manutenção de 

micromedidores. 

ELEVADO 

 

 
1. Racionalização e otimização do consumo 

de energia elétrica. 
MODERADO 

 

ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

Controlar os sistemas 

individuais de 

esgotamento sanitário 

PROGRAMA 1 – 
CONTROLE DE 

SISTEMAS 
INDIVIDUAIS DE 
ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO. 

 

1. Ações de educação ambiental. 

2. Elaboração de projeto para 

fornecimento/financiamento de fossas 

sépticas na zona rural; 

EMERGENCIAL 

 

 

1. Início das obras de implantação de sistema 

de tratamento de esgoto sanitário na zona 

rural; 

2. Monitoramento dos efluentes e corpo 

receptor dos esgotos; 

3. Ações corretivas e preventivas para que o 

descarte irregular seja eliminado; 

SIGNIFICATIVO 
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1. Cadastramento técnico da rede; 

2. Acompanhamento das ações e adequação 

dos programas de implantação e expansão 

do sistema e de conscientização da 

população. 

MODERADO 

 

Implantar, ampliar e 

melhorar o sistema 

público de 

esgotamento sanitário 

no município 

PROGRAMA 2 – 
OTIMIZAÇÃO DO 

SISTEMA PÚBLICO 
DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

 

1. Ações de educação ambiental; 

2. Elaboração de projeto para implantação de 

rede coletora e sistema de tratamento de 

esgoto sanitário na área urbana. 

EMERGENCIAL 

 

1. Início das obras de implantação de rede 

coletora e sistema de tratamento de esgoto 

sanitário na zona urbana. 

ELEVADO 

 

 

1. Implantação de ETE com lodo ativado; 

2. Implantação de interceptores de esgoto; 

3. Monitoramento do efluentes e do corpo 

receptor de esgotamento sanitário; 

4. Ações corretivas e preventivas para que o 

descarte irregular seja eliminado; 

5. Incentivo técnico e financeiro à ligação das 

famílias de baixa renda à rede; 

6. Verificar o atendimento à legislação e 

permitir eventuais ajustes de 

procedimentos no processo de tratamento. 

SIGNIFICATIVO 

 

1. Tratamento adequado do efluente lançado; 

2. Cadastramento técnico da rede; 

3. Acompanhamento das ações e adequação 

dos programas de implantação e expansão 

MODERADO 
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do sistema e de conscientização da 

população. 

DRENAGEM E 
MANEJO DAS 

ÁGUAS 
PLUVIAIS 
URBANAS 

Mapear, digitalizar e 

georreferenciar o 

sistema de drenagem 

e manejo de águas 

pluviais urbanas 

PROGRAMA 1 – 
CADASTRAMENTO 

DO SISTEMA DE 
DRENAGEM E 

MANEJO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS URBANAS 

 
1. Cadastro técnico e operacional de 

dispositivos de microdrenagem. 
EMERGENCIAL 

 

 

1. Mapeamento e Fiscalização da ocupação 

de áreas de risco através da identificação e 

classificação das áreas de risco do 

Município; 

ELEVADO 

 

 

1. Incentivo ao planejamento adequado e 

ordenação da expansão territorial.  SIGNIFICATIVO 

 

Controlar o sistema de 

drenagem e manejo 

de águas pluviais 

urbanas 

PROGRAMA 2 – 
CONTROLE DO 

SISTEMA DE 
DRENAGEM E 

MANEJO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS URBANAS 

 

1. Cadastramento da rede de drenagem; 

2. Melhoria das condições hidráulicas dos 

rios e canais. 

EMERGENCIAL 

 

 

1. Cadastramento da rede de drenagem; 

2. Melhoria das condições hidráulicas dos 

rios e canais. 

ELEVADO 

 

 

1. Remoção das ocupações das áreas de 

risco; 

2. Remoção das ocupações em Áreas de 

Preservação Permanente (APPs); 

3. Aumento da cobertura da microdrenagem 

no município e manutenção dos 

dispositivos existentes; 

SIGNIFICATIVO 
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4. Melhoria do sistema separador absoluto 

 

5. Construção de reservatórios e canais de 

drenagem das águas pluviais; 

6. Implantação de áreas de infiltração, 

calçamentos que possibilite o escoamento 

das águas pluviais e aumento da 

arborização; 

7. Implantação de drenagem adequada em 

áreas rurais. 

MODERADO 

 

LIMPEZA 
URBANA E 

MANEJO DE 
RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

Erradicar o lixão 

existente no município 

e otimizar os serviços 

de coleta dos resíduos 

sólidos gerados 

PROGRAMA 1  
CAPACITAÇÃO 

TÉCNICA E 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL  

CONTINUADA 

EIXO I 

1. Ações de sensibilização ambiental para a 

diminuição da geração de resíduos; 

2. Programa de educação ambiental voltado 

para coleta seletiva e inclusão de ações 

que promovam a sensibilização em relação 

a disposição final e pontos de acumulação 

de resíduos. 

EMERGENCIAL 

 

1. Capacitação de técnicos da Prefeitura e 

habilitação dos setores sociais ELEVADO 

 

EIXO II 

1. Ações de sensibilização ambiental para a 

diminuição da geração de resíduos; 

2. Implantação de roteiro/setorização da 

coleta convencional; 

3. Implantação de roteiro/setorização da 

EMERGENCIAL 
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varrição 

1) Ações de educação ambiental visando o 

apoio à implantação do sistema de coleta 

convencional na zona rural e seletiva na 

zona urbana 

ELEVADO 

 

 

PROGRAMA 2 –  
ERRADICAÇÃO DO 

LIXÃO E 
OTIMIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE 
COLETA DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

1. Implementação de roteiro/ setorização da 

varrição; 

2. Estruturação de campanhas de educação 

ambiental que promovam conscientização 

acerca da coleta seletiva; 

3. Implementação de coleta seletiva na zona 

urbana; 

4. Estruturação e sistematização de logística 

reversa. 

 

EMERGENCIAL 

 

 

1. Implementar a coleta de recicláveis secos 

nas zonas rurais; 

2. Implementação de aterro sanitário em 

consórcio com municípios próximos; 

3. Desativação do lixão municipal; 

4. Implantação de Pontos de Entrega 

Voluntária de RCC, secos e volumosos; 

5. Destinação final adequada de resíduos de 

serviços de saúde; 

6. Eliminação de pontos de acúmulo de 

ELEVADO 
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Fonte: UFF/PM, 2018 

resíduos. 

 

1. Remediação da área do lixão municipal. 

SIGNIFICATIVO 

 

 

1. Acompanhamento das ações e adequação 

dos programas de conscientização da 

população e de implantação e expansão 

dos serviços de coleta seletiva, logística 

reversa e triagem dos resíduos 

MODERADO 
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1. INTRODUÇÃO 

No contexto dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), a etapa 

de elaboração do prognóstico envolve a formulação estratégica para o 

atendimento de diretrizes e metas, o que inclui a instituição ou adequação da 

organização municipal com vistas ao planejamento, prestação dos serviços, 

regulação, fiscalização, controle social, assistência técnica, bem como a 

promoção da cooperação intermunicipal para o desempenho de uma ou mais 

funções. 

Para tanto, as prospectivas técnicas deverão ser consideradas, uma vez que 

analisam cenários que consideram a evolução gradativa de atendimento com 

diferentes combinações de medidas efetivas e/ou mitigadoras previstas para 

um horizonte temporal de 20 anos. 

 

2. APRESENTAÇÃO 

O presente relatório constitui-se no Produto D – Prospectiva e 

Planejamento Estratégico do Plano Municipal de Saneamento Básico, e 

tem por objetivo estabelecer cenários que transformarão incertezas em 

condições racionais para a tomada de decisão na definição das diretrizes e 

fixação das metas de cobertura e atendimento dos serviços de saneamento 

básico. 

Para tanto, foram estabelecidos e analisados dois cenários (Cenário 

Tendencial e Normativo/Desejável) considerando a atual forma de prestação 

dos serviços no município, a infraestrutura existente, a evolução populacional 

e fatores críticos presentes no município, conforme apresentado pelo 

Diagnóstico de Percepção Social (DPS) e indicado no Diagnóstico Técnico-

Participativo (DTP). 

Para os cenários estabelecidos, foram estudadas as demandas relativas aos 

quatro componentes do saneamento básico no horizonte temporal 

estabelecido considerando as prospectivas técnicas, na hierarquização das 

áreas de intervenção considerando os pontos fortes e fracos, debilidades e 

vulnerabilidades do município em relação aos quatro componentes do 

saneamento básico e estabelecidas as prioridades para avanços nos 

serviços. 

A partir das demandas foram estudadas as alternativas técnicas e de gestão 

para possibilitar a universalização do saneamento básico, propondo o modelo 

de gestão da prestação desses serviços no município de Lagoa do Mato. 
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3. ABRANGÊNCIA DO PMSB/LMA 

3.1 Geográfica 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Lagoa do Mato, abrange todo 

território municipal, o que inclui sua área urbana, tanto do distrito-sede, como 

dos demais distritos, e rural, considerando a extensão dessas áreas (Figura 

1). 

 

Figura 1 – Abrangência do PMSB/LMA 

 

Fonte: DTP/LMA, 2018 

 

O município é constituído de quatro distritos: Lagoa do Mato (sede), Cedro, 

Tabuleiro e São Raimundo. Não foram identificadas comunidades 

Quilombolas ou Indígenas no município. 
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3.2 Temporal 

O PMSB de Lagoa do Mato, tem seu horizonte temporal previsto para 20 

anos (2017-2037). Deverá ser avaliado anualmente e contará com quatro 

revisões (I, II, III e IV), uma a cada quatro anos (LDNSB, art. 52, § 2º) 

anteriormente à elaboração do Plano Plurianual – PPA, até o final de sua 

vigência, conforme demonstra a Figura 2. 

 

Figura 2 – Abrangência temporal e revisões do PMSB/LMA  

 

 

 

4. OBJETIVOS - PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO 

4.1 Gerais 

O Plano de Saneamento Básico (PMSB) é um instrumento de planejamento 

do município voltado à gestão e à prestação desses serviços públicos, que 

incluem o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de 

águas pluviais e a infraestrutura de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos.  

Em função da amplitude dos objetivos de um PMSB e das necessidades que 

se propõe a suprir, foram adotados os objetivos recomendados no Guia para 

Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico 1 , conforme 

demonstra o Quadro 1. 

 

                                                        
1Guia para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico, Ministério das Cidades, 
2ª edição, Brasília, 2011. 
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Quadro 1 – Objetivos gerais de um PMSB 

Objetivos Necessidades 

Promoção da Salubridade 
Ambiental e da Saúde 
Coletiva 

• Garantir a qualidade ambiental como condição essencial 
para a promoção e melhoria da saúde coletiva; 

• Garantir um nível razoável de atendimento com sistemas e 
serviços de saneamento; 

• Promover a recuperação e o controle da qualidade 
ambiental, garantindo acesso pleno dos cidadãos aos serviços 
e sistemas de saneamento básico. 

Proteção dos Recursos 
Hídricos e Controle a 
Poluição 

• Garantir a qualidade dos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, principalmente os mananciais destinados ao 
consumo humano; 

• Garantir um nível apropriado de atendimento com sistemas 
de drenagem e tratamento dos efluentes (em particular os 
domésticos); 

• Promover a recuperação e o controle da qualidade dos 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos, por meio do 
tratamento e da redução das cargas poluentes e da poluição 
difusa. 

Proteção à Natureza 

• Assegurar a proteção do meio ambiente, com ênfase na 
proteção do solo e dos meios aquáticos e ribeirinhos; 

• Estabelecer condições adequadas de manejo do solo para 
evitar sua degradação; 

• Estabelecer vazões ecológicas e evitar a excessiva 
artificialização do regime hidrológico dos cursos d`água; 

• Fazer observar os princípios ambientais da precaução e da 
prevenção 

Proteção Contra Situações 
Hidrológicas Extremas 

• Promover a minimização dos efeitos econômicos e sociais 
das secas por meio de medidas de gestão em função das 
disponibilidades de água, impondo restrições ao fornecimento 
em situação de seca e promovendo a racionalização dos 
consumos por meio de planos de contingência; 

• Promover a minimização dos efeitos econômicos e sociais 
das enchentes por meio do ordenamento da ocupação das 
áreas ribeirinhas sujeitas a inundações, do estabelecimento 
de mapas de risco de inundação, da regularização e 
conservação da rede de drenagem, da implantação de obras 
de controle; 

• Promover a minimização dos efeitos econômicos e sociais 
de acidentes de poluição, via o estabelecimento de planos de 
emergência, visando à minimização dos seus efeitos. 

Valorização Social e 
Econômica dos Recursos 
Ambientais 

• Estabelecer prioridades de uso para os recursos 
ambientais e definir a destinação dos diversos resíduos 
provenientes da atividade humana; 

• Promover a identificação dos locais com aptidão para usos 
específicos relacionados ao saneamento ambiental; 

• Promover a valorização econômica dos recursos 
ambientais, ordenando os empreendimentos no território. 
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Objetivos Necessidades 

Ordenamento do Território 

• Preservar as áreas de várzea; 

• Impor condicionantes aos usos do solo por meio da 
definição de diretrizes de ordenamento e de ocupação; 

• Promover a reabilitação e renaturalização dos leitos de rios 
e canais; 

• Promover o zoneamento em termos de uso e ocupação do 
solo. 

Sustentabilidade 
Econômico-Financeira 

• Promover a sustentabilidade econômica e financeira dos 
sistemas de saneamento básico e a utilização racional dos 
recursos hídricos; 

• Incentivar a adoção dos princípios usuário-pagador e 
poluidor-pagador. 

Fonte: Ministério das Cidades, Guia Para a elaboração de Planos Municipais de 
Saneamento, 2011 

 

4.2 Específicos 

Para a instituição dos objetivos específicos, considerou-se o detalhamento 

dos objetivos gerais adotados. Para tanto, foram previstos objetivos 

referentes à qualificação institucional e aos quatro componentes do 

saneamento básico (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Objetivos específicos 

Referência Descrição 

Institucional 

• Instituição e aprimoramento da gestão pública dos 

serviços de saneamento básico; 

• Fortalecimento e qualificação da estrutura institucional do 

saneamento básico; 

• Elaboração de ferramentas de planejamento contendo 

informações e dados atualizados do saneamento básico 

com vistas a auxiliar na tomada de decisão; 

• Assegurar a regulação e fiscalização do sistema e dos 

serviços de saneamento básico; 

• Promoção da interação entre a sociedade e a 

administração pública, com vistas a solucionar os 

problemas e as deficiências sociais com eficiência e 

eficácia; 

• Viabilização de recursos financeiros para implementação 

das ações necessárias para garantia da universalização 

dos serviços; 
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Referência Descrição 

• Atingir o equilíbrio econômico financeiro considerando as 

necessidades de investimento para a melhoria da 

qualidade dos serviços, universalização do atendimento 

e manutenção da equidade social no acesso ao 

saneamento básico, considerando a capacidade de 

pagamento dos usuários; 

• Fomento de ações que contribuam com a geração de 

negócios, trabalho, emprego e renda associados ao 

setor; 

•  Adotar, preferencialmente, a via da cooperação 

federativa por meio da gestão associada dos serviços de 

saneamento básico, a fim de assegurar a universalização 

desses serviços com a redução dos custos; 

• Realizar, por meio da legislação aplicável, a delegação 

contratual para iniciativa privada ou, se for o caso, para 

as organizações de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis da prestação contratada dos serviços de 

saneamento básico, precedida de processo licitatório, 

quando for o caso; 

• Fomentar, por meio do regime de parcerias, a atuação 

de entidades do Terceiro Setor para a consecução de 

atividades de saneamento básico caracterizada como 

serviço social de interesse público não exclusivo, com ou 

sem a transferência de recursos, em ambiência de 

colaboração 

Abastecimento de água 

potável 

• Garantir o acesso da população a água potável com 

qualidade e quantidade; 

• Levantar e atualizar dados estruturantes do sistema de 

abastecimento de água; 

• Reduzir o desperdício e o consumo per capita; 

• Reduzir as perdas físicas no abastecimento de água; 

• Promover a sensibilização e educação ambiental para o 

consumo consciente e racional de água e para a 

preservação dos mananciais de abastecimento; 

• Promover ações de proteção e controle do manancial 

hídrico; 

• Acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados. 

Esgotamento sanitário 

• Fomentar a universalização do sistema de esgotamento 

sanitário; 

• Garantir a coleta e tratamento adequado para o 

esgotamento sanitário; 

• Garantir qualidade operacional no sistema; 
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Referência Descrição 

• Garantir no sistema a promoção do controle e proteção 

ambiental; 

• Promover a sensibilização e educação ambiental quanto 

a importância do sistema de coleta e tratamento de 

esgoto, bem como os impactos causados por 

lançamentos clandestinos/irregulares. 

• Assegurar o acesso à educação ambiental e a sistemas 

adequados de esgotamento sanitário nas áreas urbana e 

rural. 

Drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas 

• Cadastrar, mapear e atualizar as infraestruturas e 

dispositivos do sistema municipal de drenagem e manejo 

das águas pluviais; 

•  Desenvolver instrumentos de planejamento específico 

para esse sistema; 

•  Proporcionar infraestruturas e dispositivos adequados 

para um sistema eficaz; 

•  Assegurar o adequado funcionamento do sistema; 

• Estabelecer mecanismos para o reaproveitamento, 

retenção e infiltração das águas pluviais, otimizando e 

reduzindo as cargas do sistema, podendo ser exigida 

infraestrutura adequada na abertura de novos 

empreendimentos (loteamentos); 

•  Garantir a prevenção e o controle de enchentes, 

alagamentos e inundações; 

• Identificar áreas sujeitas a inundações que causam 

riscos à população, remanejando-as para locais 

adequados e seguros, caso não haja solução técnica no 

próprio local; 

• Restringir a ocupação de áreas que apresentam riscos 

de inundações; 

• Garantir a proteção e controle ambiental dos cursos 

d’água; 

• Implantar projeto de sensibilização e educação 

ambiental. 

Limpeza urbana e 

manejo de resíduos 

sólidos 

• Universalizar os serviços de limpeza urbana e de manejo 

de resíduos sólidos com qualidade, regularidade e 

minimização de custos operacionais; 

• Dispor de veículos e equipamentos adequados para o 

gerenciamento e manejo dos resíduos sólidos; 

• Fomentar a adoção de tecnologias limpas voltadas a 

destinação final dos resíduos sólidos; 

• Propor a gestão associada considerando a viabilidade 
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Referência Descrição 

logística, técnica, operacional, jurídica, orçamentária e 

financeira; 

• Exigir o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos 

por parte de grandes geradores; 

• Disponibilizar área e infraestrutura adequada para a 

disposição final dos resíduos sólidos; 

• Garantir a implementação da coleta seletiva adequada a 

realidade municipal; 

• Incentivar a implantação da Logística Reversa (LR) para 

os resíduos conforme obrigatoriedade legal; 

• Fomentar a participação de grupos interessados no 

gerenciamento dos resíduos, inclusive por meio das 

organizações de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis; 

• Formação e atualização profissional para a gestão, 

gerenciamento e manejo dos resíduos sólidos; 

• Propiciar a sensibilização e educação ambiental visando 

o alcance dos objetivos propostos; 

• Assegurar o acesso à educação ambiental e aos 

serviços de manejo de resíduos sólidos nas áreas, rurais. 

Fonte: Ministério das Cidades, Guia Para a elaboração de Planos Municipais de 
Saneamento, 2011 

 

5. PROSPECTIVA POPULACIONAL 

5.1 Projeção da população no período de vigência do PMSB/LMA 

A primeira etapa da elaboração do PMSB para o município de Lagoa do 

Mato, consistiu no levantamento dos dados populacionais, qualificando-os e 

quantificando-os conforme apresentado no Diagnóstico de Percepção Social 

(DPS) e no Diagnóstico Técnico-Partiicipativo (DTP). 

Para o cálculo da prospectiva populacional, foram realizadas projeções por 

meio de distintas metodologias (Quadro 3).  

Foram adotadas a metodologia de projeção aritmética, projeção geométrica, 

taxa decrescente de crescimento e regressão linear, descartando-se o 

método de crescimento logístico, uma vez que sua aplicação é mais 

apropriada à grandes centros urbanos, onde as populações encontram-se 

mais próximas do limite de saturação. 
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Quadro 3 – Metodologias adotadas no cálculo da projeção populacional de Lagoa do Mato 

MÉTODO DESCRIÇÃO FORMA DA CURVA 
TAXA DE 

CRESCIMENTO 
FÓRMULA DA 

PROJEÇÃO 

COEFICIENTES 
(SEM A ANÁLISE DA 

REGRESSÃO) 

Projeção 
aritmética 

Crescimento populacional segundo taxa 
constante. O ajuste da curva pode ser feito 

por análise da regressão. 
 

   

Projeção 
geométrica 

Crescimento populacional em função da 
população existente a cada instante. O 

ajuste da curva pode ser feito por análise da 
regressão. 

 

 
ou

 

ou

 

Regressão 
linear 

Ajuste da progressão populacional por 
regressão linear (transformação logarítmica 

da equação) ou regressão não linear. 

 

-  

r, s - análise da 
regressão ou 
transformação 

logarítmica 
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MÉTODO DESCRIÇÃO FORMA DA CURVA 
TAXA DE 

CRESCIMENTO 
FÓRMULA DA 

PROJEÇÃO 

COEFICIENTES 
(SEM A ANÁLISE DA 

REGRESSÃO) 

Taxa 
decrescente de 

crescimento 

A medida em que a cidade cresce, a taxa 
de crescimento torna-se menor. A 

população tende a um valor de saturação. 
Os parâmetros podem ser também 
estimados por regressão não linear.  

  
 

Crescimento 
logístico* 

O crescimento populacional segue relação 
matemática, que estabelece uma curva em 

forma de S. Condições necessárias: 
P0<P1<P2 e P0.P2<P12. O ponto de 
inflexão na curva ocorre no tempo [to-

ln(c)/K1] e com Pt=Ps/2.  

  

 

 

Fonte: adaptado parcialmente de Qasim (1985) 

• dP/dt = taxa de crescimento da população em função do tempo 
• Po, P1, P2 = populações nos anos t0, t1 , t2 (as fórmulas para taxa decrescente e crescimento logístico exigem valores equidistantes, caso não sejam baseadas na 

análise da regressão)  (hab) 
• Pt = população estimada no ano t (hab) ; Ps = população de saturação (hab) 
• Ka, Kg, Kd, Kl, i, c, r, s = coeficientes (a obtenção dos coeficientes pela análise da regressão é preferível, já que se pode utilizar toda a série de dados existentes, e não 

apenas P0, P1 e P2) 
* Metodologia não adotada em função do porte populacional de Lagoa do Mato. 
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Com a aplicação das metodologias descritas no Quadro 3, foram obtidos 

quatro resultados distintos (Tabela 1), baseados na série histórica 

populacional apresentada nos Censos do IBGE nos anos de 1991, 2000 e 

2010. 

 

Tabela 1 – Prospectiva populacional para o município de Lagoa do Mato 

ANO 

População 
mensurada 

(CENSO, 
IBGE)  

PROJEÇÕES/METODOLOGIA  

Aritmética Geométrica Decrescente 
Regressão 

Linear 

MMQ – 
Método 

dos 
Mínimos 

Quadrados 
População total estimada (habitantes) 

1991 - - - - - - 
2000 9.448 - - - - - 
2010 10.937 - - - - - 
2018 - 15.542 - - - 13.677 
2019 - 16.118 - - - 13.943 
2020 - 16.693 - - - 14.208 
2021 - 17.269 - - - 14.473 
2022 - 17.845 - - - 14.738 
2023 - 18.420 - - - 15.003 
2024 - 18.996 - - - 15.268 
2025 - 19.571 - - - 15.533 
2026 - 20.147 - - - 15.799 
2027 - 20.723 - - - 16.064 
2028 - 21.298 - - - 16.329 
2029 - 21.874 - - - 16.594 
2030 - 22.450 - - - 16.859 
2031 - 23.025 - - - 17.124 
2032 - 23.601 - - - 17.389 
2033 - 24.177 - - - 17.655 
2034 - 24.752 - - - 17.920 
2035 - 25.328 - - - 18.185 
2036 - 25.903 - - - 18.450 
2037 - 26.479 - - - 18.715 
2038 - 27.055 - - - 18.980 

 Fonte: UFF, 2018 

 

As curvas de crescimento populacional de Lagoa do Mato, podem ser 

observadas na Figura 3. 
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Figura 3 – Curvas de crescimento populacional de Lagoa do Mato 

  
 Fonte: UFF, 2018 

 
Como as populações para o ano de 1991 para o município não encontram-se 

disponível nas informações do IBGE, e nela se apoiam a aplicaçãoo dos 

métodos considerados, foi necessário utilizar método adicional (Mínimo 

Múltiplo Quadrado – MMQ) para possibilitar a prospectiva. 

Da análise das curvas apresentadas pela Figura 3, foi possível perceber que 

os resultados da aplicação do método MMQ mostrou-se conservador, o que 

subestimaria os serviços de saneamento básico e a infraestrutura 

demandada. 

Assim, arbitrou-se pela utilização dos resultados apresentados pela aplicação 

do método MMQ para estimativa da população no horizonte de planejamento. 

5.2 Prospectiva populacional em área urbana e rural 

De acordo com o apresentado no DTP, considera-se que 40,75% da 

população do município de Lagoa do Mato, encontra-se na área urbana e 

59,25% na área rural.  

Para o cálculo de projeção da população rural, dentre os métodos de 

projeção populacional indiretos disponíveis (Quadro 4) utilizou-se o método 

da razão e correlação, assumindo-se que população da área rural possui a 

mesma tendência da região na qual se encontra. 
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Quadro 4 – Métodos de quantificação indireta para estimativa populacional 

MÉTODO DESCRIÇÃO 

Comparação gráfica 
Envolve a projeção gráfica dos dados passados da população em 
estudo. Os dados populacionais de municípios similares, porém 
maiores, são plotados de tal maneira que as curvas sejam 
coincidentes no valor atual da população em estudo. 

Razão e correlação 

Assume-se que a população em estudo possui a mesma tendência 
da região (região física ou política) na qual se encontra. Com base 
nos registros censitários a razão "população da 
localidade/população da região" é calculada e projetada para os 
anos futuros. 

Previsão de 
empregos e serviços 

de utilidades 

A população é estimada utilizando-se a previsão de empregos. 
Com base nos dados passados da população e pessoas 
empregadas, calcula-se a relação "emprego/população",  a qual é 
projetada para os anos futuros. A população da área em estudo é 
obtida a partir da projeção do número de empregos. A metodologia 
pode ser adotada a partir da previsão de serviços de utilidade, 
como eletricidade, água, telefone etc. 

Fonte: Qasim (1985) 
 

Ao aplicar os percentuais aos índices apresentados, conservando os 

percentuais para área rural, é possível inferir que nos próximos 20 anos 

poderá haver um incremento populacional de 38,77% na área urbana (2.161 

habitantes) e na área rural um incremento de 38,77% (3.142 habitantes), até 

o ano de 2038 (Tabela 2), sem considerar a dinâmica migratória.  

Destaca-se que não está considerada nesses cálculos a potencial população 

flutuante, que podem afluir ao município em períodos de férias ou mesmo de 

festividades locais. Nesses casos poderão haver acréscimos ou sobrecargas 

pontuais nos sistemas de saneamento, especialmente quanto ao 

abastecimento de água e à coleta de resíduos sólidos. 

Fundamentado nesses e em outros fatores populacionais não analisados por 

este PMSB, tais aspectos deverão ser compatibilizados em sua primeira 

revisão com estudos específicos que analisem a dinâmica populacional no 

horizonte de vigência do PMSB/LMA. 
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Tabela 2 – Prospectiva populacional – área urbana e rural no horizonte temporal do 

PMSB/LMA 

ANO 
POPULAÇÃO MENSURADA 

(IBGE)  
POPULAÇÃO MENSURADA PARA 

O PMSB 

 Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

2010 10.937 4.457 6.480 - - - 
2018 - - - 13.677 5.574 8.104 
2019 - - - 13.943 5.682 8.261 
2020 - - - 14.208 5.790 8.418 
2021 - - - 14.473 5.898 8.575 
2022 - - - 14.738 6.006 8.732 
2023 - - - 15.003 6.114 8.889 
2024 - - - 15.268 6.222 9.046 
2025 - - - 15.533 6.330 9.203 
2026 - - - 15.799 6.438 9.360 
2027    16.064 6.546 9.517 
2028 - - - 16.329 6.654 9.675 
2029 - - - 16.594 6.762 9.832 
2030 - - - 16.859 6.870 9.989 
2031 - - - 17.124 6.978 10.146 
2032 - - - 17.389 7.086 10.303 
2033 - - - 17.655 7.194 10.460 
2034 - - - 17.920 7.303 10.617 
2035 - - - 18.185 7.411 10.774 
2036 - - - 18.450 7.519 10.931 
2037 - - - 18.715 7.627 11.088 
2038 - - - 18.980 7.735 11.245 

Fonte: UFF, 2018 

 

Desta forma, é possível verificar que, no cenário futuro a taxa de crescimento 

populacional será, em média, de 1,65% a.a.. O crescimento projetado para o 

PMSB/LMA, pode ser visualizado na Figura 4. 
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Figura 4 – Crescimento populacional - área urbana e rural 

   
Fonte: UFF, 2018 

 

5.3 Vetores de crescimento 

O DTP/LMA, apresentou os vetores de crescimento urbano em suas 

tendências, uma vez que não se dispõe de estudos que apresentem uma 

análise espacial da dinâmica, dispersão e crescimento do município.  

Entretanto, o crescimento urbano pode ocorrer tanto de forma compacta 

como dispersa. A compactação manifesta-se predominantemente no núcleo 

urbano, por meio do aumento do parcelamento do solo e da verticalização.  

O padrão de crescimento disperso é observado entretanto, na expansão das 

área periféricas ao núcleo urbano. Em geral, os dois processos acontecem 

simultaneamente no espaço municipal.  

Ao considerar os vetores apresentados e a projeção da população no 

horizonte de vigência do PMSB/LMA, infere-se que no município estarão 

assentados aproximadamente 18.980 habitantes. 

O DTP indicou ainda que a densidade demográfica em Lagoa do Mato, no 

ano de 2010, foi de 17,55hab./km2. Partindo-se dos dados disponibilizados 

pelo IBGE relativos à densidade demográfica, é possível inferir a densidade 

média de 16,36hab./km2 nos vetores tendenciais apresentados (Figura 5). 
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Figura 5 – Densidade demográfica prospectada nos vetores de crescimento do município 

  
Fonte: UFF, 2018 

 

Desta forma, é possível perceber que é baixa a densidade populacional do 

município, tanto em relação à densidade populacional apresentada no ano de 

2010 (17,55hab./km2), quanto a densidade média calculada por este estudo 

(16,36hab./km2). 

Observa-se que, os números apresentados pelo IBGE refletem a densidade 

municipal de forma geral e não a densidade urbana.  

Houve um crescimento significativo da população entre 1991 e 2000, 

entretanto a partir de 2000 esse crescimento ocorreu de forma reduzida. Tal 

aumento de população poderá permanecer com características mais 

estacionárias por se tratar de um município de pequeno porte. Salienta-se 

que a falta de programas de incentivo à geração de empregos e 

aperfeiçoamento técnico, pode ocasionar na migração da população mais 

jovem para centros urbanos maiores. 

Conforme consta no DTP, dois dos vetores de crescimento são direcionados 

no sentido de rotas de entrada/saída, estradas e vicinais, podendo ocorrer 

também a migração da população da sede para distritos mais afastados. 

Portanto, se faz necessárias ações para um acompanhamento efetivo desse 

crescimento e a análise social de maneira ampla visando relacionar as 

questões sociais e empregabilidade ao saneamento básico, considerando-as 

nas atualizações do PMSB/LMA. 
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6. ANÁLISE PROSPECTIVA 

6.1 Cenarização como referencial estratégico 

A construção de cenários objetiva transformar as incertezas do ambiente em 

condições racionais para a tomada de decisão, servindo de referencial para a 

elaboração do planejamento estratégico.  

Para tanto, foram estabelecidos dois cenários, ou seja, o cenário atual, em 

que as demandas dos serviços de saneamento básico estão baseadas na 

tendência histórica de crescimento municipal e o cenário futuro, em que as 

demandas professam a universalização dos serviços antecipando as 

melhorias necessárias na direção do futuro do saneamento básico em sua 

integralidade (Figura 6). 

 

Figura 6 – Cenários de referência 

 

  

6.2 Fatores críticos referenciais 

Os fatores críticos se apresentam como qualquer variável ou o conjunto de 

variáveis que afetam de forma positiva ou negativa o desempenho de um 

sistema. 

Assim o processo de construção dos cenários para o PMSB inicia-se na 

definição de fatores críticos para a evolução do sistema no horizonte 

temporal definido de 20 anos. Desta forma, elenca-se os fatores críticos de 

cada componente do saneamento básico (Figura 7) de acordo com a 

realidade encontrada no município de Lagoa do Mato:  

  

•Demandas dos serviços de saneamento básico
seguindo a tendência atual com evolução
baseada nas tendências históricas de
crescimento.

CENÁRIO ATUAL

•Demandas dos serviços de saneamento básico
professam a universalização antecipando as
melhorias necessárias na direção do futuro do
saneamento básico em sua integralidade.

CENÁRIO FUTURO
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 Abastecimento de água potável  

- Prestador do serviço público; 

- População urbana atendida; 

- Consumo médio per capita; 

- Índice de perdas; 

- Qualidade da água distribuída; 

- Densidade populacional; 

- Intermitência no abastecimento; 

- Ações para o aproveitamento da água pluvial; 

- Sensibilização e educação ambiental para consumo consciente e 

redução do desperdício; 

- Mananciais; 

- Abastecimento em área rural; 

- Abastecimento de água potável nos distritos, núcleos rurais  ou 

comunidades tradicionais; 

- Serviços públicos de abastecimento de água potável na área rural; 

- Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico – 

componentes água e esgoto; 

- Cobrança pelos serviços prestados. 

 Esgotamento sanitário 

- Prestador do serviço público; 

- Produção per capita; 

- População urbana atendida; 

- Formas e eficiência do tratamento; 

- Densidade populacional; 

- Lançamentos irregulares/clandestinos; 

- Descarte do efluente; 

- Sensibilização e educação ambiental para conexão aos sistemas; 

- Corpo receptor; 

- Esgotamento em área rural; 
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- Esgotamento sanitário em comunidades tradicionais; 

- Serviços públicos de esgotamento sanitário na área rural; 

- Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico – 

componentes água e esgoto; 

- Cobrança pelos serviços prestados. 

 Drenagem e manejo dos águas pluviais urbanas 

- Prestador do serviço público; 

- Sistema de microdrenagem implantado conforme regras da 

engenharia; 

- Cobertura da microdrenagem na área urbana 

- Expansão da área urbana; 

- Impermeabilização do solo; 

- Fundos de vale; 

- Ocupação de áreas de risco; 

- Inundações bruscas e graduais; 

- Preservação de áreas de preservação permanente (APP); 

- Existência de Plabo Diretor de drenagem; 

- Sensibilização e educação ambiental. 

  Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

- Prestador do serviço público; 

- Cobertura dos serviços de varrição; 

- Cobertura dos serviços de coleta de RSU; 

- Regularidade da coleta de RDO; 

- Geração per capita de RDO; 

- Geração per capita de resíduos de varrição 

- Pontos de acumulação de resíduos; 

- Densidade populacional; 

- Coleta seletiva; 

- Logística Reversa; 

- Compostagem; 
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- Disposição final ambientalmente adequada; 

- Sensibilização e educação ambiental para redução da geração e 

separação para coleta seletiva; 

- Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos; 

- Cobrança pelos serviços prestados. 

 

Figura 7 – Fatores críticos referenciais 

 
Fonte: UFF, 2018  

Abastecimento 
de água potável

• Índice de perdas;

•Qualidade da 
água distribuída;

• Intermitência no 
abastecimento; 

•Ações para o 
aproveitamento 
da água pluvial;

•Sensibilização e 
educação 
ambiental;

•Manancial de 
abastecimento;

•Abastecimento 
em área rural e 
comunidades 
tradicionais.

Esgotamento 
sanitário

•Prestador de 
serviço;

•População 
atendida;

•Eficiência do 
tratamento;

•Lançamentos 
irregulares/clande
stinos;

•Descarte do 
efluente;

•Sensibilização e 
educação 
ambiental;

•Corpo receptor;

•Esgotamento em 
área rural e 
comunidades 
tradicionais.

Drenagem e 
manejo das 

águas pluviais 
urbanas

•Sistema de 
microdrenagem 
implantado 
conforme regras 
da engenharia;

•Cobertura da 
microdrenagem 
na área urbana

•Expansão da área 
urbana;

• Impermeabilizaçã
o do solo;

•Fundos de vale;

•Ocupação de 
áreas de risco;

•Preservação de 
áreas de 
preservação 
permanente 
(APP);

•Macrodrenagem;

•Sensibilização e 
educação 
ambiental.

Limpeza urbana e 
manejo dos 

resíduos sólidos

•Pontos de 
acumulação de 
resíduos;

•Densidade 
populacional;

•Coleta seletiva;

•Logística 
Reversa;

•Compostagem;

•Disposição final;

•Sensibilização e 
educação 
ambiental.



 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Prospectiva e Planejamento Estratégico de Lagoa do Mato 

 

 

 

2018 

 

 

 

47/244 

2018-MA-PPE-LMA-01 

 
Considerando os fatores críticos apresentados para os quatro componentes 

do saneamento básico como itens ponderáveis, é possível estabelecer dois 

possíveis cenários de evolução do sistema de saneamento básico no 

município de Lagoa do Mato. 

6.3 Cenário atual 

No cenário atual, a situação atual encontrada não deverá sofrer  

interferências relevantes. Desta forma, o comportamento das demandas 

pelos serviços nos quatro componentes do saneamento básico seguirá a 

tendência histórica levantada pelos Diagnóstico de Mobilização Social e 

Técnico-Participativo. 

O Quadro 5, apresenta as características de cada fator crítico estabelecido 

como referencial (Figura 7).  

 

Quadro 5 – Cenário atual – caracterização dos fatores críticos referenciais  

CENÁRIO ATUAL 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

Prestador do serviço público Secretaria Municipal de Infraestrutura 

População urbana atendida 84,55% 
Consumo médio per capita 147,89l/hab/dia 

Índice de perdas 50,00% 

Qualidade da água distribuída 
Atende parcialmente as determinações da Portaria 

MS nº 2.914/2011 

Densidade populacional Baixa – densidade média: 5,74hab./km2 

Intermitência no abastecimento Existente 

Ações para o aproveitamento da 
água pluvial 

Inexistentes no âmbito municipal 

Sensibilização e educação 
ambiental para consumo consciente 

e redução do desperdício 

Somente para atendimento à Lei nº 9.795/99 – que 
dispõe sobre a educação ambiental no ensino formal. 

Não existem outras iniciativas institucionalizadas. 

Manancial Poços de Lagoa do Mato 

Abastecimento em área rural 38,52%  

Abastecimento de água potável nos 
distritos, núcleos rurais  ou 
comunidades tradicionais 

Captação direta em poços 

Serviços públicos de abastecimento 
de água potável na área rural 

86,95% (rede pública) 

Existência de Plano Municipal de 
Saneamento Básico – componentes 

água e esgoto 
Não 

Cobrança pelos serviços prestados Não 
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Prestador do serviço público Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Produção média per capita 118,31l/hab.dia (da relação água/esgoto) 

População urbana atendida 16 habitantes - 0,28% da população urbana 

Eficiência no tratamento Não há tratamento 

Densidade populacional Baixa – densidade média: 5,74hab./km2 

Lançamentos 
irregulares/clandestinos 

99,72% dos domicílios existentes no município 

Descarte do efluente 
Riacho São Domingos. Não há outorga de uso não 

consuntivo. 

Pontos de risco por contaminação 
por esgoto 

Existente, pontos de riscos de contaminação 
identificados 

Sensibilização e educação 
ambiental 

Somente para atendimento à Lei nº 9.795/99 – que 
dispõe sobre a educação ambiental no ensino formal. 

Não existem outras iniciativas institucionalizadas 

Corpo receptor Riacho São Domingos 

Esgotamento sanitário na área rural 
Fossas rudimentares, fossas sumidouros e 

lançamentos direto nos corpos d'água 

Esgotamento sanitário em 
comunidades tradicionais 

Fossas rudimentares, fossas sumidouros e 
lançamentos direto nos corpos d'água 

Serviços públicos para esgotamento 
em área rural 

0,19% (rede pública) 

Existência de Plano Municipal de 
Saneamento Básico – componentes 

água e esgoto; 
Não 

Cobrança pelos serviços prestados Não 

DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Prestador do serviço público Secretaria Municipal de Obras 

Sistema de microdrenagem 
implantado conforme regras da 

engenharia 
Não 

Cobertura da microdrenagem na 
área urbana 

40,00% 

Expansão da área urbana Sem planejamento /desordenado 

Impermeabilização do solo Constante e ausente de regras 

Fundos de vale Obstruídos 

Ocupação de áreas de risco (fundos 
de vale e cursos d’água) 

Ocupados 

Inundações bruscas 1 

Inundações graduais 0 

Preservação de áreas de 
preservação permanente (APP) 

Ações Inexistentes 

Macrodrenagem 
O município possui galerias de macrodrenagem, mas 

não possui reservatórios de macrodrenagem 

Existência de Plano Diretor de 
drenagem 

Não 

Sensibilização e educação 
ambiental 

Somente para atendimento à Lei nº 9.795/99 – que 
dispõe sobre a educação ambiental no ensino formal 
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LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Prestador do serviço público Construtora Panorama/ Prefeitura Municipal 

Cobertura dos serviços de varrição 1.114,76 hab 

Cobertura dos serviços de coleta de 
RSU 

100,00% 

Regularidade da coleta de RDO Roteiro básico 

Geração per capita de RDO 0,32 

Geração per capita de RLU 0,20 

Pontos de acumulação de resíduos 
sólidos 

Existência de diversos pontos no município 

Coleta seletiva Não possui coleta seletiva 

Inclusão dos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis 

Não há ações de inclusão de catadores no município 

Logística Reversa 
Existente apenas pontualmente em alguns 

estabelecimentos 

Compostagem Não possui 

Disposição final ambientalmente 
adequada 

Lixão 

Existência de Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos 
Sim 

Sensibilização e educação 
ambiental 

Não possui 

Fonte: PM/LMA, 2018 

 

6.4 Análise do cenário atual 

6.4.1 Abastecimento de água potável 

Atualmente a Secretaria Municipal de Infraestrutura presta o serviço de 

abastecimento de água (SAS), compreendendo quase 85% da população 

urbana. Na área rural, 86,95% da população é atendida.  

Como a densidade populacional é baixa, ela consiste em um fator que 

dificulta a implantação do SAS no município, principalmente na área rural.  

O consumo médio per capita (147,89l/hab/dia) encontra-se acima do 

consumo mínimo preconizado pela ONU (110l/hab/dia), porém abaixo da 

média geral dos municípios do mesmo porte (150 a 200l/hab/dia). 

A qualidade da água distribuída atende parcialmente as determinações da 

Portaria MS nº 2.914/2011, sendo necessária a implementação de ações que 

visem o atendimento integral. Bem como a ocorrência de intermitência no 

abastecimento que deve ser verificada visando à redução significativa. 

A captação é realizada em manancial subterrâneo através da bateria de 56 

poços públicos distribuídos no município.  
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De acordo com as informações disponibilizadas pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, consta no DTP que o volume de água produzido oriundo do 

conjunto de poços é de 71,81l/s, sendo essa vazão ainda suficiente para 

atender a demanda mesmo com o crescimento populacional projetado. 

6.4.2  Esgotamento sanitário 

A prestação de serviços de Esgotamento Sanitário é realizada pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, atendendo apenas 0,28% da 

população urbana e 0,19% da população rural. O serviço é realizado através 

de fossas sépticas. 

Os números estão muito abaixo dos valores encontrados no próprio estado, 

com o atendimento médio de 12% da população total e, quando comparados 

ao Nordeste e ao Brasil, a diferença é ainda mais discrepante: 24% e 50% 

respectivamente. 

Devido à falta de serviço de esgotamento sanitário, foi estimado que todo 

esgoto não coletado é considerado como ligação irregular ou clandestina. E 

devido à baixa densidade populacional, é ainda maior a dificuldade de se 

implantar redes coletoras de esgoto. 

A produção média per capita de esgoto no município é de 118,31l/hab.dia. 

O esgoto gerado e coletado não é tratado, sendo despejado diretamente no 

Riacho São Domingos, disposta inadequadamente em corpo hídrico, fossas 

rudimentares, sumidouros e à céu aberto. O ponto mais crítico de esgoto 

bruto a céu aberto encontra-se ao longo da Rua Sucupira, no bairro Vila 

Nova. 

6.4.3  Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

A Secretaria Municipal de Obras é o órgão responsável pela prestação de 

serviços referentes à drenagem urbana. Apenas 40% da área urbana possui 

instalações de microdrenagem, e estas ainda não estão implantadas 

conforme regras de engenharia.  

Como o crescimento do município ocorreu de forma desordenada e com 

ausencia de planejamento, algumas áreas de risco foram ocupadas, como 

fundos de vale e áreas ao redor de cursos d’água, podendo ocorrer 

enchentes e alagamentos nessas residências alocadas em locais 

inapropriados.  

Outro fator agravante é a constante impermeabilização do solo que vem 

acontecendo também de forma desordenada. O município dispõe de galerias 

de macrodrenagem, no entanto os fundos de vale encontram-se obstruídos 

contribuindo para o risco de enchentes e alagamentos. 
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No período de vinte anos (1991-2010) foram observados 140 eventos oficiais 

de inundações bruscas e alagamentos no Estado do Maranhão, com 217 

municípios atingido. Em Lagoa do Mato ocorreu apenas uma inundação 

brusca em 2009, com um período de retorno de aproximadamente 15 anos. 

6.4.4  Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

A Prefeitura Municipal é o órgão responsável pela limpeza urbana do 

município, e os serviços de coleta, transporte e disposição final são prestados 

através de contrato pela Construtora Panorama. O município dispõe de 

apenas um caminhão sem cobertura e com capacidade de 1,5 toneladas.  

A geração per capita de resíduos domésticos (0,32kg/hab.dia) somados aos 

resíduos de limpeza urbana (0,20kg/hab.dia) totalizam 0,52kg/hab.dia, 

número notoriamente mais baixo do que a média no Nordeste 

(1,10kg/hab.dia) e no Brasil (0,94kg/hab.dia). 

A coleta e transporte de resíduos domésticos (RDO) na área urbana são 

realizados periodicamente (duas vezes por semana), no período diurno, 

modalidade porta a porta, com utilização de EPI. Nas comunidades rurais não 

há coleta de resíduos, estes são geralmente queimados ou enterrados em 

locais por seus próprios geradores. Em comunidades tradicionais os resíduos 

são acumulados  em local propício e periodicamente são coletados e 

transportados ao lixão municipal pela Prefeitura Municipal.  

Os resíduos de serviço de saúde (RSS) são coletados e transportados pela 

Prefeitura Municipal, entretanto não são utlizados veículos apropriados 

conforme disposto nas Resoluções da Anvisa e Conama, RDC 306/2004 e 

358/2005, respectivamente. Os resíduos de construção civil (RCC) são 

coletados e transportados, com o uso de EPI, também pela Prefeitura 

Municipal, utilizando o caminhão caçamba e caminhão de coleta de RDO, 

sendo destinados ao lixão municipal. 

Não é realizada no município a coleta seletiva dos resíduos. Mesmo quando 

este é segregado nas residências, na coleta domiciliar são misturados, 

desestimulando os moradores à segregação de seus resíduos. Há a 

presença de catadores no lixão municipal, mas não há ações de inclusão 

desses catadores pelo município.Oficialmente, a logística reversa não está 

implantada, entretanto, para alguns resíduos (embalagens de agrotóxicos e 

óleos lubrificantes, pneus e eletroeletrônicos) alguns pontos comerciais 

realizam o recebimento de forma satisfatória; e para outros resíduos como 

pilhas, baterias e lâmpadas, o número de comerciantes que realmente 

aplicam a logística reversa é reduzido. O posto de coleta de pneus inservíveis 

mais próximo de Lagoa do Mato está localizado em Codó, a 260 km de 
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distância. Deverá ser realizado um trabalho de sensibilização e educação 

ambiental visando orientar os moradores sobre a importância da destinação 

adequada de seus resíduos, facilitando e contribuindo com o trabalho da 

Prefeitura Municipal. 

6.4.5 Expansão da área urbana no cenário atual 

A baixa densidade, para fins da prestação dos serviços de saneamento 

básico, implica custos maiores por unidade habitacional. Considerando as 

características e tendências de uso e ocupação do solo do município, assim 

como as projeções populacionais, não se pode prever significativo 

adensamento das áreas urbanas nos horizontes deste Plano.  

Contudo, deve-se alertar que os instrumentos de planejamento e gestão do 

solo urbano (Plano Diretor, lei de uso e ocupação do solo, lei de 

parcelamento do solo urbano e perímetro urbano), devem evitar maior 

espraiamento do tecido urbano, sob risco de comprometer os esforços de 

universalização dos serviços nas áreas já ocupadas. 

Neste cenário, a ausência de instrumentos para o ordenamento do 

crescimento da área urbana, com indicações de possíveis áreas de 

expansão, faz com que o crescimento ocorra de forma desordenada e 

espontânea, consolidando o comprometimento sócio ambiental que será 

marcado pela precariedade dos serviços de saneamento básico ofertados.  

Como a concentração de habitantes poderá seguir a tendência apresentada 

pelo Diagnostico Técnico-Partiicipativo (DTP/LMA, capítulo 5.3.3) em tais 

áreas, os impactos sócio ambientais provocados pela ausência dos serviços 

públicos de saneamento básico serão potencializados. 

O município não possui Plano Diretor Municipal nem Lei de Ordenamento de 

Uso e Ocupação do Solo, dificultando o planejamento da implantação dos 

serviços de saneamento. Mesmo com a baixa densidade populacional e uma 

tendência de declínio no crescimento populacional é necessário que se 

defina um direcionamento para dispender maior atenção no planejamento e 

proposição de ações. Conforme definido no DTP, os vetores de crescimento 

do município de Lagoa do Mato se dão principalmente nas direções norte e 

nordeste e sudeste 

6.5 Cenário futuro 

Para a construção do cenário futuro, o DPS/LMA  demonstrou a satisfação da 

população em relação aos serviços de saneamento básico (Quadro 6). 
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Quadro 6 – Satisfação da população em relação aos serviços de saneamento básico 

Grau de satisfação com os serviços 
Totalmente 
Insatisfeito 

Insatisfeito 
Nem satisfeito, 
nem insatisfeito 

Satisfeito 
Totalmente 
satisfeito 

Abastecimento de água potável 10% 70% 20% 0% 0% 

Coleta e tratamento do esgoto 0% 0% 100% 0% 0% 

Drenagem urbana 10% 90% 0% 0% 0% 

Limpeza das ruas 10% 50% 30% 10% 0% 

Coleta de lixo 0% 100% 0% 0% 0% 

Fonte: DPS/UFF, 2018 
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Diante das expectativas da população consolidadas pelo DPS/LMA, no 

cenário futuro, com as demandas calculadas,  avalia-se que o município de 

Lagoa do Mato, com relação aos serviços de saneamento básico, poderá 

avançar positivamente em direção à universalização antecipando as 

melhorias necessárias na direção do futuro almejado por sua população, 

desde que superados os fatores críticos. 

O Quadro 7, apresenta as características de cada fator crítico estabelecido 

como referencial (Figura 7), considerando as demandas da população e o 

quadro normativo técnico em vigor.   

 

Quadro 7 – Cenário futuro – caracterização dos fatores críticos referenciais  

 
CENÁRIO FUTURO 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

Prestador do serviço público - 

População urbana atendida 
Melhoria do sistema de captação para que toda a 
sede seja atendida com abastecimento de água 

Consumo médio per capita 150l/hab.dia 

Índice de perdas 33,00% 

Qualidade da água distribuída 
Monitoramento do controle da qualidade da água 

fornecida para a população 

Densidade populacional Monitorada/ocupacao do solo planejada 

Intermitência no abastecimento 
Eficiência no abastecimento de água para toda 

extensão territorial do município 

Ações para o aproveitamento da 
água pluvial 

Aproveitamento de água da chuva, através da 
construção de dispositivos como cisternas 

Sensibilização e educação 
ambiental para consumo consciente 

e redução do desperdício 

Realização de ações de educação ambiental sobre a 
utilização consciente e reaproveitamento do recurso 

Manancial 
Ações de prevenção ao desmatamento da mata ciliar, 

garatindo a preservação dos mananciais 

Abastecimento em área rural 
Ampliação do abastecimento nas áreas rurais 
possibilitando o acesso ao recurso por toda a 

população rural  

Abastecimento de água potável nos 
distritos, núcleos rurais  ou 
comunidades tradicionais 

Universalização do abastecimento de água no 
município 

Serviços públicos de abastecimento 
de água potável na área rural 

Ampliar a rede pública de abastecimento nas áreas 
rurais 

Cobrança pelos serviços prestados Sim 
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Prestador do serviço público - 

Produção média per capita 120l/hab.dia 

População urbana atendida 
Implantação da rede de esgotamento sanitário em 

toda a extensão urbana de forma que a totalidade da 
população seja abrangida 

Eficiência no tratamento 
Esgoto tratado de forma correta para evitar a poluição 

dos mananciais 

Densidade populacional Monitorada/ocupacao do solo planejada 

Lançamentos 
irregulares/clandestinos 

0% 

Descarte do efluente 

Captação e reaproveitamento da água cinza de uso 
doméstico para reuso, como forma de aumentar a 

eficiência do uso da água e diminuir a quantidade de 
esgoto doméstico gerado 

Pontos de risco por contaminação 
por esgoto 

Não existente/monitorado 

Sensibilização e educação 
ambiental 

Campanhas de educação ambiental para 
conscientizar a população sobre a importância da 

destinação adequada do esgoto doméstico 

Corpo receptor - 

Esgotamento sanitário na área rural 
Disponibilização de caminhão limpa-fossa para as 

áreas rurais onde não há rede coletora 

Esgotamento sanitário em 
comunidades tradicionais 

Implementação do tratamento de esgoto em todo o 
território municipal 

Serviços públicos para esgotamento 
em área rural 

Existente 

DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Prestador do serviço público - 

Sistema de microdrenagem 
implantado conforme regras da 

engenharia 
Sim 

Cobertura da microdrenagem na 
área urbana 

Aumento da cobertura de microdrenagem no 
município e manutenção dos dispositivos existentes 

Expansão da área urbana 
 Melhor planejamento e ordenação acerca da 

expansão territorial 

Impermeabilização do solo 

 Construção de áreas de infliltração e calçamentos 
porosos, que permitam o escoamento adequado das 
águas pluviais, além de incentivos para o aumento da 

arborização 

Fundos de vale 
Intensificação das ações de limpeza e desobstrução 

dos fundos de vale 

Ocupação de áreas de risco (fundos 
de vale e cursos d’água) 

Maior fiscalização e ações contra a ocupação de 
áreas de risco 

Inundações bruscas 
 Capacitação de corpo técnico municipal 

especializado para apoio à população em caso de 
inundações bruscas 

Inundações graduais 
 Limpeza, manutenção e melhorias na infraestrutura 

dos dispositivos de drenagem no município, para que 
ocorra melhor escoamento das água pluviais 

Preservação de áreas de Ações de fiscalização da ocupação de APPs, 
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preservação permanente (APP) reflorestamento e criação de corredores ecológicos  

Macrodrenagem 

Construção de canais de drenagem das águas 
pluviais e estruturação de reservatórios que 

possibilitem o reaproveitamento da água para todo o 
município 

Existência de Plano Diretor de 
drenagem 

Sim 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Prestador do serviço público - 
Cobertura dos serviços de varrição Universalizada 

Cobertura dos serviços de coleta de 
RSU 

Universalizada 

Regularidade da coleta de RDO 
Instituição de um calendário de coleta de resíduos 

domiciliares para todo o município 

Geração per capita de RDO 0,19kg/hab.dia 

Geração per capita de RLU - 

Pontos de acumulação de resíduos 
Eliminação de pontos de acúmulo de resíduos nas 
vias e promoção de ações para conscientização da 

população acerca da disposição inadequada 

Coleta seletiva Implantação de coleta seletiva no município 

Inclusão dos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis 

 Atividades e ações que englobem a atuação desses 
agentes no município 

Logística Reversa Implantação de logística reversa no município 

Compostagem 
Ampliação e melhorias do sistema de compostagem 

do município 

Disposição final ambientalmente 
adequada 

Encerramento dos lixões e encaminhamento dos 
resíduos para aterro sanitário. 

Sensibilização e educação 
ambiental 

Programa de educação ambiental que promova a 
sensibilização em relação a disposição inadequada e 

pontos de acumulação de resíduos, além de 
campanhas acerca da coleta seletiva que será 

implementada 

Fonte: UFF, 2018 

 

6.6 Análise do cenário futuro 

6.6.1 Abastecimento de água potável 

No quadro 6 nota-se que a população está na maior parte insatisfeita em 

relação aos serviços de abastecimento de água. Entretanto, observa-se que 

apenas 15% da população ainda não é atendida, sendo necessário a 

aplicação de ações voltadas principalmente à qualidade do serviço oferecido. 

Portanto, com o objetivo de atender a população, o cenário futuro 

compreenderá principalmente a melhoria na quantidade e na qualidade da 

água disponibilizada, visando a universalização do serviço nas áreas urbanas 

e rurais. Prevê-se o aumento do consumo per capita de 147,89l/hab.dia para 

150l/hab.dia, e a redução das perdas de 50% para 33%. Ainda com o 
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aumento no consumo e a redução das perdas o manancial subterrâneo 

utilizado ainda possui vazão suficiente para atender o crescimento 

prospectado. 

Será dada atenção especial para a qualidade da água disponibilizada através 

de monitoramentos periódicos de sua qualidade, e com eficiência no 

abastecimento para toda extensão territorial, visando a não intermitência. 

Será incentivado o aproveitamento de água da chuva através da construção 

de dispositivos como cisternas. Também serão realizadas ações de 

educação ambiental acerca do uso racional do recurso, para a concretização 

do cenário futuro almejado. 

6.6.2 Esgotamento sanitário 

Em relação à coleta e tratamento de esgoto, de acordo com o Quadro 6, 

100% da população se declara neutra, entretanto apenas 0,28% da 

população urbana e 0,19% da população rural é atendida, mostrando que a 

população ainda não se conscientizou da importância do esgotamento 

sanitário. Ou seja, além do trabalho de implantação do sistema, deverá ser 

feito um trabalho de conscientização para que não haja descarte de esgoto 

nas ruas e logradouros públicos, nem em cursos d’água. 

Para o cenário futuro, o PMSB/LMA visa a universalização do sistema, 

entretanto com a prospecção de 2038 o plano conseguirá atender 53,43% da 

população urbana e 35,19% da população rural. Observa-se que mesmo 

distante da universalização o atendimento terá um aumento significativo, e 

comparado às médias do Estado do Maranhão e do Brasil para a população 

urbana, 16,98% e 58,03%, respectivamente, pode-se considerar uma 

cobertura satisfatória para o cenário. 

Com o aumento do consumo de água, estima-se que a produção média per 

capita também será aumentada, chegando a 120l/hab.dia. Além do aumento 

na quantidade gerada e na quantidade tratada, será prevista a melhoria e 

eficiência no tratamento visando a não poluição dos mananciais e a extinção 

de pontos de risco de contaminação por esgoto. 

Será incentivada a captação e o reaproveitamento de águas cinzas de uso 

doméstico, otimizando assim o uso da água e diminuindo o esgoto doméstico 

gerado. Nas comunidades rurais mais afastadas será disponibilizado 

caminhão limpa-fossa para atendê-las. O trabalho de conscientização será 

realizado através de campanhas de educação ambiental objetivando a 

instrução e conscientização da população acerca da destinação correta do 

esgoto doméstico gerado. 
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6.6.3 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

De acordo com o quadro 6, a população se diz insatisfeita e totalmente 

insatisfeita com os serviços de drenagem urbana. Portanto visando satisfazer 

a necessidade da população, para o cenário futuro está previsto o aumento 

da cobertura de microdrenagem e a manutenção dos dispositivos já 

instalados, ações de limpeza e desobstrução de fundos de vale, construção 

de áreas de infiltração e calçamentos porosos, bem como incentivo ao 

aumento na arborização. 

Para evitar danos maiores, como enchentes e inundações, serão construídos 

canais de macrodrenagem e os reservatórios serão estruturados a fim de 

possibilitar o reaproveitamento da água. Serão fiscalizadas as áreas de riscos 

a fim de evitar a ocupação inadequada bem como em áreas de APP, sendo 

que estas serão incentivadas a serem reflorestadas criando corredores 

ecológicos. Por fim, salienta-se que no cenário futuro é de suma importância 

a melhoria no planejamento e ordenamento territorial através da 

implementação de leis de uso e ocupação do solo, bem como a criação de 

zonas de risco para que estas não sejam habitadas. 

6.6.4 Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

Com relação à coleta de lixo, 100% da população se diz insatisfeita.  

Visando melhorar os serviços de limpeza urbana, para o cenário futuro, será 

instituído calendário de coleta de resíduos domiciliares englobando todo o 

município. No período do PMSB/LMA está previso o encerramento do lixão 

municipal e o encaminhamento desses resíduos para aterro sanitário. 

Está prevista a implantação de compostagem, coleta seletiva e logística 

reversa, bem como a conscientização da população através de programas de 

educação ambiental promovendo a instrução acerca da disposição correta 

dos resíduos e a minimização na geração. A partir de todas as ações 

supracitadas prevê-se a diminuição de 0,32kg/hab.dia para 0,19kg/hab.dia a 

geração per capita de resíduos domésticos (RDO). 

6.6.5 Expansão e adensamento da área urbana no cenário futuro 

Para que seja possível maximizar os investimentos e os resultados 

esperados para os sistemas de saneamento básico, é necessário delimitar as 

áreas de expansão urbana e induzir o adensamento e ocupação dos vazios 

urbanos, considerando o padrão de renda da população.  

Nessa direção, considerando que o município não dispõe de Plano Diretor 

urbanístico, instrumentos de planejamento e controle como a Lei de Uso e 
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Ocupação do Solo Urbano, Lei de Parcelamento e do Perímetro Urbano 

deverão ser utilizados. 

Como apresentou o Diagnóstico Técnico-Participativo (DTP), a renda per 
capita média de Lagoa do Mato cresceu nas últimas duas décadas, passando 

de R$ 36.408,00 (2010) para R$ 62.310,00  (2014), o que equivale a uma 

taxa média anual de crescimento nesse período de 42,79%.  

Ao considerar os dados estabelecidos pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD 2 ) no município de Lagoa do Mato, o 

percentual da população em extrema pobreza (extremamente pobres) 

apontado foi de 31,48% e o percentual de pobres, 48,76% é possível, com 

base nas razões encontradas, projetar o crescimento desta população no 

período de vigência do PMSB/LMA (Tabela 3), de modo a inferir sobre a 

tendência da expansão urbana no cenário futuro em função da renda 

populacional. 

  

                                                        
2  PNUD/Erradicação da pobreza. Disponível em: 
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-
poverty.html 



 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Prospectiva e Planejamento Estratégico de Lagoa do Mato 

 

 

 

2018 

 

 

 

60/244 

2018-MA-PPE-LMA-01 

 
Tabela 3 – Projeção do extrato de renda populacional – tendência de expansão da área 

urbana 

Ano 
População total 

(habitantes) 

População 
Urbana 

(habitantes) 

ÁREA URBANA 

Extremamente 
pobres – 
Extrema 
pobreza 

(habitantes) 

Pobres – Baixa 
renda 

(habitantes) 

2018 13.677 5.574 1.755 2.718 
2019 13.943 5.682 1.789 2.770 
2020 14.208 5.790 1.823 2.823 
2021 14.473 5.898 1.857 2.876 
2022 14.738 6.006 1.891 2.929 
2023 15.003 6.114 1.925 2.981 
2024 15.268 6.222 1.959 3.034 
2025 15.533 6.330 1.993 3.087 
2026 15.799 6.438 2.027 3.139 
2027 16.064 6.546 2.061 3.192 
2028 16.329 6.654 2.095 3.245 
2029 16.594 6.762 2.129 3.297 
2030 16.859 6.870 2.163 3.350 
2031 17.124 6.978 2.197 3.403 
2032 17.389 7.086 2.231 3.455 
2033 17.655 7.194 2.265 3.508 
2034 17.920 7.303 2.299 3.561 
2035 18.185 7.411 2.333 3.613 
2036 18.450 7.519 2.367 3.666 
2037 18.715 7.627 2.401 3.719 
2038 18.980 7.735 2.435 3.771 

Fonte: UFF, 2018 

 

Desta forma, a tendência para ocupação dos vazios urbanos pode ser 

verificada na Figura 8. 
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Figura 8 – Expansão da área urbana – tendência de ocupação por extrato de renda 

  
Fonte: UFF, 2018 

 

É importante destacar que a prospecção por extrato de renda, tem a função 

de oferecer subsídios para a estrutura a ser adotada no estabelecimento da 

tarifação a ser adotada para os serviços públicos de saneamento básico, 

conforme determina a legislação do setor. 

De acordo com a figura 8, é possível observar que mesmo com baixa 

intensidade o crescimento populacional existe, devendo ser considerado na 

implantação do sistema. Conforme a tabela 3, a parcela da população 

extremamente pobre e pobre é muito elevada no município, sendo necessário 

encontrar soluções de saneamento básico que não exijam grandes 

investimentos em manutenção, tornando o sistema financeiramente inviável.  

Através da implementação de ferramentas para ordenamento do solo, como 

por exemplo, leis de parcelamento e zoneamento e posterior fiscalização, 

pode-se orientar o adensamento da malha urbana, ocupando os espaços 

vazios e aumentando a verticalização dos espaços com estrutura propícia à 

instalação de estruturas de saneamento, visando a diminuição dos custos de 

implementação e universalização dos serviços. 

6.7 Áreas de intervenção 

Considerando os dados levantados pelo DTP/LMA, bem como as análises 

para os cenários atual e futuro, é possível apontar que no município, os 

quatro componentes do saneamento básico necessitarão de intervenções e 

investimentos. 
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6.7.1 Análise SWOT 

Para possibilitar o traçado de uma escala hierárquica que demonstre as 

prioridades nas áreas de intervenção utilizou-se a ferramenta de gestão 

SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats)/FOFA (Forças, 

Fraquezas, Oportunidades e Ameaças). 

A análise SWOT/FOFA é uma ferramenta de planejamento que, quando 

aplicada aos municípios no âmbito dos serviços públicos de saneamento 

básico, possibilita identificar e analisar seus pontos fortes e fracos, assim 

como oportunidades e ameaças às quais está exposto.  

Esse método mostra-se eficaz na identificação de fatores que influenciam o 

funcionamento municipal, fornecendo informações úteis ao processo do 

planejamento estratégico.  

Neste contexto, a análise SWOT/FOFA efetuada foi dividida em duas partes, 

ou seja, procedeu-se a análise do ambiente interno, onde foram identificados 

os pontos fortes e os fracos, e a análise do ambiente externo, onde 

encontram-se as ameaças e as oportunidades. 

O ambiente interno foi entendido como o conjunto de recursos físicos, 

humanos, financeiros, dentre outros do município, sobre os quais é possível 

exercer controle, pois resultam de estratégias definidas pelos gestores.  

Para análise do ambiente interno foram considerados como pontos fortes, 

fatores que correspondem aos recursos e capacidades municipais que juntos 

refletem as vantagens do município e, como pontos fracos foram 

consideradas as deficiências encontradas no cenário  atual de cada 

componente em comparação com aqueles apresentados no cenário futuro.  

Para o ambiente externo foram considerados os fatores que, de alguma 

forma, exercem influência sobre os quatro componentes do saneamento 

básico. Neste ambiente, ainda que não seja possível de controle, deve ser 

monitorado continuamente, pois constitui-se na base de qualquer 

planejamento.  

A análise do ambiente externo foi efetuada em função de fatores macro 

apresentados pelo DTP/LMA (questões demográficas, políticas, econômicas, 

tecnológicas e etc.) e micro (usuários, consumidores, prestadores de 

serviços, etc.) que devem ser constantemente acompanhados, antes e após 

o delineamento de qualquer estratégia municipal.  

As matrizes de análise foram aplicadas para cada componente do 

saneamento básico. 
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6.8 Matrizes SWOT 

Para a construção das matrizes foram considerados como FORÇAS os 

elementos que trazem benefícios para o município, ou seja, os elementos 

que encontram-se sob seu controle, para que seja possível decidir se a 

situação encontrada se mantém ou pode ser modificada.  

Entretanto, como podem ser infinitas as forças que poderão ser listadas para 

um município, focou-se naquelas que poderão fazer a diferença diante dos 

elementos que poderão ser trabalhados, uma vez que a análise não se 

apresenta apenas para refletir a situação do cenário atual, mas para criar um 

plano de ação para se chegar ao cenário desejado.  

Como FRAQUEZAS, foram considerados os elementos internos à 

administração que atrapalham seu desempenho, ou seja, são aqueles 

elementos que embora sob seu controle, não possibilitam a modificação do 

cenário encontrado.  

Uma das fraquezas mais apontadas por municípios é a ausência de recursos 

para aplicar ou investir em serviços de saneamento básico. Entretanto, no 

reconhecimento de que este elemento é comum a todos os municípios, serão 

consideradas ações que mitiguem essa fraqueza.  

Como OPORTUNIDADES foram consideradas situações que poderão ocorrer  

e afetar positivamente o município e que, em sua ocorrência, deve-se ter uma 

preparação mínima para impetrá-las no caso de ocorrerem.   
Por fim, as AMEAÇAS são situações externas que podem comprometer o 

município. Assim como as oportunidades, podem ou não ocorrer, entretanto é 

sabido que existe chance de acontecer. Sabendo disso, deverão ser 

consideradas ações que mitiguem essa fraqueza.  

 

6.8.1 Matriz Abastecimento de Água Potável 

CONDIÇÕES INTERNAS 

FORÇAS 

• 84,55% de atendimento na área urbana; 

• Consumo per capita próximo à meta para o cenário futuro; 

• Disponibilidade hídrica no manancial subterrâneo; 

• Em processo de implantação o plano de ação e 
monitoramento da qualidade da água para consumo humano 
que visa a incorporação ao SISÁGUA informações referentes 
ao controle e vigilância da qualidade da água; 

• Realização periódica de análises de qualidade da água em 
poços da sede e alguns poços da zona rural; 

• Desinfecção da água em poços da sede e  em alguns poços 
da zona rural. 
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FRAQUEZAS 

• Intermitência no abastecimento; 

• Baixa densidade populacional; 

• Alto percentual de perdas; 

• Qualidade da água distribuída atende parcialmente o definido 
legalmente; 

• Baixo atendimento na zona rural; 

• Não possui cobrança pelos serviços prestados; 

• Solicitações de outorga de uso consuntivo não localizadas; 

• Inexistência de ações para o aproveitamento de águas 
pluviais; 

• Poucas iniciativas institucionalizadas de sensibilização e 
educação ambiental para consumo consciente e redução de 
desperdício; 

• Baixa hidrometração. 

CONDIÇÕES EXTERNAS 

AMEAÇAS 

• Alto percentual de população pobre e extremamente pobre 
diminuindo a capacidade de pagamento pelos serviços; 

• Condição econômica do país pode diminuir investimentos no 
setor; 

• Baixos investimentos em agricultura familiar podem favorecer 
o exôdo rural e aumentar a pressão sobre os serviços na 
zona urbana. 

OPORTUNIDADES 

• Maior conscientização da importância do saneamento básico 
e da sustentabilidade; 

• Financiamentos a fundo perdido pelo Governo Federal; 

• Legislação exige instrumentos de planejamento, execução, 
monitoramento, regulação e controle social. 

Fonte: UFF/PM, 2018 

 

6.8.2 Matriz Esgotamento Sanitário 

CONDIÇÕES INTERNAS 

FORÇAS 
• Prestador de serviços definido; 

• Diagnóstico da situação atual. 

FRAQUEZAS 

• Baixo índice de coleta de esgotos nas áreas urbana e rural; 

• Não há tratamento do esgoto; 

• Não há cobrança pelos serviços prestados; 

• Baixa densidade populacional; 

• Não há outorga de uso não consuntivo; 

• Existência de pontos de risco de contaminação; 

• Poucas iniciativas institucionalizadas de sensibilização e 
educação ambiental; 

• Formas inadequadas de descarte de esgoto pela população. 
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CONDIÇÕES EXTERNAS 

AMEAÇAS 

• Alto percentual de população pobre e extremamente pobre 
com baixa capacidade de pagamento pelos serviços; 

• Condição econômica do país pode diminuir investimentos no 
setor; 

• Baixos investimentos em agricultura familiar podem favorecer 
o exôdo rural e aumentar a pressão sobre os serviços na 
zona urbana.  

OPORTUNIDADES 

• Maior conscientização da importância do saneamento básico 
e da sustentabilidade; 

• Financiamentos a fundo perdido pelo Governo Federal; 

• Legislação exige instrumentos de planejamento, execução, 
monitoramento, regulação e controle social. 

Fonte: UFF/PM, 2018 

 

6.8.3 Matriz Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas  

CONDIÇÕES INTERNAS 

FORÇAS 
• Prestador do serviço definido; 

• Número baixo de inundações bruscas; 

• Possui galerias de macrodrenagem. 

FRAQUEZAS 

• Baixa cobertura de microdrenagem na área ubana; 

• Sistema de microdrenagem não condizente com regras de 
engenharia; 

• Fundos de vale obstruídos; 

• Ocupação em áreas de risco; 

• Ausência de instrumentos de planejamento urbano; 

• Impermeabilização do solo constante e ausente de regras; 

• Ações inexistentes para preservação de áreas de 
preservação permanente (APP); 

• Baixa densidade populacional; 

• Poucas ações de sensibilização e educação ambiental. 

CONDIÇÕES EXTERNAS 

AMEAÇAS 

• Condição econômica do país pode diminuir investimentos no 
setor; 

• Baixos investimentos em agricultura familiar podem favorecer 
o exôdo rural e aumentar a pressão sobre os serviços na 
zona urbana; 

• Mudanças climáticas que podem afetar regimes de chuva e 
agravar eventos críticos. 

OPORTUNIDADES 

• Maior conscientização da importância do saneamento básico 
e da sustentabilidade; 

• Financiamentos a fundo perdido pelo Governo Federal; 

• Legislação exige instrumentos de planejamento, execução, 
monitoramento, regulação e controle social. 

Fonte: UFF/PM, 2018 
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6.8.4 Matriz Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

CONDIÇÕES INTERNAS 

FORÇAS 

• Cobertura dos serviços de coleta de RSU universalizada; 

• Início de projeto para coleta seletiva nas repartições públicas 
em parceira com empresa de reciclagem de Passagem 
Franca; 

• População pró ativa quanto à varrição dos arredores das 
residências e descarte adequado dos resíduos respeitando 
os dia da coleta; 

• Geração per capita de RDO relativamente baixa; 

• Existência de Plano de Gerenciamento Integrado de 
Resíduos Sólidos. 

FRAQUEZAS 

• Disposição final dos resíduos em lixão municipal; 

• Não possui coleta seletiva; 

• Não possui iniciativas de compostagem municipal; 

• Logística reversa não sistematizada; 

• Presença de vários pontos de acumulação de resíduos 
sólidos; 

• Não há ações de inclusão de catadores; 

• Não possui ações de sensibilização e educação ambiental; 

• Ausência de um sistema de controle no sistema de limpeza 
urbana. 

CONDIÇÕES EXTERNAS 

AMEAÇAS 
• Ausência de instrumentos jurídicos adequados; 

• Dificuldade de negociação para estabelecimento de acordos.  

OPORTUNIDADES 

• Estabelecimento de soluções consorciadas com outros 
Municípios para viabilização da disposição final 
ambientalmente adequada (aterro sanitário); 

• Viabilização de centrais de triagem e compostagem; 

• Diálogo regional para implementação da Logística Reversa. 

Fonte: UFF/PM, 2018 

 

Para possibilitar a consolidação das matrizes SWOT voltadas ao saneamento 

básico, serão construídos os quadrantes que identificarão o potencial 

ofensivo e defensivo do município, bem como suas debilidades e 

vulnerabilidades. 

 Primeiro quadrante: POTENCIAL OFENSIVO 

O primeiro quadrante relacionou as oportunidades aos pontos fortes do 

município de Lagoa do Mato, nos quatro componentes do saneamento 

básico. Esse quadrante representa o potencial ofensivo do município que, 

quando explorados, garantirão melhor posicionamento em suas ações. 

 Segundo quadrante: POTENCIAL DEFENSIVO 
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O segundo quadrante associa as ameaças aos pontos fortes. O potencial 

defensivo municipal revela os instrumentos de defesa que poderão reduzir os 

impactos negativos causados pelas ameaças no que tange os quatro 

componentes do saneamento básico. 

 Terceiro quadrante: DEBILIDADES 

O terceiro quadrante correlaciona as oportunidades aos pontos fracos. A 

debilidade ofensiva evidencia quais os elementos que, se superados 

internamente, permitirão uma melhor exploração das oportunidades 

existentes com perspectiva de fortalecimento dos serviços de saneamento 

básico. 

 Quarto quadrante: VULNERABILIDADES 

O quarto quadrante agrega as ameaças e pontos fracos. Nesse quadrante, 

apresentam-se as vulnerabilidades institucionais que, por agregar elementos 

desfavoráveis internos e externos podem comprometer os serviços de 

saneamento básico. 

6.8.5 Quadrante SWOT 

POTENCIAL OFENSIVO POTENCIAL DEFENSIVO 

• O município possui entes 
responsáveis pela prestação dos serviços de 
saneamento básico;  

• A prestação do serviço de 
abastecimento de água já possui alta 
cobertura na área urbana, assim como o 
serviço de coleta e transporte de resíduos; 

• Para a coleta e transporte de 
resíduos existe a possibilidade de 
estabelecer soluções consorciadas com 
outros municípios viabilizando a criação de 
um aterro sanitário; 

• A maior conscientização da 
população sobre a importância do 
saneamento básico e da sustentabilidade 
pode ser observada nas ações de parte da 
população, devendo essa conscientização 
ser expandida para toda a população e em 
todos os setores do saneamento, através de 
programas e ações; 

• Na questão da drenagem, como as 
legislações exigem instrumentos de 
planejamento de uso e ocupação do solo, 
esses instrumentos facilitarão o 
direcionamento da implantação de sistemas 
de drenagem urbana. 

• Com a situação econômica atual do 
país pode ocorrer a diminuição de 
investimentos no setor, devendo colocar 
como prioridade a captação de recursos 
financeiros através de fontes alternativas, 
verificando todos os programas federais que 
incentivam a implantação de obras 
direcionadas ao saneamento básico. Ainda, 
com a população do município em grande 
parte pobre e extremamente pobre, ocorre a 
inviabilização de pagamentos pelos serviços 
oferecidos, logo, o foco em ações de 
conscientização pode surtir um efeito positivo 
para otimização dos recursos direcionados 
ao setor. 
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DEBILIDADES VULNERABILIDADES 

• O abastecimento de água na área 
rural, o esgotamento sanitário na área 
urbana e rural, a coleta e transporte de 
resíduos da área rural, e a drenagem urbana 
ainda são desafios para o município, 
entretanto observam-se oportunidades nas 
soluções comunitárias e individuais; 

• Através da educação ambiental e da 
conscientização da população da 
importância do tratamento e destinação 
adequado dos resíduos e do esgoto, do 
consumo consciente de água potável, da 
reutilização de resíduos recicláveis, 
possibilidade de compostagem, os benefícios 
para a população serão multiplicados e 
contribuirão para implementação de serviços 
de saneamento mais efetivos e grandes 
problemas de manutenção poderão ser 
evitados, como por exemplo o descarte 
inadequado de resíduos que podem obstruir 
a drenagem das águas pluviais, entre outros 
problemas que afetam diretamente a 
população; 

• A exigência nas legislações de 
planejamento e ocupação do solo, de 
instituição de leis e programas do setor, 
como por exemplo, o Plano Municipal de 
Resíduos Sólidos, serão grandes aliados 
para que o saneamento possa se 
desenvolver de forma satisfatória no 
município; 

• A presença de lixão municipal para 
descarte de resíduos oferece as 
oportunidades de fechamento e reabilitação 
da área e a realização de consórcios com 
outros municípios para implantação de um 
aterro sanitário comum a todos. 

• O quadro econômico do país com 
possibilidade de redução nos investimentos 
no saneamento, a ausência de instrumentos 
jurídicos adequados, dificuldade de 
negociação para estabelecimento de acordos 
e consórcios, baixa capacidade de 
pagamento pelos serviços pela maioria da 
população e as  mudanças climáticas podem 
influenciar ainda mais negativamente na 
melhoria do setor, tornando os serviços 
ainda mais precários, principalmente nas 
áreas rurais e nas frentes em que o 
município está pouco desenvolvido.  

Fonte: UFF/PM, 2018 

 

Com vistas a buscar a transformação das debilidades e vulnerabilidades em 

potencial ofensivo e defensivo deverão ser propostas intervenções e 

prioridades na busca do no cenário futuro almejado por sua população. 

 

7. INTERVENÇÕES COM BASE NA CENARIZAÇÃO 

As intervenções hierarquizadas e priorizadas representam uma das fases 

mais importantes do processo de elaboração e implementação de políticas 
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públicas, que têm como principal objetivo garantir o acesso ao atendimento 

de serviços básicos e essenciais a sua população. 

Para o alcance do cenário futuro e de forma a minimizar as debilidades e 

vulnerabilidades encontradas no município de Lagoa do Mato (Figura 9), 

serão propostas intervenções nos quatro componentes do saneamento 

básico. 

 

Figura 9 – Debilidades e vulnerabilidades implicadas nos quatro componentes dos serviços 
públicos de saneamento básico 

• O abastecimento de água na área 
rural, o esgotamento sanitário na área 
urbana e rural, a coleta e transporte de 
resíduos da área rural, e a drenagem 
urbana ainda são desafios para o 
município, entretanto observam-se 
oportunidades nas soluções comunitárias e 
individuais; 

• Através da educação ambiental e 
da conscientização da população da 
importância do tratamento e destinação 
adequado dos resíduos e do esgoto, do 
consumo consciente de água potável, da 
reutilização de resíduos recicláveis, 
possibilidade de compostagem, os 
benefícios para a população serão 
multiplicados e contribuirão para 
implementação de serviços de saneamento 
mais efetivos e grandes problemas de 
manutenção poderão ser evistaos, como 
por exemplo o descarte inadequado de 
resíduos que podem obstruir a drenagem 
das águas pluviais, entre outros problemas 
que afetam diretamente a população; 

• A exigência nas legislações de 
planejamento e ocupação do solo, de 
instituição de leis e programas do setor, 
como por exemplo, o Plano Municipal de 
Resíduos Sólidos, serão grandes aliados 
para que o saneamento possa se 
desenvolver de forma satisfatória no 
município; 

• A presença de lixão municipal para 
descarte de resíduos oferece as 
oportunidades de fechamento e reabilitação 
da área e a a realização de consórcios com 
outros municípios para implantação de um 
aterro sanitário comum a todos.  

• O quadro econômico do país com 
possibilidade de redução nos investimentos 
no saneamento, a ausência de 
instrumentos jurídicos adequados, 
dificuldade de negociação para 
estabelecimento de acordos e consórcios, 
baixa capacidade de pagamento pelos 
serviços pela maioria da população e as  
mudanças climáticas podem influenciar 
ainda mais negativamente na melhoria do 
setor, tornando os serviços ainda mais 
precários, principalmente nas áreas rurais e 
nas frentes em que o município está pouco 
desenvolvido. 

Debilidades 
 

Serviços Públicos de Saneamento Básico 
de Lagoa do Mato 

Vulnerabilidades 
 

Serviços Públicos de Saneamento Básico 
de Lagoa do Mato 
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7.1 Hierarquização das intervenções  

As intervenções a serem propostas, para serem alcançáveis, requerem 

horizontes para seu cumprimento, dentro do período de validade do 

PMSB/LMA (20 anos), para que possam ser viabilizadas com avanços na 

modificação do cenário atual encontrado.  

Assim, as intervenções requeridas foram agrupadas em horizontes distintos 

priorizando aquelas que se mostram emergenciais (de implantação imediata), 

seguidas das que deverão ser realizadas no curto, médio e longo prazos 

(Figura 10). 

 

Figura 10 – Hierarquização das intervenções em horizonte temporal de validade do 
PMSB/LMA 

 

 

7.2 Priorização da intervenções  

As intervenções necessárias para o componente abastecimento de água 

potável no alcance do cenário futuro (Quadro 8), foram estabelecidas na 

forma de ações respeitando a priorização estabelecida.  

Exclusivamente, a intervenção com vistas à sensibilização e educação 

ambiental, não somente voltada ao saneamento básico, mas ao saneamento 

ambiental, deverá ser constante, consistente e incorporar os quatro 

componentes do saneamento básico, além daquele inerentes ao saneamento 

ambiental. 
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Quadro 8 – Intervenções e prioridades - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

AÇÕES PRIORIZAÇÃO 

Estruturação do departamento de saneamento com setor específico 
para abastecimento de água 

IE 

Estabelecimento do ente regulador dos serviços de abastecimento de 
água 

IE 

Elaboração de programa de educação ambiental, especialmente 
voltado para os núcleos e áreas rurais 

IE 

Implementação dos programas e ações de conscientização ambiental IE 

Solicitação da outorga de uso consuntivo CP 

Implantação de ETA simplificada; CP 

Plano de redução de perdas CP 

Melhoria da tomada d’água existente (troca de bombas, bomba 
reserva, reforma de balsa e ou poço); 

CP 

Instalação de micromedidores;  CP 

Manutenção de micromedidores. CP 

Manutenção da rede de distribuição CP 

Obras para melhoria nas infraestruturas já instaladas visando a não 
intermintência e aumento na reservação em locais críticos 

MP 

Proteção das áreas de captação para proibição da entrada de animais 
e pessoas não autorizadas 

MP 

Elaboração de Plano de ação para Segurança Hídrica nos distritos e 
comunidades rurais 

MP 

Captação de água pluvial por meio de cisternas. MP 

Acompanhamento das ações e adequação dos programas de 
expansão do sistema e de conscientização da população. 

LP 

Fonte: UFF/PM, 2018 

 

As intervenções necessárias para o componente esgotamento sanitário, no 

alcance do cenário futuro (Quadro 9), foram estabelecidas na forma de ações 

respeitando a priorização estabelecida. 

 

Quadro 9 – Intervenções e prioridades - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

AÇÕES PRIORIZAÇÃO 

Estruturação institucionalização do departamento de saneamento – 
tema esgotamento sanitário 

IE 

Estabelecimento do ente regulador dos serviços de esgotamento 
sanitário 

IE 

Programa de conscientização da população para redução das 
disposições de esgosto clandestinas e irregulares e ligação às redes 
coletoras, bem como a relação da saúde pública com o esgotamento 
sanitário 

IE 

Elaboração de projeto para fornecimento/ financiamento de fossas 
sépticas na zona rural 

IE 

Elaboração de projeto para implantação de rede coletora e sistema de 
tratamento de esgotos sanitários na área urbana 

IE 
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Início das obras de implantação de rede coletora e sistema de 
tratamento de esgotos sanitários na zona urbana 

CP 

Implantação de ETE com lodo ativado. MP 

Início das obras de implantação de rede coletora e sistema de 
tratamento de esgotos sanitários na zona rural 

MP 

Implantação dos interceptores de esgoto MP 

Monitoramento dos efluentes e corpo receptor dos esgotos MP 

Acompanhamento das ações e adequação dos programas de 
implantação e expansão do sistema e de conscientização da 
população. 

LP 

Fonte: UFF/PM, 2018 

 

As intervenções necessárias para o componente drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas, no alcance do cenário futuro (Quadro 10), foram 

estabelecidas na forma de ações respeitando a priorização estabelecida. 

 

Quadro 10 – Intervenções e prioridades -  DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 
URBANAS 

AÇÕES PRIORIZAÇÃO 

Estruturação institucionalização do departamento de saneamento – 
tema drenagem 

IE 

Estruturação de programas de prevenção e manutenção da rede de 
drenagem 

IE 

Treinamento dos órgãos públicos para atuação em casos de 
emergência  

IE 

Implantação de projetos de limpeza e desobstrução de dispositivos de 
microdrenagem, canais de macrodrenagem e fundos de vale 

IE 

Instituição de programas de incentivo e conscientização da 
importância da destinação de áreas permeáveis nos terrenos e 
calçadas 

IE 

Fiscalização e orientação da população que mora em áreas de risco e 
APPs 

IE 

Cadastro técnico e operacional de dispositivos de microdrenagem IE 

Elaboração de projeto para expansão de drenagem na área urbana CP 

Identificação e classificação das áreas de risco do Município; CP 

Início das obras de expansão da microdrenagem na área urbana CP 

Implantação de infraestrutura para a melhoria dos canais CP 

Acompanhamento da manutenção nos dispositivos de microdrenagem MP 

Programa de estruturação de reservatórios municipais para 
reaproveitamento da água de chuva  

LP 

Acompanhamento das ações e adequação dos programas de 
implantação e expansão do sistema e de conscientização da 
população. 

LP 

Fonte: UFF/PM, 2018 
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As intervenções necessárias para o componente limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos, no alcance do cenário futuro (Quadro 11), foram 

estabelecidas na forma de ações respeitando a priorização estabelecida. 

 

Quadro 11 – Intervenções e prioridades - LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

AÇÕES PRIORIZAÇÃO 

Estruturação institucionalização do departamento de saneamento – 
tema Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

IE 

Implementação de roteiro/ setorização da varrição IE 

Estruturação de campanhas de educação ambiental que promovam 
conscientização acerca da coleta seletiva 

IE 

Implementação de coleta seletiva na zona urbana IE 

Estruturação e sistematização de logística reversa IE 

Implementar a coleta de recicláveis secos nas zonas rurais CP 

Implementação de aterro sanitário em consórcio com municípios 
próximos  

CP 

Desativação do lixão municipal CP 

Implantação de Pontos de Entrega Voluntária de RCC, secos e 
volumosos 

CP 

Destinação final adequada de resíduos de serviços de saúde CP 

Remediação da área do lixão municipal  MP 

Acompanhamento das ações e adequação dos programas de 
conscientização da população e de implantação e expansão dos 
serviços de coleta seletiva, logística reversa e triagem dos resíduos  

LP 

Fonte: UFF/PM, 2018 

 

8. OBJETIVOS E METAS – PMSB/LMA 

As ferramentas de planejamento (fatores críticos e matriz SWOT) foram 

aplicadas com o vistas a definir os objetivos que deverão nortear a 

elaboração de propostas para o traçado dos programas, projetos, ações e do 

plano de execução das próximas fases do planejamento. 

O Quadro 12, consolida e ordena os objetivos e sua projeção temporal dentro 

do horizonte de planejamento de 20 anos considerando as aspirações sociais 

detalhadas no Diagnóstico de Percepção Social (DPS), sintetizadas no 

cenário futuro proposto neste PMSB/LMA, bem como as debilidades e 

vulnerabilidades municipais e seus potenciais para o atendimento das 

expectativas expostas. 
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Quadro 12 – Objetivos e metas 

CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO 

Situação político-institucional do setor de saneamento 

Ausência de infra-

estrutura adequada para 

pleno funcionamento dos 

serviços de saneamento 

básico, principalmente o 

componente de 

esgotamento sanitário.  

Objetivos Metas/Prioridades 

Melhorar a gestão dos serviços 

de saneamento básico; 

CP – capacitação e 

ampliação do corpo técnico 

e especializado na área de 

saneamento básico. 

Otimizar os investimentos no 

setor. 

MP – realização de 

consórcios entre municípios 

para expansão dos serviços 

de saneamento, 

principalmente nos 

componentes de resíduos e 

análises de qualidade da 

água e análises da eficiência 

do tratamento de esgoto. 

Situação da infraestrutura de abastecimento de água 

84,5% de atendimento da 

população urbana. 

Intermitência no 

abastecimento. 86,95% 

de  abastecimento na 

zona rural. Alto 

percentual de perdas. 

Qualidade da água não 

atende integralmente as 

legislações vigentes.  

Objetivos Metas/Prioridades 

Universalizar o abastecimento 

de água e melhoria na 

qualidade da água 

disponibilizada para a 

população. 

IE - Elaboração e 

implantação de plano de 

monitoramento da qualidade 

da água, visando atender 

integralmente as legislações 

vigentes; 

MP – Ampliar o atendimento 

na área urbana e rural. 

Situação da Infraestrutura de esgotamento sanitário 

Coleta e tratamento de 

esgoto na área rural e 

urbana com valores 

abaixo de 0,5% de 

atendimento. 

Presença de descarte 

irregular de esgoto, em 

vias públicas, 

diretamente no solo, 

fossas negras e 

sumidouros. 

Objetivos Metas/Prioridades 

Expandir a cobertura do 

esgotamento sanitário na área 

urbana e disponibilizar solução 

alternativas na área rural. 

MP - Início das obras de 

implantação de rede coletora 

e sistema de tratamento de 

esgotos sanitários na área 

urbana; 

MP - Implantação de fossas 

sépticas na zona rural e 

distritos. 
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Situação da Infraestrutura de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

Cobertura de 

microdrenagem de 

apenas 40%. Fundos de 

vales obstruídos e 

ocupação de áreas de 

risco.  

Objetivos Metas/Prioridades 

Universalizar a disponibilidade 

de microdrenagem na área 

urbana. 

IE - Cadastro técnico e 

operacional de dispositivos 

de microdrenagem; 

CP - Elaboração de 

instrumentos de 

planejamento para uso e 

ocupação do solo; 

CP - Início das obras de 

expansão da 

microdrenagem na área 

urbana. 

Situação da Infraestrutura de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

Cobertura dos serviços 

de coleta e transporte de 

resíduos de 100% na 

área urbana. Disposição 

final dos resíduos em 

lixão municipal. 

Inexistência de coleta 

seletiva, logística reversa 

sistematizada e cobrança 

por serviços. Existência 

de pontos de descarte 

irregular, além do lixão 

municipal, em terrenos 

baldios e áreas públicas. 

Objetivos Metas/Prioridades 

Regularizar a disposição final 

dos resíduos coletados; 

Ampliar a coleta de resíduos 

nos distritos e áreas rurais. 

Implementar e universalizar a 

coleta seletiva pública. 

Implementar a reciclagem e o 

tratamento de resíduos 

orgânicos coletados. Instalar 

cooperativas de catadores. 

IE - Implementação de 

roteiro e frequência para 

varrição; 

IE - Implementação de 

coleta seletiva; 

IE - Estruturação e 

sistematização de logística 

reversa; 

CP - Implementação de 

aterro sanitário em consórcio 

com municípios próximos; 

MP - Destaivação do lixão 

municipal. 

Fonte: UFF/PM, 2018 

 

9. PROJEÇÃO DAS DEMANDAS E PROSPECTIVAS TÉCNICAS 

A projeção das demandas para os quatro componentes do saneamento 

básico considera os cenários apresentados e o horizonte temporal do 

PMSB/LMA, com vistas à fundamentar as alternativas de gestão e soluções 

técnicas de engenharia. 

 



 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Prospectiva e Planejamento Estratégico de Lagoa do Mato 

 

 

 

2018 

 

 

 

76/244 

2018-MA-PPE-LMA-01 

 
9.1 Projeção das demandas - Abastecimento de água potável  

Para garantia da universalização dos serviços de abastecimento de água no 

município de Lagoa do Mato, prevê-se o aumento da rede de distribuição, 

considerando a análise do comportamento dos fatores críticos apresentados 

nos cenários prospectados. 

9.1.1 Estimativa do consumo per capita 

Consumo per capita é expresso em l/hab.dia, e registra o volume de água 

diário requerido por um habitante, sem que sejam consideradas as perdas do 

sistema. 

O município de Lagoa do Mato apresenta, no cenário atual,  o consumo 

médio per capita de 147,89l/hab.dia. Entretanto, em projetos de sistemas de 

abastecimento de água, a literatura indica que poderão ser adotados per 
capitas médios (Quadro 13), considerando o contingente populacional. 

 

Quadro 13 – População considerada e per capitas médios  

População ≤ 10.000 habitantes 50 ≤ q ≤ 200 l/hab.dia 

10.000 ≤ População ≤ 50.000 habitantes 200 ≤ q ≤ 250 l/hab.dia 

População superior a 50.000 habitantes qmín = 250 l/hab.dia 

População temporária q = 100 l/hab.dia 

Fonte: Literatura do setor, consolidada 

 

Com base nos valores apresentados, na população municipal estimada em 

2018 (13.677 habitantes), nas características da população considerando 

seus hábitos, situação socioeconômica, educação sanitária, etc.) adota-se 

como referencial para projeção do consumo per capita no cenário futuro 

150l/hab.dia. 

Considerando os valores de consumo e população projetada para o período 

de vigência do PMSB/LMA, é possível mensurar o consumo nos cenários 

atual e futuro (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Consumo nos cenários atual e futuro – população total 

ANO 
Consumo  

Cenário atual 
(m3/dia) 

Consumo  
Cenário futuro 

(m3/dia) 

Diferença no 
consumo 
(m3/dia) 

Consumo 
acumulado 

(%) 

2018 2.022,76 2.051,62 28,86 0,00 
2019 2.061,97 2.091,39 29,42 1,94 
2020 2.101,18 2.131,16 29,98 3,84 
2021 2.140,39 2.170,93 30,54 5,71 
2022 2.179,61 2.210,70 31,10 7,54 
2023 2.218,82 2.250,47 31,66 9,34 
2024 2.258,03 2.290,24 32,22 11,10 
2025 2.297,24 2.330,01 32,78 12,84 
2026 2.336,45 2.369,78 33,33 14,55 
2027 2.375,66 2.409,56 33,89 16,23 
2028 2.414,87 2.449,33 34,45 17,88 
2029 2.454,08 2.489,10 35,01 19,50 
2030 2.493,29 2.528,87 35,57 21,10 
2031 2.532,50 2.568,64 36,13 22,67 
2032 2.571,72 2.608,41 36,69 24,22 
2033 2.610,93 2.648,18 37,25 25,74 
2034 2.650,14 2.687,95 37,81 27,25 
2035 2.689,35 2.727,72 38,37 28,73 
2036 2.728,56 2.767,49 38,93 30,18 
2037 2.767,77 2.807,26 39,49 31,62 
2038 2.806,98 2.847,03 40,05 33,04 

Fonte: UFF, 2018 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu em 110,00l/habitante 

a quantidade suficiente para atender as necessidades diárias de um 

indivíduo.  Entretanto, trata-se de um um indicador mínimo, que deve ser 

adaptado às condições de cada região, sua disponibilidade hídrica e sua 

cultura.  

O valor adotado neste PMSB/LMA para o cenário futuro (150l/hab.dia) 

ponderou sobre o desenvolvimento municipal e características básicas de 

sistemas de abastecimento de água (quantidade e qualidade da água 

distribuída, medição de consumo, etc.), circunstâncias que afetam o 

consumo, tornando-o mais intenso. A Figura 11 apresenta os resultados 

encontrados na Tabela 4. 
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Figura 11 – Consumo nos cenários atual e futuro – população total 

  

Fonte: UFF, 2018 

 

9.1.2 Estimativa de perdas no sistema de abastecimento de água potável 

Um sistema de abastecimento de água sempre apresenta perdas que 

possuem diferentes fontes de causas.  

Para possibilitar a caracterização dessas causas, a IWA (International Water 
Association) propõe parâmetros, que envolvem as perdas no sentido físico e 

econômico, apresentados pelo Balanço de Água (Quadro 14). 

 

Quadro 14 – Balanço de água – perdas 

VE = AF + ANF 

Volume de 

água na 

entrada do 
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Abastecimento 

de Água (SAA) 
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VE = AF + ANF 

aparentes 

(não físicas) 

autorizado 

Erros de medição 

Perdas reais 

(físicas) 

Vazamentos e 

extravasamentos 

em reservatórios 

Vazamentos em 

adutoras e redes 

Vazamentos em 

ramais até o ponto 

de medição do 

usuário/cliente 

Fonte: IWA (www.iwa.org.br) 

 

O controle de perdas de água em um SAA, constitui-se na principal atividade 

operacional, uma vez que o seu controle esta diretamente relacionado com a 

receitas e as despesas do prestador desses serviços no município. 

A evolução temporal das perdas é um fator de difícil previsão, uma vez que 

os fatores de influencia estão ligados diretamente as atividades operacionais 

do prestador (agilidade e qualidade dos reparos necessários para o combate 

das perdas, gerenciamento da pressão, erros de medição, hidrometração, 

controle de vazamentos, efetividade do combate às fraudes e ligações 

clandestinas, dentre outros).  

Por essa razão, para o cenário futuro adota-se como meta aquelas 

estabelecidas pelo Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) para a 

Região Nordeste (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Metas PLANSAB – Perdas 

 Ano 

Região 

Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-

oeste 

% do índice 

de perdas 

na 

distribuição 

2010 51 51 34 35 34 

2018 45 44 33 33 32 

2023 41 41 32 32 31 

2033 33 33 29 29 29 

Fonte: Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) 
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No cenário atual, de acordo com as informações contidas no DTP/LMA o 

índice de perdas na distribuição registrado pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura foi de 50,00%. 

Desta forma, a Tabela 6 apresenta, para o horizonte de vigência do 

PMSB/LMA, os índices de perdas a serem respeitados pelo prestador dos 

serviços de abastecimento de água potável no município de Lagoa do Mato 

para atingimento dos objetivos deste PMSB. 

 

Tabela 6 – Índices de perdas 

Ano 
Perdas 

Cenário atual 
(%) 

Perdas 
Cenário futuro 

(%) 

% de redução  
(total) 

% de 
redução  

(a.a.) 

2018 50,00 50,00 - 0,00 
2023 50,00 41,00 1,8 9,00 
2038 50,00 33,00 0,53 17,00 

Fonte: UFF, 2018 

 

As reduções anuais demandas poderão ser visualizadas na Tabela 7 e na 

Figura 12. 

 

Tabela 7 – Percentuais de perdas anuais previstas  

Ano 
Cenário atual 

(%) 
Cenário futuro 

(%) 
Metas PLANSAB 

(%) 

2018 50,00 50,00 44,00 
2019 50,00 48,20 - 
2020 50,00 46,40 - 
2021 50,00 44,60 - 
2022 50,00 42,80 - 
2023 50,00 41,00 41,00 
2024 50,00 40,47 - 

2025 50,00 39,93 - 

2026 50,00 39,40 - 
2027 50,00 38,87  
2028 50,00 38,33 - 
2029 50,00 37,80 - 
2030 50,00 37,27 - 
2031 50,00 36,73 - 
2032 50,00 36,20 - 
2033 50,00 35,67 - 
2034 50,00 35,13 - 
2035 50,00 34,60 - 
2036 50,00 34,07 - 
2037 50,00 33,53 - 
2038 50,00 33,00 33,00 

Fonte: UFF, 2018 
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Figura 12 – Percentual de perdas previstas (20 anos) 

  
Fonte: UFF, 2018 

 

9.1.3 Estimativa do volume consumido 

O consumo de água depende de disponibilidade do recurso e de seu custo 

para a população, além do clima e dos hábitos locais, etc.. Depende ainda, 

da qualidade do sistema de abastecimento disponível. 

A estimativa do volume consumido no horizonte de vigência deste PMSB, 

para o cenário atual,  foi obtida pela relação do volume per capita, população 

urbana e índice de atendimento urbano (84,55%). 

Para o cálculo do volume consumido pela população rural no cenário atual e 

futuro, foi estabelecido o mesmo consumo per capita da população urbana, 

uma vez que, independente de sua localização no território municipal, a 

quantidade deve ser suficiente para atender as necessidades diárias do 

indivíduo, além do índice de atendimento apresentado no DTP/LMA  para 

esta área (86,95%). 

Ainda, para esta população, o aumento anual de 3% do índice de 

atendimento, mantendo-se o mesmo do abastecimento de água potável, 

sendo que para o esgotamento sanitário, a universalização nesta área será 

alcançada em 2023. 

O SNIS/AE-2015, indicou valores entre 99,72 e 100% para o município de 

Lagoa do Mato e 100% o índice de atendimento urbano considerado como o 

adequado para a universalização dos serviços. Assim, para o cenário futuro, 

adotou-se este valor. A Tabela 8 apresenta as estimativas. 
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Tabela 8 – Estimativa do volume consumido 

Ano 
População 

Total 
(hab) 

População 
Urbana 
(hab) 

População 
Rural 
(hab) 

CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO 

CENÁRIO 
ATUAL 

CENÁRIO 
FUTURO 

CENÁRIO 
ATUAL 

CENÁRIO 
FUTURO 

Área urbana Área rural 

Índice de 
atendimento 

- 
área urbana 

(%) 

Índice de 
atendimento 

- 
área rural  

(%) 

Índice de 
atendimento 

- 
área urbana 

(%) 

Índice de 
atendimento 

- 
área rural 

(%) 

Volume 
consumido 

(m3/dia) 

Volume 
consumido 

(m3/dia) 

Volume 
consumido 

(m3/dia) 

Volume 
consumido 

(m3/dia) 

2018 13.677 5.574 8.104 84,55 86,95 84,55 86,95 696,92 706,86 1.042,06 1.056,93 

2019 13.943 5.682 8.261 84,55 86,95 87,08 89,56 710,43 742,18 1.062,26 1.109,74 

2020 14.208 5.790 8.418 84,55 86,95 89,69 92,25 723,94 778,99 1.082,46 1.164,77 

2021 14.473 5.898 8.575 84,55 86,95 92,39 95,01 737,45 817,33 1.102,66 1.222,10 

2022 14.738 6.006 8.732 84,55 86,95 95,16 97,86 750,96 857,27 1.122,86 1.281,82 

2023 15.003 6.114 8.889 84,55 86,95 98,01 100,00 764,47 898,87 1.143,06 1.333,37 

2024 15.268 6.222 9.046 84,55 86,95 100,00 100,00 777,98 933,31 1.163,26 1.356,93 

2025 15.533 6.330 9.203 84,55 86,95 100,00 100,00 791,49 949,52 1.183,46 1.380,50 

2026 15.799 6.438 9.360 84,55 86,95 100,00 100,00 805,00 965,72 1.203,66 1.404,06 

2027 16.064 6.546 9.517 84,55 86,95 100,00 100,00 818,51 981,93 1.223,87 1.427,62 

2028 16.329 6.654 9.675 84,55 86,95 100,00 100,00 832,02 998,14 1.244,07 1.451,19 

2029 16.594 6.762 9.832 84,55 86,95 100,00 100,00 845,53 1.014,35 1.264,27 1.474,75 

2030 16.859 6.870 9.989 84,55 86,95 100,00 100,00 859,04 1.030,55 1.284,47 1.498,31 

2031 17.124 6.978 10.146 84,55 86,95 100,00 100,00 872,55 1.046,76 1.304,67 1.521,88 

2032 17.389 7.086 10.303 84,55 86,95 100,00 100,00 886,06 1.062,97 1.324,87 1.545,44 

2033 17.655 7.194 10.460 84,55 86,95 100,00 100,00 899,57 1.079,17 1.345,07 1.569,00 

2034 17.920 7.303 10.617 84,55 86,95 100,00 100,00 913,08 1.095,38 1.365,27 1.592,57 

2035 18.185 7.411 10.774 84,55 86,95 100,00 100,00 926,59 1.111,59 1.385,47 1.616,13 

2036 18.450 7.519 10.931 84,55 86,95 100,00 100,00 940,09 1.127,80 1.405,67 1.639,69 

2037 18.715 7.627 11.088 84,55 86,95 100,00 100,00 953,60 1.144,00 1.425,87 1.663,26 

2038 18.980 7.735 11.245 84,55 86,95 100,00 100,00 967,11 1.160,21 1.446,07 1.686,82 

Fonte: UFF, 2018  
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Diante dos resultados apresentados, é possível verificar que, para o cenário 

atual o incremento foi de 674,20m3, enquanto que, no cenário futuro, o 

incremento necessário para universalização dos serviços é de (1.083,24m3) 

(Figura 12). 

 

Figura 13 – Volumes consumidos no cenário atual e futuro – área urbana e rural 

  
 Fonte: UFF, 2018 

 

9.1.4 Estimativa do volume produzido 

O volume produzido de água é aquele captado pelo prestador dos serviços 

públicos de abastecimento de água, enquanto o volume consumido é aquele 

que considera as perdas do sistema.  

Neste sentido, o volume de água produzido será sempre maior que o volume 

consumido, uma vez que considera as perdas do sistema (Figura 14). 

No cenário atual, para atender a população urbana do município, segundo 

estabelecido no DTP/LMA, 15,30l/s são captados do manancial subterrâneo 

(Poços de Lagoa do Mato), com a média de funcionamento do sistema 

estimada em 12:00horas/dia Desta forma, considerando o período de 

funcionamento do sistema, estima-se que sejam produzidos 1.775,89m3 de 

água para atender a demanda diária da população urbana do município. 

Com relação à população rural os dados disponíveis são insuficientes para 

possibilitar o cálculo. 
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Para o cenário futuro, volume consumido, acrescido das perdas estimadas foi 

utilizado para estimar o volume produzido (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Volumes produzidos – cenário atual e futuro 

Ano 

CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO 

Volume 
consumido 

(m3) 

Volume 
produzido 

(m3) 

Volume 
consumido 

(m3) 

Perdas 
(%) 

Volume 
produzido 

(m3) 

2018 1.738,98 1.775,89 1.763,79 50,00 2.645,69 
2019 1.772,69 1.810,32 1.851,92 48,20 2.744,55 
2020 1.806,40 1.844,74 1.943,75 46,40 2.845,66 
2021 1.840,11 1.879,17 2.039,43 44,60 2.949,01 
2022 1.873,82 1.913,59 2.139,09 42,80 3.054,63 
2023 1.907,53 1.948,02 2.232,24 41,00 3.147,46 
2024 1.941,24 1.982,44 2.290,24 40,47 3.217,03 
2025 1.974,95 2.016,87 2.330,01 39,93 3.260,47 
2026 2.008,66 2.051,29 2.369,78 39,40 3.303,48 
2027 2.042,37 2.085,72 2.409,56 38,87 3.346,07 
2028 2.076,08 2.120,14 2.449,33 38,33 3.388,23 
2029 2.109,79 2.154,57 2.489,10 37,80 3.429,97 
2030 2.143,50 2.189,00 2.528,87 37,27 3.471,29 
2031 2.177,21 2.223,42 2.568,64 36,73 3.512,18 
2032 2.210,92 2.257,85 2.608,41 36,20 3.552,65 
2033 2.244,63 2.292,27 2.648,18 35,67 3.592,69 
2034 2.278,34 2.326,70 2.687,95 35,13 3.632,31 
2035 2.312,05 2.361,12 2.727,72 34,60 3.671,51 
2036 2.345,76 2.395,55 2.767,49 34,07 3.710,28 
2037 2.379,47 2.429,97 2.807,26 33,53 3.748,63 
2038 2.413,18 2.464,40 2.847,03 33,00 3.786,55 

Fonte: UFF, 2018 
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Figura 14 – Volumes produzidos no cenário atual e futuro – área urbana e rural 

  
Fonte: UFF, 2018 

 

Ao considerar a capacidade do sistema produtor (536.112,0m3/ano) e o 

volume produzido estimado para o cenário atual, ao final do período de 

vigência do PMSB/LMA, verifica-se que será necessário ampliar a 

capacidade do sistema produtor em 0,00% para atender ao volume 

demandado. 

No cenário futuro, o volume consumido será de 3.144,36m3/dia que, 

acrescido das perdas, totaliza 981.860,45m3/ano. Para atender a demanda 

até 2038, o sistema produtor deverá ter sua capacidade ampliada em 83,14% 

(Figura 15).  
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Figura 15 – Volume produzido x capacidade do sistema produtor 

 

Fonte: UFF, 2018 

 

 Reserva de equilíbrio 

A reserva de equilíbrio é a água que deverá ser acumulada nas horas de 

menor consumo para compensar as horas de maior demanda.  Como o 

consumo é flutuante e a vazão da adução é constante, principalmente em 

aduções por recalque, nas horas em que o consumo for inferior à demanda o 

reservatório se torna pleno para que, nas horas em que o consumo na rede 

for maior, o volume acumulado compense o déficit em relação à vazão de 

entrada. 

Tanto para a adução contínua, quanto para a adução durante um intervalo de 

algumas horas consecutivas do dia (situação comum em pequenos sistemas 

em virtude dos custos operacionais e da indisponibilidade de operadores 

qualificados, principalmente em municípios de pequeno porte), a reserva 

mínima deverá ser garantida quando da elaboração de novos projetos, pois 

representa o volume necessário para suprir o consumo durante o período em 

que não houve adução. 
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9.1.5 Perdas na distribuição 

De acordo com o Ministério das Cidades (MCidades,2003), a redução das 

perdas físicas permite diminuir os custos de produção mediante redução do 

consumo de energia, de produtos químicos e outros e utilizar as instalações 

existentes para aumentar a oferta, sem expansão do sistema produtor. 

Embora as perdas estejam associadas diretamente à atuação do prestador 

dos serviços, seja este prestado pelo município diretamente, pela 

concessionária estadual ou privada, vale lembrar que o município é sempre o 

titular dos serviços de saneamento básico3, e que será ele quem deverá zelar 

para o alcançar o patamar das perdas físicas estabelecidas para o cenário 

futuro.  

Seu combate deve iniciar-se na escolha do material para a construção das 

redes de abastecimento; em investimentos na qualificação da gestão 

operacional, particularmente na capacitação de pessoas ou aporte de 

pessoal qualificado para a operação e gerenciamento dos sistemas 

distribuidores; no gerenciamento adequado dos materiais das redes e das 

demais estruturas; na setorização e controle de pressão por válvulas 

redutoras; na substituição das redes e dos ramais, quando esgotadas 

alternativas menos dispendiosas para redução das perdas; na adoção da 

macromedição e telemetria; em pesquisa acústica de vazamentos não 

visíveis; dentre outras medidas. 

Tais medidas, mesmo que sejam de ordem operacional do prestador dos 

serviços, ao município cabe a fiscalização para possibilitar que sejam 

atingidos  seus objetivos. 

Cabe também à fiscalização municipal auxiliar no combate às perdas 

aparentes que decorrem de imprecisões associadas à medição do consumo, 

de erros de manuseio (leituras e faturamento), ligações clandestinas, falhas 

no cadastro comercial do prestador, hidrômetros danificados (parados ou que 

subestimam o volume consumido, fraudados ou não), dentre outros fatores. 

9.1.6 Estimativa da vazão demandada 

O volume de água consumida apresenta variações constantes. O Quadro 15 

apresenta essas variações. 

 

                                                        
3  A respeito da titularidade dos serviços de saneamento básico, ver o item 21.1 – 
Institucional, deste produto. 
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Quadro 15 -  Variações sobre o volume de água consumido 

VARIAÇÃO OCORRÊNCIA 

Instantânea 
Ocorre nas extremidades da rede quando atende a prédios e 

habitações desprovidas de reservatórios. 

Horária 
O consumo apresenta variações nas horas do dia, geralmente a 

maior hora de consumo ocorre entre as 10:00 e 12:00h. 

Diária 
O consumo diário geralmente é maior ou menor que o consumo 

médio diário. No verão o consumo diário é maximizado. 

Mensal 
Nos meses de verão, o consumo supera o consumo médio diário, 

enquanto que no período de frio este consumo é menor. 

Anual 

O consumo anual tende a crescer devido a melhorias nos hábitos 

e costumes da população e em função do desenvolvimento 

industrial. 

Fonte: UFF, 2018 

 

Para estimar as variações nas vazões do sistema de abastecimento de água 

no horizonte temporal do PMSB/LMA, os coeficientes médios adotados (K1, 

K2, K3) estão representado no Quadro 16. 

 

Quadro 16 - Coeficientes para estimativa das variações 

COEFICIENTE DESCRIÇÃO VALOR 

K1 Coeficiente do dia de maior consumo 1,2 

K2 Coeficiente da hora de maior consumo 1,5 

K3 Coeficiente da hora de menor consumo 0,5 

Fonte: UFF, 2018 

 

As equações para determinação das vazões encontram-se representadas no 

Quadro 17. 

 

Quadro 17 – Equações utilizadas para determinação das vazões 

VAZÃO EQUAÇÃO ADOTADA 

QDMC Dia de maior consumo K1 x Qmédio 

QDHMC Dia e hora de maior consumo K1 x K2 x Qmédio 

QHMC Hora de menor consumo K3 x Qmédio 

 Fonte: UFF, 2018 
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Para o cenário atual e futuro, as vazões médias calculadas podem ser 

visualizadas na Tabela 10.  
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Tabela 10 – Vazões médias nos cenários atual e futuro (l/s) 

CENÁRIO ATUAL 

Ano 
População 

urbana 
(hab.) 

Consumo 
per capita 
(l/hab.dia) 

Tempo de 
funcionamento do 

sistema 
(‘’) 

Qmédio K1 QDMC K2 QDHMC K3 QHMC 

2018 5.574 147,89 1.800,00 9,54 1,20 11,45 1,50 17,17 0,50 8,59 
2019 5.682 147,89 1.800,00 9,73 1,20 11,67 1,50 17,51 0,50 8,75 
2020 5.790 147,89 1.800,00 9,91 1,20 11,89 1,50 17,84 0,50 8,92 
2021 5.898 147,89 1.800,00 10,10 1,20 12,11 1,50 18,17 0,50 9,09 
2022 6.006 147,89 1.800,00 10,28 1,20 12,34 1,50 18,50 0,50 9,25 
2023 6.114 147,89 1.800,00 10,47 1,20 12,56 1,50 18,84 0,50 9,42 
2024 6.222 147,89 1.800,00 10,65 1,20 12,78 1,50 19,17 0,50 9,59 
2025 6.330 147,89 1.800,00 10,84 1,20 13,00 1,50 19,50 0,50 9,75 
2026 6.438 147,89 1.800,00 11,02 1,20 13,22 1,50 19,84 0,50 9,92 
2027 6.546 147,89 1.800,00 11,21 1,20 13,45 1,50 20,17 0,50 10,08 
2028 6.654 147,89 1.800,00 11,39 1,20 13,67 1,50 20,50 0,50 10,25 
2029 6.762 147,89 1.800,00 11,57 1,20 13,89 1,50 20,83 0,50 10,42 
2030 6.870 147,89 1.800,00 11,76 1,20 14,11 1,50 21,17 0,50 10,58 
2031 6.978 147,89 1.800,00 11,94 1,20 14,33 1,50 21,50 0,50 10,75 
2032 7.086 147,89 1.800,00 12,13 1,20 14,56 1,50 21,83 0,50 10,92 
2033 7.194 147,89 1.800,00 12,31 1,20 14,78 1,50 22,17 0,50 11,08 
2034 7.303 147,89 1.800,00 12,50 1,20 15,00 1,50 22,50 0,50 11,25 
2035 7.411 147,89 1.800,00 12,68 1,20 15,22 1,50 22,83 0,50 11,42 
2036 7.519 147,89 1.800,00 12,87 1,20 15,44 1,50 23,17 0,50 11,58 
2037 7.627 147,89 1.800,00 13,05 1,20 15,67 1,50 23,50 0,50 11,75 
2038 7.735 147,89 1.800,00 13,24 1,20 15,89 1,50 23,83 0,50 11,92 
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CENÁRIO FUTURO 

Ano 
População 

urbana 
(hab.) 

Consumo per 
capita 

(l.hab.dia) 

Tempo de 
funcionamento do 

sistema 
(‘’) 

Qmédio K1 QDMC K2 QDHMC K3 QHMC 

2018 5.574 150,00 43.200,00 9,68 1,20 11,61 1,50 17,42 0,50 8,71 
2019 5.682 150,00 43.200,00 9,86 1,20 11,84 1,50 17,76 0,50 8,88 
2020 5.790 150,00 43.200,00 10,05 1,20 12,06 1,50 18,09 0,50 9,05 
2021 5.898 150,00 43.200,00 10,24 1,20 12,29 1,50 18,43 0,50 9,22 
2022 6.006 150,00 43.200,00 10,43 1,20 12,51 1,50 18,77 0,50 9,38 
2023 6.114 150,00 43.200,00 10,61 1,20 12,74 1,50 19,11 0,50 9,55 
2024 6.222 150,00 43.200,00 10,80 1,20 12,96 1,50 19,44 0,50 9,72 
2025 6.330 150,00 43.200,00 10,99 1,20 13,19 1,50 19,78 0,50 9,89 
2026 6.438 150,00 43.200,00 11,18 1,20 13,41 1,50 20,12 0,50 10,06 
2027 6.546 150,00 43.200,00 11,36 1,20 13,64 1,50 20,46 0,50 10,23 
2028 6.654 150,00 43.200,00 11,55 1,20 13,86 1,50 20,79 0,50 10,40 
2029 6.762 150,00 43.200,00 11,74 1,20 14,09 1,50 21,13 0,50 10,57 
2030 6.870 150,00 43.200,00 11,93 1,20 14,31 1,50 21,47 0,50 10,73 
2031 6.978 150,00 43.200,00 12,12 1,20 14,54 1,50 21,81 0,50 10,90 
2032 7.086 150,00 43.200,00 12,30 1,20 14,76 1,50 22,15 0,50 11,07 
2033 7.194 150,00 43.200,00 12,49 1,20 14,99 1,50 22,48 0,50 11,24 
2034 7.303 150,00 43.200,00 12,68 1,20 15,21 1,50 22,82 0,50 11,41 
2035 7.411 150,00 43.200,00 12,87 1,20 15,44 1,50 23,16 0,50 11,58 
2036 7.519 150,00 43.200,00 13,05 1,20 15,66 1,50 23,50 0,50 11,75 
2037 7.627 150,00 43.200,00 13,24 1,20 15,89 1,50 23,83 0,50 11,92 
2038 7.735 150,00 43.200,00 13,43 1,20 16,11 1,50 24,17 0,50 12,09 

Fonte: UFF, 2018 

* As demandas de emergência e as vazões de combate a incêndios não foram consideradas e deverão ser contabilizadas quando da elaboração de projetos 
executivos para ampliação do sistema, que deverão atender a norma ABNT  NBR 12.217/94.  
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Desta forma, é possível verificar, que as vazões, no cenário atual, são 

inferiores às apresentadas pelo cenário futuro, o que pode ser visualizado na 

Figura 16. 

 

Figura 16 – Comparativo de vazões – cenários atual e futuro 

Fonte: UFF, 2018 

 

É importante destacar que os valores apresentados são referenciais 

(estimativos para efeitos de planejamento) e, para a possibilitar a construção 

do sistema, as estruturas deverão seguir os valores dimensionados em 

projeto executivo. 
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9.1.7 Estimativa da reservação necessária 

Reservatórios são elementos do sistema de abastecimento de água 

destinados a regularizar as variações entre as vazões de adução e 

distribuição, bem como condicionar as pressões na rede de distribuição. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define, que na ausência 

de dados suficientes que permitam traçar a curva de variação diária de 

consumo, o volume mínimo armazenado necessário para compensar a 

variação, será igual ou superior a 1/3 do volume distribuído no dia de 

consumo máximo (DMC), desde que a adução seja contínua durante as 24 

horas do dia. 

O DTP/LMA indicou que o município conta com reservatórios de água tratada 

e que o volume total reservado para distribuição é de 75m3 e as estimativas 

de vazões apresentaram que para o cenário atual em 2038, a vazão no dia e 

hora de maior consumo será de 23,83l/s e para o cenário futuro de 24,17l/s 

(Figura 17). 

 

Figura 17 – Reservação municipal e vazões estimadas – cenário atual e futuro 

 

Fonte: UFF/PM, 2018 

 

De acordo com a vazão no dia de maior consumo no cenário atual, é 

necessário o aumento de capacidade de reservação para atendimento 

adequado no final de plano (2038).  
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Já para o cenário futuro há a necessidade de ampliação na capacidade de 

reservação, visto que a capacidade de reservação necessária no dia de 

maior consumo será de no mínimo 348,2m³ para o final de plano (2038). 

9.1.8 Estimativa da expansão da rede de distribuição 

Como última unidade do sistema de abastecimento de água, a rede de 

distribuição é aquela que garante a qualidade, quantidade, pressão e 

continuidade de água distribuída.  

Segundo apresentado no DTP/LMA, a rede de distribuição implantada no 

município conta com a extensão total de aproximadamente 10km para o 

atendimento de 3.942 habitantes (população urbana).  

Assim, o número de habitantes por metro de rede de distribuição no 

município de Lagoa do Mato é de 0,2hab./m.  

Cumpre ressaltar que o SNIS/AE (2016) apresenta que, na Região Nordeste,  

a extensão da rede de água por ligação (indicador IN020), é de 9,00metros.  

Como os dados coletados para previsão de rede nas áreas rurais são 

insuficientes para cálculos pontuais dos sistemas alternativos a serem 

implementados, estudos pontuais deverão ser realizados para que haja a 

previsão da demanda de rede nesses locais. 

Para o ano de 2038, a rede de distribuição no cenário futuro deverá ser 

aumentada (Tabela 11), o que equivale a 6.506,40m a mais que o previsto 

pelo cenário atual. 

 

Tabela 11 – Estimativa de expansão da rede de distribuição 

ANO 
População 

urbana  
(hab.) 

População urbana 
atendida pela rede 

(hab.) 

CENÁRIO 
ATUAL 

CENÁRIO 
FUTURO 

Rede de 
distribuição (m) 

Rede de 
distribuição (m) 

2018 5.574 4.712 10.145,00 10.145,00 

2019 5.682 4.804 10.145,00 10.651,91 

2020 5.790 4.895 10.145,00 11.180,10 

2021 5.898 4.986 10.145,00 11.730,40 

2022 6.006 5.078 10.145,00 12.303,66 

2023 6.114 5.169 10.145,00 12.900,75 

2024 6.222 5.261 10.145,00 13.395,00 

2025 6.330 5.352 10.145,00 13.627,61 

2026 6.438 5.443 10.145,00 13.860,22 

2027 6.546 5.535 10.145,00 14.092,82 

2028 6.654 5.626 10.145,00 14.325,43 

2029 6.762 5.717 10.145,00 14.558,04 
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2030 6.870 5.809 10.145,00 14.790,64 

2031 6.978 5.900 10.145,00 15.023,25 

2032 7.086 5.991 10.145,00 15.255,85 

2033 7.194 6.083 10.145,00 15.488,46 

2034 7.303 6.174 10.145,00 15.721,07 

2035 7.411 6.265 10.145,00 15.953,67 

2036 7.519 6.357 10.145,00 16.186,28 

2037 7.627 6.448 10.145,00 16.418,89 

2038 7.735 6.539 10.145,00 16.651,49 

Fonte: UFF, 2018 

 

As estimativas de expansão da rede para atendimento da população urbana 

pode ser verificada na Figura 18. 

 

Figura 18 – Expansão da rede nos cenários atual e futuro 

   
 Fonte: UFF, 2018 

 

Observa-se uma necessidade de ampliação de quase 50% da rede de 

distribuição existente, visto que a densidade populacional se encontra baixa, 

será imprescindível a implementação e utilização de instrumentos para o 

direcionamento e planejamento de uso e ocupação do solo, visando o não 

espraiamento urbano e a ocupação de áreas vazias da malha urbana onde já 

existe infraestrutura de abastecimento de água, sendo necessária apenas ou 

principalmente sua adequação para atender a população restante. 
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9.1.9 Abastecimento de água potável em núcleos urbanos de distritos e 

comunidades tradicionais  

O DTP/LMA identificou a presença de núcleos urbanos e comunidades, que 

tem seu abastecimento de água garantido por meio da Captação direta em 

poços, sendo que, a população dessas comunidades não é orientada quanto 

à necessidade de proteção dos poços e nascentes e sobre a necessidade de 

se realizar a desinfecção da água de consumo.  

Não registrou ainda a presença de comunidades indígenas e quilombolas no 

município. 

Como os dados existentes são insuficientes para cálculos estimativos, 

estudos pontuais deverão ser realizados para que haja a previsão da 

demanda de rede nesses locais. 

Para o cenário atual, estima-se que a mesma condição do abastecimento 

seja mantida e, no cenário futuro, que o abastecimento dessas comunidades 

seja garantido, com regras próprias para a exploração e manutenção dos 

serviços, apropriação as comunidades dos benefícios do saneamento básico, 

apresentando-se, ao final da vigência do PMSB/LMA, índices próximos à 

universalização da prestação dos serviços.  

9.1.10 Mananciais passíveis de utilização para o abastecimento de água  

O município de Lagoa do Mato está situado nos domínios da região 

hidrográfica do Atlântico Ocidental, às margens da Bacias Hidrográficas do 

Rio Itapecuru e do Rio Parnaíba. 

• Manancial alternativo para o abastecimento do município 

O manancial subterrâneo utilizado que, de acordo com o DTP, possui uma 

vazão total de 71,81l/s ou 6.204,40m³/dia é aproximadamente 60% superior à 

quantidade demandada com o crescimento populacional projetado para 2038, 

no cenário futuro.  

Como mananciais alternativos pode-se destacar o Riacho São Domingos e o 

Riacho Santana, porém seu enquadramento e vazão não são conhecidos, 

necessitando de um estudo detalhado para verificar a viabilidade e a 

capacidade hídrica desses corpos hídricos.  

9.1.11 Emergências e contingências no sistema de abastecimento de água 
potável 

Eventos de contingências e emergências relacionados com o abastecimento 

de água podem ser agrupados em duas distintas categorias, ou seja, aqueles 
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que acarretam falta d’água parcial ou localizada e aqueles que acarretam 

falta d’água generalizada.  

Neste sentido, o Quadro 18 demonstra esses eventos e apresenta as 

respectivas ações para seu atendimento ou combate. 

 

Quadro 18 – Previsão de eventos de emergência e ações de contingência – abastecimento 
de água potável 

SITUAÇÃO 

CRÍTICA 
EVENTOS DE EMERGÊNCIA AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

Falta d’água 

parcial ou 

localizada 

Interrupção temporária do 

fornecimento de energia elétrica 

nas instalações produtoras de 

água 

Verificação e adequação de plano 

de ação para as ocorrências 

Comunicação a operadora de 

energia elétrica 

Interrupção do fornecimento de 

energia elétrica na distribuição 

Comunicação à população e 

autoridades locais 

Danos em estruturas 

equipamentos 

Verificação de plano de ação para 

as ocorrências e reparo nas 

estruturas equipamentos 

Rompimento de redes e adutoras 

de água tratada 

Reparo e transferência de água 

entre setores de abastecimento 

Vandalismo Comunicação a polícia  

Falta d’água 

generalizada 

Inundação das captações com 

danos de equipamentos e 

infraestrutura 

Verificação e adequação de plano 

de ação para as ocorrências 

Comunicação à população e 

autoridades locais 

Interrupção prolongada no 

fornecimento de energia elétrica 

 i t l õ  d  d ã  

Comunicação a população e 

autoridades locais 

Vazamento de cloro nas 

instalações de tratamento de 

água 

Deslocamento de frota de 

caminhões tanque e racionamento 

de água disponível em 

reservatórios 

Escassez hídrica 

Manobras operacionais para 

racionamento do consumo 

Comunicação a população e 

autoridades locais 

Fonte: UFF, 2018 
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As ações de emergência deverão especificar, de forma clara, os 

responsáveis pela coordenação das medidas a tomar, os esquemas 

alternativos para o abastecimento de água nos casos de emergência, bem 

como um plano de comunicação para alertar e informar os usuários e 

consumidores.  

As ações a serem estabelecidas para o atendimento das emergências devem 

ser concisas, objetivas e de fácil implementação. Os procedimentos 

necessários não necessitam ser exaustivos, porem deverão trazer a 

informação crítica nas fases iniciais e orientar para a resposta operacional. 

Sempre que possível, a informação deve ser apresentada sob a forma de 

esquemas funcionais, para possibilitar uma fácil e rápida compreensão das 

recomendações a serem colocadas em prática.  

Para dar respostas às situações de emergência, é necessário ainda que se 

conceba ações de contingências, que consubstanciam-se em ações 

estruturadas e organizadas a serem acionadas quando constatada uma 

situação de emergência, a fim de restabelecer o sistema afetado.  

As ações de contingência devem ocorrer por meio de ações integradas entre 

o prestador dos serviços públicos de abastecimento de água potável, a 

Prefeitura Municipal, entes representativos da população, dentre outros e 

devem estar baseadas em procedimentos e abordagens técnico-científicas, 

incluindo ações de prevenção, preparação, resposta, mitigação e 

recuperação.  

Desta forma, a partir dos eventos apresentados, o município, na qualidade de 

titular dos serviços de saneamento básico 4  e o prestador dos serviços 

públicos de abastecimento de água potável no município, quando contratado 

para a prestação dos serviços, deverão investir na elaboração do PEC-ÁGUA 

que atenda o sistema de abastecimento no município, demonstrando 

capacidade de resposta aos eventos previstos neste PMSB/LMA, com 

determinações adequadas para o atendimento dos problemas previstos. 

Na necessidade de dar respostas aos diversos tipos de eventos previstos ou 

previsíveis no saneamento básico, será necessário que seja elaborado e 

adotado um único documento que se constituirá no Plano de Emergências e 

Contingências do Saneamento Básico (PECSB) que conterá um plano 

específico para cada componente do saneamento básico. 

 

                                                        
4 A respeito da titularidade dos serviços de saneamento básico, ver item 21.1. Institucional 
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9.2 Esgotamento sanitário 

As estimativas atuais e futuras do volume, vazão, carga e concentração do 

esgoto sanitário no município, durante o período de vigência do PMSB/LMA, 

foram obtidas considerando os cenários de evolução prospectados – cenários 

atual e futuro. 

9.2.1 Estimativa da produção per capita  

De acordo com os dados apresentados no DTP/LMA, no cenário atual a 

produção per capita de esgoto é de 118,31l/hab.dia, para o consumo médio 

per capita de água de 147,89l/hab.dia.  

Para o cenário futuro, o consumo médio per capita de água foi estimado em 

150,00l/hab.dia. Partindo dos valores estimados e da relação estabelecida, 

estima-se que neste consumo, a produção per capita de esgoto no cenário 

será de 120,00l/hab.dia (Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Estimativa da produção de esgoto per capita nos cenários prospectados 

CENÁRIO 

ATUAL 

CENÁRIO 

FUTURO 
Coeficiente de 

retorno 

CENÁRIO 

ATUAL 

CENÁRIO 

FUTURO 

Consumo médio per capita de 

água (l/hab.dia) 

Produção per capita de esgoto 

(l/hab.dia) 

147,89 150,00 0,8 118,31 120,00 

Fonte: UFF, 2018 

 

9.2.2 Estimativa do volume produzido   

A estimativa do volume de esgoto produzido no horizonte de vigência deste 

PMSB para o cenário atual, foi obtida pela relação da produção per capita 

estimada, população urbana e índice de atendimento urbano (0,28%). 

Para o cálculo do volume produzido pela população rural no cenário atual e 

futuro, foi estabelecido o mesmo índice de produção per capita da população 

urbana, uma vez que, independente de sua localização no território 

municipal, a quantidade de esgotos gerada por um indivíduo é a mesma 

(considerando as necessidades diárias de um indivíduo, independente de sua 

localização), além do índice de atendimento apresentado no DTP/LMA para 

esta área. 

Ainda, para esta população, no cenário futuro estimou-se o aumento anual de 

30% para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, sendo 
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que a universalização nesta área, não será alcançada em 2038 (35,19% da 

população rural estará atendida neste ano). Por esta razão, o percentual de 

aumento previsto  deverá ser revisto no primeiro ano de revisão deste PMSB 

para que seja possível, ao final de sua vigência, alcançar a universalização 

dos serviços. 

Segundo o SNIS/AE (2016), o índice médio de atendimento urbano com rede 

coletora de esgotos aponta valores acima de 70% apenas no Distrito Federal 

e em três estados: São Paulo, Minas Gerais e Paraná, mesmas Unidades da 

Federação de 2015. Na faixa de 40% a 70%, aparecem outros sete estados: 

Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Roraima, Bahia e 

Paraíba; na faixa logo abaixo, de 20% a 40%, situam-se nove estados: Rio 

Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Sergipe, Tocantins, Alagoas e Santa Catarina; enquanto que na penúltima 

faixa, de 10% a 20%, encontram-se quatro estados: Maranhão, Acre, Piauí e 

Pará (esse último subiu de faixa em relação a 2015). Por fim, na menor faixa, 

inferior a 10%, há três estados: Amazonas, Amapá e Rondônia. 

Desta forma, para o cenário futuro, com relação à população urbana, adotou-

se que no período de validade do PMSB/LMA, o município deverá superar a 

performance atual registrada no estado do Maranhão (15%), caminhando 

para a universalização dos serviços até o final da vigência do PMSM/LMA. A 

Tabela 13 apresenta as estimtivas nos cenários e índices estabelecidos.
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Tabela 13 – Estimativa do volume produzido – cenário atual e futuro 

Ano 
Pop.          

Urbana 
 (hab) 

Pop. 
Rural 
(hab) 

CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO 

CENÁRIO 
ATUAL 

CENÁRIO 
FUTURO 

CENÁRIO 
ATUAL 

CENÁRIO 
FUTURO 

Área urbana Área rural 

Índice 
de 

atend.  
área 

urbana 
(%) 

Pop.urbana 
atendida 

(hab.) 

Índice 
de 

atend.  
área 
rural 
(%) 

Pop. 
rural 

atendida 
(hab.) 

Índice 
de 

atend.  
área 

urbana 
(%) 

Pop. 
urbana 

atendida 
(hab.) 

Índice 
de 

atend. 
área 
rural 
(%) 

Pop.rural 
atendida 

(hab.) 

Volume 
produzido 

(m3.dia) 

Volume 
produzido 

(m3.dia) 

Volume 
produzido 

(m3.dia) 

Volume 
produzido 

(m3.dia) 

2018 5.574 8.104 0,28 16 0,19 15 0,28 16 0,19 15 1,85 1,88 1,78 1,80 
2019 5.682 8.261 0,28 16 0,19 15 0,37 21 0,24 20 1,89 2,49 1,81 2,39 
2020 5.790 8.418 0,28 16 0,19 16 0,48 28 0,31 26 1,93 3,30 1,84 3,16 
2021 5.898 8.575 0,28 17 0,19 16 0,62 36 0,41 35 1,96 4,37 1,88 4,19 
2022 6.006 8.732 0,28 17 0,19 16 0,80 48 0,53 46 2,00 5,79 1,91 5,54 
2023 6.114 8.889 0,28 17 0,19 16 1,04 64 0,69 61 2,03 7,66 1,95 7,33 
2024 6.222 9.046 0,28 17 0,19 17 1,36 84 0,89 81 2,07 10,13 1,98 9,70 
2025 6.330 9.203 0,28 18 0,19 17 1,76 112 1,16 107 2,11 13,40 2,02 12,83 
2026 6.438 9.360 0,28 18 0,19 17 2,29 148 1,51 141 2,14 17,72 2,05 16,97 
2027 6.546 9.517 0,28 18 0,19 18 2,98 195 1,96 187 2,18 23,42 2,09 22,43 
2028 6.654 9.675 0,28 19 0,19 18 3,88 258 2,55 247 2,21 30,95 2,12 29,64 
2029 6.762 9.832 0,28 19 0,19 18 5,04 341 3,32 326 2,25 40,89 2,15 39,16 
2030 6.870 9.989 0,28 19 0,19 18 6,55 450 4,31 431 2,29 54,01 2,19 51,72 
2031 6.978 10.146 0,28 20 0,19 19 8,52 594 5,61 569 2,32 71,31 2,22 68,29 
2032 7.086 10.303 0,28 20 0,19 19 11,07 784 7,29 751 2,36 94,14 2,26 90,15 
2033 7.194 10.460 0,28 20 0,19 19 14,39 1.035 9,48 991 2,39 124,25 2,29 118,98 
2034 7.303 10.617 0,28 21 0,19 20 18,71 1.366 12,32 1.308 2,43 163,95 2,33 157,00 
2035 7.411 10.774 0,28 21 0,19 20 24,32 1.802 16,02 1.726 2,47 216,29 2,36 207,11 
2036 7.519 10.931 0,28 21 0,19 20 31,62 2.377 20,83 2.276 2,50 285,27 2,40 273,17 
2037 7.627 11.088 0,28 21 0,19 21 41,10 3.135 27,07 3.002 2,54 376,18 2,43 360,23 
2038 7.735 11.245 0,28% 22 0,19% 21 53,43% 4.133 35,19% 3.958 2,57 495,96 2,46 474,93 

Fonte: UFF, 2018 
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A Figura 19 demonstra os valores estabelecidos na Tabela 13.  

 

Figura 19 – Produção de esgotos estimada x população atendida– cenário atual e futuro 

 Fonte: UFF, 2018 

 

Devido à característica do município, com população predominante rural, 

cerca 60%, é necessário a implantação de soluções alternativas. A população 

com essa característica geralmente reside em áreas menores e mais 

espaçadas umas das outras, dificultando a implantação de soluções 

coletivas, como implantação de rede coletora de esgotos, geralmente 

implantada em área urbana ou com maior densidade populacional. 

Em Lagoa do Mato se faz necessária a utilização de soluções 

individualizadas para coleta e tratamento de esgotos na área rural, sendo que 

a utilização de fossas sépticas nesse cenário se torna uma alternativa 

bastante eficaz.  

Desta forma, deverá também ser prevista a existência de programas e ações 

no sentido de apoiar com corpo técnico adequado, tanto a 

implantação/construção dessas soluções, assim como o acompanhamento e 

manutenção, de forma que as soluções sejam efetivas no combate à 

poluição. 

Cabe ressaltar que a população deverá ser sensibilizada por meio dos 

programas de educação ambiental, sobre as práticas das soluções 
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individuais como técnicas de atendimento temporal, uma vez que as novas 

redes serão implementadas no município. 

9.2.3 Estimativa da extensão de rede para a coleta do esgoto produzido 

Rede coletora pode ser definida como o conjunto de condutos coletores e 

órgãos acessórios destinados à coleta e remoção dos esgotos produzidos. 

Conforme apresenta o DTP/LMA, o município atende 0,28% de domicílios, e 

dispõe de 32,02m de rede coletora na área urbana, inferindo o atendimento 

de 3,41m/lig de rede no cenário atual. Para efeitos de cálculo estimativo, é 

possível adotar como 4 indivíduos a população média por domicilio (o que 

perfaz a população de uma economia).  

Neste sentido, estima-se que a rede existente atenda 16 habitantes, 

prevendo um crescimento acumulado de 3%a.a. (idem abastecimento de 

água cenário atual) para o atendimento. 

O SNIS/AE (2016) apresenta a extensão  da rede de  esgoto por ligação 

domiciliar, segundo o tipo de prestador e região geográfica (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Extensão da rede coletora nas regiões brasileiras (m/lig) 

REGIÃO 

TIPO DE PRESTADOR 

Total 

Regional Microrregional 
Direito 
público 

Direito 
privado 

Empresa 
privada 

Norte 14,40 - 17,90 - 3,60 12,20 
Nordeste 8,50 - 13,10 8,40 8,40 9,40 
Sudeste 7,70 2,20 11,50 11,30 8,90 9,10 

Sul 15,30 17,60 13,20 14,50 16,90 14,90 
Centro-Oste 10,20 18,50 12,00 - 12,80 10,70 

Brasil 9,10 3,10 11,80 11,20 9,50 9,90 

Fonte: SNIS/AE, 2016 

 

Para o cenário futuro, adota-se os valores estabelecidos pelo SNIS (Tabela 

14) como base de referência para o quinto ano deste PMSB/LMA, e nos 

posteriores a extensão necessária para possibilitar a universalização dos 

serviços no final de vigência do PMSB.  

As estimativas de rede coletora no cenário atual e futuro estão demonstradas 

na Tabela 15.  
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Tabela 15 – Estimativa da extensão de rede coletora – cenário atual e futuro 

ANO 

População 
mensurada para o 

PMSB 
CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO 

Total 
(hab.) 

Urbana 
(hab.) 

Ligações 
estimadas 
(m/lig de 

rede) 

Extensão 
da rede 

(m) 

População 
atendida 

(hab) 

População 
atendida 

(%) 

Ligações 
estimadas 
(m/lig de 

rede) 

Extensão 
da rede 

(m) 

População 
atendida 

(hab) 

População 
atendida 

(%) 
 

2018 13.677 5.574 3,41 32,02 16 0,28 2,61 26,12 16 0,28 
2019 13.943 5.682 3,41 32,02 21 0,28 3,46 34,61 21 0,37 
2020 14.208 5.790 3,41 32,02 28 0,28 4,59 45,85 28 0,48 
2021 14.473 5.898 3,41 32,02 36 0,28 6,07 60,72 36 0,62 
2022 14.738 6.006 3,41 32,02 48 0,28 8,04 80,38 48 0,80 
2023 15.003 6.114 3,41 32,02 64 0,28 10,64 106,38 64 1,04 
2024 15.268 6.222 3,41 32,02 84 0,28 14,07 140,73 84 1,36 
2025 15.533 6.330 3,41 32,02 112 0,28 18,61 186,13 112 1,76 
2026 15.799 6.438 3,41 32,02 148 0,28 24,61 246,10 148 2,29 
2027 16.064 6.546 3,41 32,02 195 0,28 32,53 325,30 195 2,98 
2028 16.329 6.654 3,41 32,02 258 0,28 42,99 429,87 258 3,88 
2029 16.594 6.762 3,41 32,02 341 0,28 56,79 567,91 341 5,04 
2030 16.859 6.870 3,41 32,02 450 0,28 75,01 750,08 450 6,55 
2031 17.124 6.978 3,41 32,02 594 0,28 99,04 990,43 594 8,52 
2032 17.389 7.086 3,41 32,02 784 0,28 130,75 1.307,50 784 11,07 
2033 17.655 7.194 3,41 32,02 1.035 0,28 172,57 1.725,66 1.035 14,39 
2034 17.920 7.303 3,41 32,02 1.366 0,28 227,71 2.277,05 1.366 18,71 
2035 18.185 7.411 3,41 32,02 1.802 0,28 300,40 3.003,97 1.802 24,32 
2036 18.450 7.519 3,41 32,02 2.377 0,28 396,21 3.962,10 2.377 31,62 
2037 18.715 7.627 3,41 32,02 3.135 0,28 522,47 5.224,74 3.135 41,10 
2038 18.980 7.735 3,41 32,02 4.133 0,28 688,84 6.888,39 4.133 53,43 



]  
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Prospectiva e Planejamento Estratégico de Lagoa do Mato 

 

 

2018 

 

 

 

105/244 

2018-MA-PPE-LMA-01- 
Desta forma, é possível perceber que no cenário futuro deverá haver um 

avanço significativo de atendimento, considerando a disponibilidade de 

6.888,39m de rede ao final do período de vigência do PMSB/LMA, enquanto 

que no cenário atual até 2038, 0,28% da população constinuará sendo 

atendida por rede coletora, o que demonstra as diferentes necessidades para 

os cenários estabelecidos (Figura 20). 

 

Figura 20 – Necessidades de extensão da rede coletora no cenário atual e futuro x 
população atendida 

 

Fonte: UFF, 2018 
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Importante ressaltar que, em se projetar a extensão da rede para atender a 

população conforme estabelecido neste PMSB/LMA, a verificação hidráulica 

e geométrica (cotas) dos coletores existentes deverá ser realizada, para que 

possa integrar ao sistema projetado e, a cota de partida da extensão ser a da 

geratriz superior da tubulação existente. 

Quando a extensão da rede se destinar às áreas de expansão do município, 

deverão ser observadas, além das características urbanas do município, a 

densidade demográfica de saturação (hab/dia), a extensão média do 

arruamento por hectare em metros e principalmente a população que será 

servida no horizonte temporal deste PMSB/LMA.  

9.2.4 Estimativa da contribuição de infiltração   

Transportado pelas canalizações, o esgoto não tem sua origem somente nos 

pontos onde há consumo de água. Parcela de sua vazão é resultante de 

infiltrações inevitáveis ao longo dos condutos (juntas mal executadas, 

fissuras ou rupturas nas tubulações, nas paredes das edificações acessórias, 

etc.). 

Tais volumes tornam-se mais acentuados nos períodos chuvosos, pois parte 

das estruturas poderá permanecer temporariamente submersa. Contribuem 

também para a vazão, a parcela originada das ligações ilegais o tipo de 

terreno em que os condutos estão instalados e o tipo de pavimentação viária 

adotado.  

Pesquisas para determinação desta contribuição são raras na literatura 

brasileira, por essa razão será adotada neste PMSB/LMA a taxa de 

contribuição de infiltração 1,0l/s.km, maior valor estabelecido pela  NBR 

9.649/1986 – ABNT em função das características do estado do Maranhão. 

9.2.5 Estimativa do volume de esgoto a ser tratado  

O volume de esgoto a ser destinado ao tratamento, refere-se àqueles 

produzidos pela população atendida, acrescido da contribuição de infiltração.  

A Tabela 16 apresenta as estimativas do volume de esgoto a ser destinado 

ao tratamento. 
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Tabela 16 – Estimativa do volume de esgoto a ser tratado – cenário atual e futuro 

Ano 

CENÁRIO 
ATUAL 

CENÁRIO 
FUTURO 

CENÁRIO 
ATUAL 

CENÁRIO 
FUTURO 

CENÁRI
O ATUAL 

CENÁRIO 
FUTURO 

Volume produzido 
(m3) 

Extensão da rede 
(m) 

Volume a ser  tratado  
(m3) 

2018 3,63 3,68 32,02 26,12 1,13 1,88 
2019 1,89 4,88 32,02 34,61 1,50 2,49 
2020 1,93 6,46 32,02 45,85 1,99 3,30 
2021 1,96 8,56 32,02 60,72 2,64 4,37 
2022 2,00 11,33 32,02 80,38 3,49 5,79 
2023 2,03 14,99 32,02 106,38 4,62 7,66 
2024 2,07 19,84 32,02 140,73 6,11 10,13 
2025 2,11 26,23 32,02 186,13 8,09 13,40 
2026 2,14 34,69 32,02 246,10 10,69 17,72 
2027 2,18 45,85 32,02 325,30 14,13 23,42 
2028 2,21 60,59 32,02 429,87 18,68 30,95 
2029 2,25 80,04 32,02 567,91 24,67 40,89 
2030 2,29 105,72 32,02 750,08 32,59 54,01 
2031 2,32 139,60 32,02 990,43 43,03 71,31 
2032 2,36 184,29 32,02 1.307,50 56,80 94,14 
2033 2,39 243,23 32,02 1.725,66 74,97 124,25 
2034 2,43 320,94 32,02 2.277,05 98,93 163,95 
2035 2,47 423,40 32,02 3.003,97 130,51 216,29 
2036 2,50 558,44 32,02 3.962,10 172,13 285,27 
2037 2,54 736,41 32,02 5.224,74 226,99 376,18 
2038 2,57 970,90 32,02 6.888,39 299,26 495,96 

Fonte: UFF, 2018 

 

Desta forma, no cenário atual, deverão ser tratados 299,26m3 de esgoto 

enquanto que, no cenário futuro serão tratados 495,96m3/dia (Figura 21). 

 

Figura 21 – Esgoto a ser tratado no município – cenário atual e futuro 

  
Fonte: UFF, 2018 
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Considerando os volumes estimados a serem tratados no cenário atual e 

futuro, estima-se que a ETE atingirá sua eficiência máxima no ano de 2018, 

no cenário futuro (Tabela 17). 

 

Tabela 17 – Projeções dos volumes a serem tratados x capacidade da ETE 

ANO 

CENÁRIO 
ATUAL 

CENÁRIO 
FUTURO 

Capacidade da 
ETE em regime de 
eficiência (m3.dia) 

Saturação 
Volume a ser  tratado 

(m3/.dia) 

2018 1,13 1,88 0,00 -1,88 
2019 1,50 2,49 0,00 -2,49 
2020 1,99 3,30 0,00 -3,30 
2021 2,64 4,37 0,00 -4,37 
2022 3,49 5,79 0,00 -5,79 
2023 4,62 7,66 0,00 -7,66 
2024 6,11 10,13 0,00 -10,13 
2025 8,09 13,40 0,00 -13,40 
2026 10,69 17,72 0,00 -17,72 
2027 14,13 23,42 0,00 -23,42 
2028 18,68 30,95 0,00 -30,95 
2029 24,67 40,89 0,00 -40,89 
2030 32,59 54,01 0,00 -54,01 
2031 43,03 71,31 0,00 -71,31 
2032 56,80 94,14 0,00 -94,14 
2033 74,97 124,25 0,00 -124,25 
2034 98,93 163,95 0,00 -163,95 
2035 130,51 216,29 0,00 -216,29 
2036 172,13 285,27 0,00 -285,27 
2037 226,99 376,18 0,00 -376,18 
2038 299,26 495,96 0,00 -495,96 

Fonte: UFF, 2018 

 

9.2.6 Estimativa das vazões 

Da mesma forma que o consumo de água, a produção de esgotos apresenta 

importantes variações, sendo que estas podem ocorrer ao longo do dia 

(variações horárias), ao longo da semana (variações diárias) e ao longo do 

ano (variações sazonais). 

Observa-se, nos afluentes de uma ETE, os dois picos principais: o pico do 

inicio da manhã (mais pronunciado) e o pico do inicio da noite (mais 

distribuído). A vazão média diária é aquela na qual as áreas acima e abaixo 

do valor médio se igualam. 

Para possibilitar a estimativa das vazões os coeficientes K1, K2 e K3 

estabelecidos pela NBR 9.649/1986 (ABNT), serão adotados (Quadro 19). 
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Quadro 19 – Coeficientes de variação adotados 

COEFICIENTE VALOR 

K1 - Coeficiente de máxima vazão diária 1,2 

K2 - Coeficiente da máxima vazão horária 1,5 

K3 - Coeficiente da mínima vazão horária 0,5 

Fonte: UFF, 2018 

 

As equações para determinação das vazões encontram-se apresentadas no 

Quadro 20. 

  

Quadro 20 – Equações para determinação das vazões 

Vazão máxima QMX K1 x K2 x Qmédio 

Vazão mínima QM K3 x Qmédio 

Fonte: UFF, 2018 

 

A Tabela 18 apresenta as vazões máxima e mínima, no cenário atual e 

futuro. 

 

Tabela 18 – Vazões estimadas – cenário atual e futuro 

Ano 
CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO 

Vazão mínima 
(l/s) 

Vazão máxima 
(l/s) 

Vazão  mínima 
(l/s) 

Vazão máxima 
(l/s) 

2018 0,02 0,08 0,02 0,08 
2019 0,01 0,04 0,03 0,10 
2020 0,01 0,04 0,04 0,13 
2021 0,01 0,04 0,05 0,18 
2022 0,01 0,04 0,07 0,24 
2023 0,01 0,04 0,09 0,31 
2024 0,01 0,04 0,11 0,41 
2025 0,01 0,04 0,15 0,55 
2026 0,01 0,04 0,20 0,72 
2027 0,01 0,05 0,27 0,96 
2028 0,01 0,05 0,35 1,26 
2029 0,01 0,05 0,46 1,67 
2030 0,01 0,05 0,61 2,20 
2031 0,01 0,05 0,81 2,91 
2032 0,01 0,05 1,07 3,84 
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2033 0,01 0,05 1,41 5,07 
2034 0,01 0,05 1,86 6,69 
2035 0,01 0,05 2,45 8,82 
2036 0,01 0,05 3,23 11,63 
2037 0,01 0,05 4,26 15,34 
2038 0,01 0,05 5,62 20,23 

Fonte: UFF, 2018 

 

Conforme estimado, na metade da vigência do PMSB (2028), a vazão 

mínima no cenário atual será de 0,01l/s e a máxima 0,05l/s.  No cenário 

futuro, a vazão mínima deverá ser de 5,62l/s e a máxima de 20,23l/s (Figura 

22).   

 

Figura 22 – Vazões estimadas – cenário atual e futuro 

 

Fonte: UFF, 2018 

 

É importante destacar que os valores apresentados são referenciais 

(estimativos para efeitos de planejamento) e, para a possibilitar a construção 

do sistema, as estruturas deverão seguir os valores dimensionados em 

projeto executivo. 

 

9.2.7 Estimativa da carga e concentração de DBO decorrentes do esgoto  

Para oxidar a matéria orgânica presente no esgoto, os microrganismos 

consomem oxigênio, gerando a demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Este 

parâmetro é fundamental para avaliar o grau de poluição de um corpo d’água. 
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De acordo com a literatura do setor, a carga per capita de DBO usualmente 

adotada é de 54 g/hab.dia (0,054kg/hab.dia). Desta forma, os valores 

apresentados serão utilizados para estimar a carga e concentração de DBO 

nos cenários atual e futuro (Tabela 19). 
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Tabela 19 – Carga e concentração de DBO - cenários atual e futuro 

Ano 
Pop. 

Urbana 
(hab) 

Carga DBO 
per capita 

(kg/hab.dia) 

Carga 
total 
DBO 

(kg.dia) 

CENÁRIO 
ATUAL 

CENÁRIO 
FUTURO 

CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO 

Concentração DBO Concentração DBO 

Vazão do sistema (m³/dia) 
Com 

tratamento 
(kg/dia) 

Sem 
tratamento 

(kg/dia) 

Com 
tratamento 

(kg/dia) 

Sem 
tratamento 

(kg/dia) 

2018 5.574 0,05 300,98 6,53 6,63 41,46 46,07 41,46 46,07 
2019 5.682 0,05 306,82 3,40 8,78 41,46 46,07 41,46 46,07 
2020 5.790 0,05 312,65 3,47 11,63 41,46 46,07 41,46 46,07 
2021 5.898 0,05 318,49 3,53 15,41 41,46 46,07 41,46 46,07 
2022 6.006 0,05 324,32 3,60 20,39 41,46 46,07 41,46 46,07 
2023 6.114 0,05 330,16 3,66 26,99 41,46 46,07 41,46 46,07 
2024 6.222 0,05 335,99 3,73 35,70 41,46 46,07 41,46 46,07 
2025 6.330 0,05 341,83 3,79 47,22 41,46 46,07 41,46 46,07 
2026 6.438 0,05 347,66 3,85 62,44 41,46 46,07 41,46 46,07 
2027 6.546 0,05 353,50 3,92 82,53 41,46 46,07 41,46 46,07 
2028 6.654 0,05 359,33 3,98 109,06 41,46 46,07 41,46 46,07 
2029 6.762 0,05 365,16 4,05 144,08 41,46 46,07 41,46 46,07 
2030 6.870 0,05 371,00 4,11 190,30 41,46 46,07 41,46 46,07 
2031 6.978 0,05 376,83 4,18 251,28 41,46 46,07 41,46 46,07 
2032 7.086 0,05 382,67 4,24 331,72 41,46 46,07 41,46 46,07 
2033 7.194 0,05 388,50 4,31 437,81 41,46 46,07 41,46 46,07 
2034 7.303 0,05 394,34 4,37 577,70 41,46 46,07 41,46 46,07 
2035 7.411 0,05 400,17 4,44 762,12 41,46 46,07 41,46 46,07 
2036 7.519 0,05 406,01 4,50 1.005,20 41,46 46,07 41,46 46,07 
2037 7.627 0,05 411,84 4,57 1.325,54 41,46 46,07 41,46 46,07 
2038 7.735 0,05 417,68 4,63 1.747,61 41,46 46,07 41,46 46,07 

 Fonte: UFF, 2018 
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9.2.8 Esgotamento sanitário em comunidades tradicionais 

Nas comunidades identificadas no município de Lagoa do Mato, as soluções 

adotadas para o esgotamento sanitário consubstanciam-se no uso de fossas 

rudimentares, fossas sumidouros e lançamentos direto nos corpos d'água. 

Considerando que os avanços prospectados para o abastecimento de água 

sejam os mesmos para o esgotamento sanitários destas áreas, é possível 

estimar que a universalização da prestação dos serviços estará próxima dos 

últimos anos de vigência deste PMSB/LMA  

9.2.9 Emergências e contingências 

Apesar do sistema de esgotamento sanitário ser objeto de monitoramento, 

podem ocorrer eventos que, por sua natureza, advêm de situações 

excepcionais, tais como desastres naturais (erosões, inundações, etc.), 

ações humanas e outros incidentes, que apresentem relevante impacto 

negativo na infraestrutura podendo colocar em perigo a saúde pública. 

Na possibilidade de se registrar eventos de consequências problemáticas 

(Quadro 21), as ações de emergência para seu combate são demandadas. 

 

Quadro 21 – Previsão de eventos de emergência e ações de contingência no sistema de 
esgotamento sanitário 

SITUAÇÃO CRÍTICA EVENTOS DE EMERGÊNCIA AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

Desastres naturais 

• Inundações 

• Erosões 

• Condições meteorológicas 

extremas (raios, 

temperatura elevada, etc.) 

• Tremores de terra 

Deslocamento da população de 

área de risco; 

Comunicação à Polícia Militar e 

Defesa Civil 

 

Ações humanas 

Internas 

• Sabotagem 

• Vandalismo 

• Roubo de equipamentos 

• Acidentes com produtos 

químicos perigosos 

• Danos de equipamentos 

Reparo das instalações e 

equipamentos; 

Comunicação à Policia Militar; 

Acionamento da Unidade de 

Saúde mais próxima. 

 

Externas 
• Sabotagem 

• Bioterrorismo 

Reparo e transferência do 

esgoto entre setores  de 

esgotamento; 
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SITUAÇÃO CRÍTICA EVENTOS DE EMERGÊNCIA AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

• Vandalismo 

• Acessos indevidos 

• Acidentes com produtos 

químicos perigosos 

Comunicação à população e 

autoridades locais; 

Comunicação à Policia Militar. 

Incidentes inesperados 

• Incêndio 

• Ruptura ou queda de 

energia 

• Falhas em equipamentos 

mecânicos 

• Rompimento de tubulação 

e de estruturas 

• Acidentes construtivos 

• Problemas com pessoal 

(perda de operador, 

emergência médica) 

• Contaminação acidental 

(surto epidêmico, ligações 

cruzadas acidentais) 

• Mudança brusca de 

temperatura e pressão 

• Descartes indevidos 

Reparo das instalações e 

equipamentos; 

Comunicação à população e 

autoridades locais; 

Comunicação à Policia Militar; 

Comunicação a operadora de 

energia elétrica; 

Acionamento da Unidade de 

Saúde mais próxima. 

Fonte: UFF, 2018 

 

Tal como para o sistema de abastecimento de água, as emergências deverão 

ser niveladas, destacando os procedimentos para as emergências e 

contingências.  

Na necessidade de dar respostas aos diversos tipos de eventos previstos ou 

previsíveis no saneamento básico, será necessário que seja elaborado e 

adotado um único documento que se constituirá no Plano de Emergências e 

Contingências do Saneamento Básico (PECSB) que conterá um plano 

específico para cada componente do saneamento básico. 

Desta forma, a partir dos eventos apresentados o município, como titular dos 

serviços, deverá investir na elaboração do PEC-ESGOTO que atenda o 

sistema de esgotamento do município, demonstrando capacidade de 
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resposta aos eventos previstos neste PMSB/LMA, com determinações 

adequadas para o atendimento dos problemas previstos. 

9.3 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

A ideia de planejar a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas, com 

vistas ao controle de inundações e à segurança da população, nasce da 

percepção de que existem problemas a serem resolvidos e oportunidades a 

serem exploradas. 

A legislação do setor, indica que a forma mais racional, econômica e 

sustentável para equacionar estas questões deve se dar por meio de uma 

abordagem ampla e integrada aos demais componentes do saneamento 

básico e às questões atinentes ao desenvolvimento urbano do município. 

9.3.1 Planejamento municipal do componente  

Conforme antes indicado, de acordo com o levantado pelo DTP/LMA, o 

município ainda não dispõe de Plano Diretor e Plano de Uso e Ocupação do 

Solo. 

No que tange o desenvolvimento urbano, a ausência de seu planejamento 

resultará na ocupação de margens de cursos d’água, encostas e linhas de 

escoamento, implicando em áreas de risco, podendo incidir também 

diretamente no aumento da impermeabilização do solo, o que reduzirá a 

velocidade do escoamento superficial e a capacidade de infiltração e 

retenção do solo (Figura 23). 

Quanto mais cedo as questões de drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas forem examinadas, melhores resultados poderão ser obtidos do 

plano urbanístico. Ao serem estudadas tardiamente, ou se o sistema for 

projetado considerando objetivos de curto prazo, as repercussões sociais 

nem sempre serão positivas. 
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Figura 23 – Potenciais problemas da ausência de planejamento do setor  

 
Fonte: UFF, 2018 

 

9.3.2 Estimativas na macrodrenagem 

O município de Lagoa do Mato, de acordo com os dados disponibilizados 

pela EMBRAPA 5 , dispõe de área 623,2km2 de área das quais, 1,75km² 

encontra-se urbanizada. Considerando as tendências de crescimento 

apresentadas no cenário futuro (1,65%a.a.), é possível verificar a 

contribuição do escoamento superficial no horizonte de vigência do 

PMSB/LMA (Tabela 20). 

 

 

 

 

                                                        
5 MIRANDA, E. E. de; GOMES, E. G. GUIMARÃES, M.  Mapeamento e estimativa da área 
urbanizada do Brasil com base em imagens orbitais e modelos estatísticos.  Campinas: 
Embrapa Monitoramento por Satélite, 2005.  Disponível em: 
<http://www.urbanizacao.cnpm.embrapa.br>.  Acesso em: 15 jun. 2016. 
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Tabela 20 – Área de contribuição – cenário atual e futuro 

ANO 

Pop. 
urbana 

estimada 
(hab) 

CENÁRIO 
ATUAL 

CENÁRIO 
FUTURO 

CENÁRIO 
ATUAL 

CENÁRIO 
FUTURO 

Área 
urbanizada 

(km2) 

Área 
urbanizada 

(km2) 

Área de 
contribuição* 

(km2) 

Área de 
contribuição 

(km2) 

2018 5.574 1,19 1,19 1,19 1,19 
2019 5.682 1,19 1,21 

1,23 
1,25 
1,28 
1,30 
1,32 
1,35 
1,37 
1,39 
1,42 
1,44 
1,46 
1,48 
1,51 
1,53 
1,55 
1,58 
1,60 
1,62 
1,72 

1,19 1,21 
2020 5.790 1,19 

1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,72 

1,19 1,23 
2021 5.898 1,19 1,25 
2022 6.006 1,19 1,28 
2023 6.114 1,19 1,30 
2024 6.222 1,19 1,32 
2025 6.330 1,19 1,35 
2026 6.438 1,19 1,37 
2027 6.546 1,19 1,39 
2028 6.654 1,19 1,42 
2029 6.762 1,19 1,44 
2030 6.870 1,19 1,46 
2031 6.978 1,19 1,48 
2032 7.086 1,19 1,51 
2033 7.194 1,19 1,53 
2034 7.303 1,19 1,55 
2035 7.411 1,19 1,58 
2036 7.519 1,19 1,60 
2037 7.627 1,19 1,62 
2038 2.555 1,72 1,72 

Fonte: UFF, 2018 

* Área de contribuição: a superfície do terreno que contribui com o escoamento de água  

 

As áreas a serem drenadas no município poderão ser visualizadas na Figura 

24. 
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Figura 24 – Áreas estimadas de contribuição para macrodrenagem  

 

Fonte: UFF, 2018 

 

O ocupação urbana ocorre irregularmente em áreas de risco e áreas de 

preservação permanente. O relevo do município é pouco acidentado ou seja, 

dificilmente ocorrerá deslizamento de terra ou ocupação em áreas muito 

íngremes. No período entre 1995 e 2010 ocorreu apenas uma inundação 

brusca em 2009, com período de retorno de aproximadamente 15 anos. Não 

há registros de inundações graduais e enchente.  

Ainda que o histórico apresente poucos problemas referentes à enchentes e 

inundações é de suma importância a implementação de intrumentos de 

gestão de uso e ocupação do solo e a destinação de parte do terreno para 

infiltração de águas pluviais. 

9.3.3 Estimativa de inundações e alagamentos 

Os principais fundos de vale identificados pelo DTP/LMA, estão localizados 

no bairro - e sede. Entretanto, 1 inundações bruscas foi registrada no 

município até 2014, em um período de retorno de aproximadamente 15 anos 

e 0 inundação gradual com período de retorno de 0 anos. 

Com base nos registros apresentados é possível estimar as inundações que 

poderão ocorrer no município no horizonte de vigência deste PMSB/LMA, no 

cenário futuro (Tabela 21). 

 

  

2015 2020 2025 2030 2035
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Tabela 21 – Estimativa de inundações no período de validade do PMSB  

Ano 

CENÁRIO FUTURO 

Inundações bruscas Inundações graduais 

2018 - - 
2019 - - 
2020 - - 
2021 - - 
2022 1 - 
2023 1 - 
2024 1 - 
2025 - - 
2026 - - 
2027 - - 
2028 - - 
2029 - - 
2030 - - 
2031 - - 
2032 - - 
2033 - - 
2034 - - 
2035 - - 
2036 - - 
2037 - - 
2038 - - 

 Fonte: UFF, 2018 

 

O período estimado para a ocorrência dos eventos estudados encontra-se 

demonstrado na Figura 25. 

 

Figura 25 – Período estimado para o retorno de inundação gradual e brusca – cenário futuro 

  
Fonte: UFF, 2018 

0.0

0.5

1.0

1.5

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

N
úm

er
o 

de
 e

ve
nt

os

Inundações bruscas Inundações graduais



 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Prospectiva e Planejamento Estratégico de Lagoa do Mato 

 

 

 

2018 

 

 

 

120/244 

2018-MA-PPE-LMA-01 

 
9.3.4 Estimativas na microdrenagem 

O município de Lagoa do Mato não dispõe de instrumentos legais e de 

planejamento que vinculem a construção de sistema de microdrenagem à 

implantação de loteamentos ou abertura de vias.  

No cenário atual, apenas os bairros Bairro da lagoa, Centro da cidade e 

Bairro Novo são servidos com esses dispositivos.  

Os dispositivos que compreendem o sistema de microdrenagem no município 

cobrem aproximadamente 40,00% das vias públicas, estimando-se que 

atendam 2.230 habitantes. 

Considerando a importância deste sistema, espera-se que no cenário futuro, 

seja alcançado o percentual de 76,5% das vias municipais contando com 

dispositivos adequados (Tabela 22). 

Para possibilitar o correto manejo das águas pluviais será importante que o 

cadastro técnico do sistema seja elaborado, uma vez que este apresentará a 

estrutura do sistema, contabilizando os dispositivos existente e aqueles 

necessários, considerando o horizonte de vigência do PMSB/LMA. 

Para tanto, será importante ainda que o município disponha e/ou mantenha 

atualizado seus instrumentos legais e de planejamento que vinculem a 

construção de sistema de microdrenagem à implantação de loteamentos ou 

abertura de vias. 

 

Tabela 22 – Cobertura da microdrenagem – cenário atual e futuro 

ANO 

Pop. 
urbana 

estimada 
(hab.) 

 
CENÁRIO ATUAL 

Cobertura 

 
CENÁRIO FUTURO 

Cobertura 

População atendida 
(hab.) 

População atendida 
(hab.) 

2018 5.574 2.230 2.230 
2019 5.682 2.230 2.341 
2020 5.790 2.230 2.458 
2021 5.898 2.230 2.581 
2022 6.006 2.230 2.710 
2023 6.114 2.230 2.845 
2024 6.222 2.230 2.988 
2025 6.330 2.230 3.137 
2026 6.438 2.230 3.294 
2027 6.546 2.230 3.459 
2028 6.654 2.230 3.632 
2029 6.762 2.230 3.813 
2030 6.870 2.230 4.004 
2031 6.978 2.230 4.204 
2032 7.086 2.230 4.414 
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ANO 

Pop. 
urbana 

estimada 
(hab.) 

 
CENÁRIO ATUAL 

Cobertura 

 
CENÁRIO FUTURO 

Cobertura 

População atendida 
(hab.) 

População atendida 
(hab.) 

2033 7.194 2.230 4.635 
2034 7.303 2.230 4.867 
2035 7.411 2.230 5.110 
2036 7.519 2.230 5.366 
2037 7.627 2.230 5.634 
2038 7.735 2.230 5.916 

Fonte: UFF, 2018 

 

Os resultados da Tabela 22, são apresentados na Figura 26. 

 

Figura 26 – Cobertura da microdrenagem – cenários atual e futuro 

  

Fonte: UFF, 2018 

 

De acordo com a projeção populacional, no decorrer do período do 

PMSB/LMA a taxa de crescimento vai diminuindo conforme o período do 

plano avança. E como mostra a Tabela 22 e a Figura 26 em 2038 ainda não 

estará universalizada a cobertura da microdrenagem, ainda que já haja um 

aumento significativo de 40% para 76,5%. Logo, para que haja a 

universalização ainda no período do plano se faz necessário o aumento e a 

atualização da taxa de coberturra da microdrenagem nos projetos de 

drenagem, bem como a implementação de instrumentos de planejamento de 

uso e ocupação do solo para que a densidade populacional na área urbana 

aumente e evite o espraiamento urbano.  
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9.3.5 Emergências e contingências 

A garantia do funcionamento do sistema de drenagem e manejo das águas 

superficiais urbanas está cada vez mais associada à incorporação de 

metodologias de avaliação e gestão de riscos, bem como às boas práticas de 

operação dos sistemas públicos, principalmente àqueles relacionados a 

limpeza e manutenção dos dispositivos da macro e microdrenagem. 

Apesar de eventos serem previsíveis, considerando seu período de retorno, 

poderão ocorrer eventos que, por sua natureza, advêm de situações 

excepcionais, tais como desastres naturais (inundações, secas, etc.), ações 

humanas e outros incidentes inesperados que possam pôr em perigo a saúde 

pública e o meio ambiente. 

Na possibilidade de se registrar eventos de consequências problemáticas 

(Quadro 22), ações de emergência devem ser demandadas para seu 

combate. 

 

Quadro 22 – Previsão de eventos de emergência e ações de contingência – drenagem e 
manejo das águas pluviais urbanas 

SITUAÇÃO 
CRÍTICA 

EVENTOS DE EMERGÊNCIA AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

Desastres 
naturais 

• Inundações e 

alagamentos; 

• Ventos ciclônicos; 

• Erosões; 

• Condições meteorológicas 

extremas (raios, 

temperatura anormal, 

seca). 

Comunicação à Polícia Militar e 

Defesa Civil; 

Comunicação à população e 

autoridades locais; 

Formação de brigadas por 

bairros ou áreas para alerta e 

acionamento da população 

Ações humanas 

• Sabotagem; 

• Vandalismo; 

• Acidentes diversos; 

• Bioterrorismo; 

• Descarte inadequado de 

lixo nas encostas, linhas 

de drenagem e cursos 

dágua. 

Comunicação à Polícia Militar e 

Defesa Civil; 

Comunicação à população e 

autoridades locais; 

Fiscalização e orientação à 

população, mutirões de limpeza. 

Incidentes 
inesperados 

• Incêndio; 

• Falhas mecânicas do 

sistema; 

• Acidentes construtivos; 

• Contaminação acidental 

(surto epidêmico, etc); 

Deslocamento da população de 

área de risco; 

Reparo das instalações e 

equipamentos; 

Comunicação à Polícia Militar e 
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SITUAÇÃO 
CRÍTICA 

EVENTOS DE EMERGÊNCIA AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

• Rompimento de barragem. Defesa Civil; 

Comunicação à população e 

autoridades locais. 

Fonte: UFF, 2018 

 

Tal como nos demais componentes do saneamento básico, as ações a serem 

estabelecidas para o atendimento das emergências devem ser concisas, 

objetivas e de fácil implementação. Os procedimentos necessários não 

necessitam ser exaustivos, porem devem trazer a informação crítica nas 

fazes iniciais da resposta e orientar para a resposta operacional. 

Sempre que possível, a informação deve ser apresentada sob a forma de 

esquemas funcionais, para possibilitar uma fácil e rápida compreensão das 

recomendações a serem colocadas em prática. 

Ressalta-se a importância da participação da Defesa Civil e órgãos do 

governo estadual no planejamento e ainda da Secretaria Municipal de Obras, 

que tem atribuições no controle de enchentes e drenagem, tanto nos 

procedimentos de emergência como nos de contingência, uma vez que as 

ações de contingência devem ocorrer por meio de ações integradas, 

baseadas em procedimentos e abordagens técnico científicas, utilizando 

como apoio uma base de dados e informações georreferenciadas, com o 

envolvimento de múltiplos atores.  

Tal como para o sistema de abastecimento de água e sistema de 

esgotamento sanitário, as emergências deverão ser priorizadas, destacando 

os procedimentos necessários para o atendimento das emergências e 

contingências nos eventos.  

Desta forma, partindo dos eventos apresentados, o município, como 

prestador desses serviços, deverá investir na elaboração do PEC-

DRENAGEM, demonstrando capacidade de resposta aos eventos previstos 

neste PMSB/LMA, com determinações adequadas para o atendimento dos 

problemas previstos. 

Na necessidade de dar respostas aos diversos tipos de eventos previstos ou 

previsíveis no saneamento básico, será necessário que seja elaborado e 

adotado um único documento que se constituirá no Plano de Emergências e 

Contingências do Saneamento Básico (PECSB) que conterá um plano 

específico para cada componente do saneamento básico. 
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9.4 Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

O serviço de limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos foi definido pelo 

art. 3º, inc. I, alínea “d”, da Lei nº11.445, de 05 janeiro de 2007, Lei de 

Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico (LDNSB) como o conjunto de 

atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destino final dos resíduos domiciliares e daqueles 

originários da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 

A LDNSB, em seu art. 7º, incs. I até III, define, ainda, que o serviço público 

de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto 

pelas atividades de coleta, transbordo e transporte dos resíduos originários 

da varrição e limpeza de vias públicas (RLU) e aqueles gerados nos 

domicílios (RDO); triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, 

inclusive por compostagem, e de disposição final; e,  varrição, capina e poda 

de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços 

pertinentes à limpeza pública urbana. 

A Lei Federal nº 12.305, de 08 de agosto de 2010, Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), em compatibilidade com a LDNSB, reitera a 

mesma definição sobre o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, e dispõe sobre os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos, 

assim como outras regras legais para disciplinar a gestão, seja integrado seja 

associado, e o gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Tanto a LDNSB quanto a PNRS exigem a elaboração de planejamento para o 

setor de saneamento básico, e determinam que o Município edite o Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e, ainda, o Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). 

A LDNSB, em seu art. 19, traz o conteúdo mínimo que orientará a elaboração 

do PMSB, enquanto a PNRS, em seu art. 19, também apresenta a 

modelagem mínima que norteará a consecução do PMGIRS.  

Vale o reparo que o art. 53, inc. II, do Decreto Federal n.º 7.404, de 23 de 

dezembro de 2010, ao regulamentar a PNRS, prevê que a a componente 

resíduos sólidos encartada no PMSB, de cunho completo, deverá observar 

tanto o disposto no art. 19, da PNRS quanto no art. 19, da LDNSB; o que 

está sendo respeitado por este PMSB/LMA.  
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9.4.1 Classificação dos resíduos gerados 

De acordo com os dados disponibilizados pelo DTP/LMA, os resíduos sólidos 

gerados no município encontram-se classificados no Quadro 23, de acordo 

com os preceitos do art. 13 da PNRS. 

 

Quadro 23 – Classificação dos resíduos sólidos no município 

CLASSIFICAÇÃO TIPO DE RESÍDUOS 
GERADO NO 

MUNICÍPIO 

Quanto à Origem 

Resíduos Domiciliares (RDO) Sim  

Resíduos de Limpeza Urbana (RLU) Sim  

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – (RDO + RLU) Sim  

Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e 

Prestadores de Serviços (RCPS) 
Sim  

Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento 

Básico (RSB) 
Não 

Resíduos Industriais (RI) Não 

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) Sim  

Resíduos da Construção Civil (RCC) Sim 

Resíduos Agrosilvopastoris (RAS) Sim  

Resíduos de Serviços de Transportes (RST) Sim 

Resíduos de Mineração (RM) Não 

Fonte: UFF, 2018 

 

9.4.2 Estimativa da geração de resíduos sólidos domiciliares 

Assim como efetuado nos demais componentes do saneamento básico, para 

se estimar os quantitativos gerados, foram considerados os cenários atual e 

futuro. 

O DTP/LMA indicou que a geração estimada na área urbana é de 1,79ton.dia 

e na área rural 2,61ton.dia, o que representa 59,25% do gerado em área 

urbana.  

Entretanto, no cenário futuro (Tabela 24), as ações de educação ambiental 

deverão ser intensificadas para que seja possível reduzir a geração municipal 

em 20%, ou seja, 1% a.a. em conformidade com os princípios estabelecidos 

pela Lei nº 12.305/2010 (redução da geração de resíduos).  

Para o alcance deste cenário será fundamental que, além das ações de 

sensibilização e educação ambiental, outros instrumentos sejam previstos 

como indutores da redução da geração de resíduos no município. 
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Tabela 23 – Estimativa da geração de resíduos sólidos domiciliares – cenário atual e futuro 

Ano 

Pop. 
urbana 

estimada 
(hab) 

Pop. 
rural 

estimada 
(hab) 

CENÁRIO ATUAL 

 
CENÁRIO FUTURO 

Redução de 20% da geração total 
 

Geração estimada 
(ton.dia) 

ÁREA URBANA 

Geração estimada 
(ton.dia) 

ÁREA RURAL 

Geração estimada  
(ton.dia) 

ÁREA URBANA 

Geração estimada  
(ton.dia) 

ÁREA RURAL 

2018 5.574 8.104 1,79 2,61 1,79 2,61 
2019 5.682 8.261 1,83 2,66 1,78 2,58 
2020 5.790 8.418 1,86 2,71 1,76 2,55 
2021 5.898 8.575 1,90 2,76 1,74 2,53 
2022 6.006 8.732 1,93 2,81 1,72 2,50 
2023 6.114 8.889 1,97 2,86 1,70 2,48 
2024 6.222 9.046 2,00 2,91 1,69 2,45 
2025 6.330 9.203 2,04 2,96 1,67 2,42 
2026 6.438 9.360 2,07 3,01 1,65 2,40 
2027 6.546 9.517 2,11 3,06 1,63 2,37 
2028 6.654 9.675 2,14 3,11 1,61 2,35 
2029 6.762 9.832 2,18 3,16 1,60 2,32 
2030 6.870 9.989 2,21 3,21 1,58 2,29 
2031 6.978 10.146 2,24 3,26 1,56 2,27 
2032 7.086 10.303 2,28 3,31 1,54 2,24 
2033 7.194 10.460 2,31 3,36 1,52 2,22 
2034 7.303 10.617 2,35 3,42 1,51 2,19 
2035 7.411 10.774 2,38 3,47 1,49 2,16 
2036 7.519 10.931 2,42 3,52 1,47 2,14 
2037 7.627 11.088 2,45 3,57 1,45 2,11 
2038 7.735 11.245 2,49 3,62 1,43 2,09 

 Fonte: UFF, 2018 
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A Figura 27 apresenta as variações no cenário atual e futuro. 

 

Figura 27 – Geração de resíduos domiciliares 

 Fonte: UFF, 2018 

 

9.4.3 Estimativa da geração de resíduos de limpeza urbana 

Conforme apresenta o DTP/LMA, no município são geradas 

aproximadamente 0,20kg.hab.dia de RLU. Considera-se que no cenário 

atual, a abrangência dos serviços será mantida e que no cenário futuro a 

abrangência deverá ser ampliada na busca da universalização dos serviços, 

de forma a cobrir 100% vias municipais ao final do período de vigência do 

PMSB/LMA (Tabela 24). 

Ressalta-se que para o alcance do cenário futuro será fundamental que, além 

das ações de sensibilização e educação ambiental, outros instrumentos 

sejam previstos como indutores para a manutenção da limpeza nas vias 

públicas. 
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Tabela 24 – Estimativa da geração de RLU – cenário atual e futuro 

Ano 
Pop. 

urbana  
(hab) 

 
CENÁRIO ATUAL 

 

 
CENÁRIO FUTURO 

 
Abrangência dos serviços 

(%) 
Geração estimada 

(ton/dia) 
Abrangência dos serviços 

(%) 
Geração estimada 

(ton/dia) 

2018 5.574 32,53 1,10 32,53 1,10 
2019 5.682 32,53 1,12 36,28 1,23 
2020 5.790 32,53 1,14 40,03 1,35 
2021 5.898 32,53 1,16 43,78 1,48 
2022 6.006 32,53 1,19 47,52 1,61 
2023 6.114 32,53 1,21 51,27 1,73 
2024 6.222 32,53 1,23 55,02 1,86 
2025 6.330 32,53 1,25 58,77 1,99 
2026 6.438 32,53 1,27 62,52 2,11 
2027 6.546 32,53 1,29 66,27 2,24 
2028 6.654 32,53 1,31 70,01 2,37 
2029 6.762 32,53 1,33 73,76 2,49 
2030 6.870 32,53 1,36 77,51 2,62 
2031 6.978 32,53 1,38 81,26 2,75 
2032 7.086 32,53 1,40 85,01 2,87 
2033 7.194 32,53 1,42 88,76 3,00 
2034 7.303 32,53 1,44 92,50 3,13 
2035 7.411 32,53 1,46 96,25 3,25 
2036 7.519 32,53 1,48 100,00 3,38 
2037 7.627 32,53 1,51 100,00 3,38 
2038 7.735 32,53 1,53 100,00 3,38 

 Fonte: UFF, 2018 
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A Figura 28 apresenta as variações no cenário atual e futuro. 

 

Figura 28 – Geração de resíduos de limpeza urbana 

 

Fonte: UFF, 2018 

 

9.4.4 Estimativa da geração de resíduos sólidos urbanos  

A PNRS define, em seu artigo 13, que RSU englobas as parcelas dos RDO e 

RLU. Neste sentido, a Tabela 25 apresenta os valores estimados de RSU em 

Lagoa do Mato. 
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Tabela 25 – Estimativa da geração de RSU – cenário atual e futuro 

Ano 
Pop. 

urbana  
(hab) 

Pop. 
rural  
(hab) 

  
CENÁRIO ATUAL 

 

 
CENÁRIO FUTURO 

 

 
Geração RDO 

(ton/dia) 
Geração RLU  

(ton/dia) 
Geração RSU  

(ton/dia) 
Geração RDO  

(ton/dia) 
Geração RLU 

(ton/dia) 
Geração RSU 

(ton/dia) 

2018 5.574 8.104  4,40 1,10 5,50 4,40 1,10 5,50 
2019 5.682 8.261  4,49 1,12 5,61 4,36 1,23 5,58 
2020 5.790 8.418  4,57 1,14 5,71 4,31 1,35 5,67 
2021 5.898 8.575  4,66 1,16 5,82 4,27 1,48 5,75 
2022 6.006 8.732  4,74 1,19 5,93 4,22 1,61 5,83 
2023 6.114 8.889  4,83 1,21 6,03 4,18 1,73 5,91 
2024 6.222 9.046  4,91 1,23 6,14 4,14 1,86 6,00 
2025 6.330 9.203  5,00 1,25 6,25 4,09 1,99 6,08 
2026 6.438 9.360  5,08 1,27 6,35 4,05 2,11 6,16 
2027 6.546 9.517  5,17 1,29 6,46 4,00 2,24 6,24 
2028 6.654 9.675  5,25 1,31 6,57 3,96 2,37 6,33 
2029 6.762 9.832  5,34 1,33 6,67 3,92 2,49 6,41 
2030 6.870 9.989  5,42 1,36 6,78 3,87 2,62 6,49 
2031 6.978 10.146  5,51 1,38 6,89 3,83 2,75 6,58 
2032 7.086 10.303  5,59 1,40 6,99 3,78 2,87 6,66 
2033 7.194 10.460  5,68 1,42 7,10 3,74 3,00 6,74 
2034 7.303 10.617  5,76 1,44 7,21 3,70 3,13 6,82 
2035 7.411 10.774  5,85 1,46 7,31 3,65 3,25 6,91 
2036 7.519 10.931  5,94 1,48 7,42 3,61 3,38 6,99 
2037 7.627 11.088  6,02 1,51 7,53 3,56 3,38 6,95 
2038 7.735 11.245  6,11 1,53 7,63 3,52 3,38 6,90 

Fonte: UFF, 2018 
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A Figura 29 compara a geração de RSU nos cenários prospectados, ao final 

da vigência do PMSB/LMA. 

 

Figura 29 – Estimativa da geração de RSU – cenário atual e futuro 

 

Fonte: UFF, 2018 

 

9.4.5 Estimativa da geração dos demais resíduos sólidos no município 

• Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 
serviços 

No cenário atual, o manejo dos residuos de estabelecimentos comerciais e 

de prestadores de serviços, conforme orienta a PNRS, estão sob a 

responsabilidade exclusiva de seu gerador.  

Entretanto, para viabilizar o fluxo dos resíduos sólidos dessa natureza no 

cenário atual, considera-se o volume de 100 litros.dia/estabelecimento como 

limite para que esses resíduos sejam equiparados aos resíduos sólidos 

domiciliares, cuja responsabilidade pelo manejo é do poder público municipal 

(Quadro 24). 
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Quadro 24 – Geração e responsabilidades no manejo dos RCPS  

 CENÁRIO ATUAL 
CENÁRIO FUTURO 

(equiparado aos RDO) 

Volume de 
geração 

Ilimitado 
<100 

litros.dia/estabelecime
nto 

>100 
litros.dia/estabelecim

ento 

Responsabilida
de no manejo 

Prestador dos serviços 
públicos de limpeza 

urbana e manejo dos 
resíduos sólidos 

Prestador dos serviços 
públicos de limpeza 

urbana e manejo dos 
resíduos sólidos 

Estabelecimento 
comercial e prestador 

de serviços 

Fonte: PM, 2018 

 

Embora os dados disponíveis sejam insuficientes para estimar o volume 

diários desses geradores, prevê-se que, as limitações estabelecidas sejam 

indutoras para a redução dos volumes a serem geridos pelo prestador de 

serviços, uma vez que valores acima dos equiparados aos RDO deverão ser 

geridos pelo próprio gerador. 

• Estimativa da geração de resíduos dos serviços públicos de 
saneamento básico 

As informações disponíveis sobre os resíduos gerados na ETA, são 

insuficientes para as estimativas necessárias. 

Entretanto é sabido que, em ETAs convencionais entre 60 a 95% da massa 

do lodo é acumulada nos decantadores e as parcelas restantes nos 

floculadores e filtros. O percentual de lodo removido depende da sua origem 

e da forma de limpeza, que geralmente encontra-se entre 0,2 a 5% do 

volume tratado. Desta forma, para o cenário futuro será adotada média dos 

valores estabelecidos (3,5%) do volume de água a ser tratado. 

A forma de remoção de lodo da ETA pode ser considerada um dos principais 

problemas de gestão destes resíduos, pois influencia diretamente em sua 

quantidade e qualidade.  

Com relação aos resíduos gerados na ETE, os diferentes sistemas de 

tratamento e seus respectivos estágios geram lodos com características e 

quantidades variáveis.  

De forma genérica, os decantadores primários produzem de 2.500 a 3.500 

litros de lodo por milhão de litros de esgoto tratado que é removido por 

gravidade e contém de 3 a 7% de sólidos contendo 60% a 80% de matéria 

orgânica.  

Os tratamentos secundários promovem o incremento da atividade microbiana 

aeróbia e/ou anaeróbia, de forma a converter os sólidos dissolvidos em 
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sólidos suspensos (biomassa microbiana) e reduzir o conteúdo da matéria 

orgânica pela sua respiração. Posteriormente, a biomassa microbiana é 

precipitada junto com outras partículas produzindo o lodo secundário. 

Processos aeróbios produzem de 15 a 20 mil litros de lodo por milhão de 

litros de esgoto tratado, que contém tipicamente 0,5 a 2% de sólidos 

contendo 50 a 60% de matéria orgânica. Os processos anaeróbios, em geral, 

produzem quantidades menores de lodo.  

A produção de lodo é variável em função do tipo de tratamento adotado; no 

Brasil sistemas aeróbios de lodo ativado produz 37 g de lodo/ hab.dia, 

enquanto que sistemas anaeróbios apenas 15 g de lodo/hab.dia (Tabela 26). 

Considerando que nos núcleos rurais, comunidades e até mesmo nas sedes 

de distritos as fossas sépticas seguirão sendo utilizadas como solução para 

tratamento do esgoto produzido, é importante que o município desenvolva um 

programa especificamente destinado para a construção, manutenção e 

tratamento do lodo originados por essas práticas alternativas.  

Com relação aos demais componentes do saneamento básico (limpeza 

urbana e manejo de residuos sólidos e drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas, o volume gerado de resíduos será estimado quando das 

estimativas específicas para os mesmos durante o desenvolvimento deste 

PMSB/LMA. 
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Tabela 26 – Estimativa da geração de RSPSB – cenário atual e futuro 

Ano 

 
CENÁRIO ATUAL 

 
CENÁRIO FUTURO 

Volume 
água 

consumido 
(m3) 

Geração 
estimada 

ETA – 
tratamento 

simplificado 
(m³.dia) 

Geração 
estimada 

ETA – 
tratamento 

convencional 
(m³.dia) 

Volume 
esgoto 

produzido 
(m3) 

Geração 
estimada 

ETE 
(kg.dia) 

Volume 
água 

consumido 
(m3) 

Geração 
estimada 

ETA – 
tratamento 

simplificado 
(m³.dia) 

Geração 
estimada ETA 
– tratamento 
convencional 

(m³.dia) 

Volume 
esgoto 

produzido 
(m3) 

Geração 
estimada 

ETE 
(kg.dia) 

2018 1.738,98 91,02 - 3,63 - 1.763,79 92,32 - 3,68 - 
2019 1.772,69 92,79 - 1,89 - 1.851,92 94,11 - 4,88 - 
2020 1.806,40 94,55 - 1,93 - 1.943,75 95,90 - 6,46 - 
2021 1.840,11 96,32 - 1,96 - 2.039,43 97,69 - 8,56 - 
2022 1.873,82 98,08 - 2,00 - 2.139,09 99,48 - 11,33 - 
2023 1.907,53 99,85 - 2,03 - 2.232,24 101,27 - 14,99 - 
2024 1.941,24 101,61 - 2,07 - 2.290,24 103,06 - 19,84 - 
2025 1.974,95 103,38 - 2,11 - 2.330,01 104,85 - 26,23 - 
2026 2.008,66 105,14 - 2,14 - 2.369,78 106,64 - 34,69 - 
2027 2.042,37 106,90 - 2,18 - 2.409,56 108,43 - 45,85 - 
2028 2.076,08 108,67 - 2,21 - 2.449,33 110,22 - 60,59 - 
2029 2.109,79 110,43 - 2,25 - 2.489,10 112,01 - 80,04 - 
2030 2.143,50 112,20 - 2,29 - 2.528,87 113,80 - 105,72 - 
2031 2.177,21 113,96 - 2,32 - 2.568,64 115,59 - 139,60 - 
2032 2.210,92 115,73 - 2,36 - 2.608,41 117,38 - 184,29 - 
2033 2.244,63 117,49 - 2,39 - 2.648,18 119,17 - 243,23 - 
2034 2.278,34 119,26 - 2,43 - 2.687,95 120,96 - 320,94 - 
2035 2.312,05 121,02 - 2,47 - 2.727,72 122,75 - 423,40 - 
2036 2.345,76 122,79 - 2,50 - 2.767,49 124,54 - 558,44 - 
2037 2.379,47 124,55 - 2,54 - 2.807,26 126,33 - 736,41 - 
2038 2.413,18 126,31 - 2,57 - 2.847,03 128,12 - 970,90 - 

Fonte: UFF, 2018 
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Embora esses resíduos sejam gerados no município, a responsabilidade em 

seu manejo cabe ao prestador dos serviços públicos de abastecimento de 

água potável e esgotamento sanitário. Também deverão ser encaminhados 

para disposição final nas unidades devidamente licenciadas. 

A Figura 30 apresenta a estimativa dos volumes gerados de acordo com os 

volumes de água consumidos e de esgoto produzido nos cenários 

prospectados. 

 

Figura 30 – Estimativa dos resíduos dos serviços de saneamento básico – (água e esgoto) 

 

Fonte: UFF, 2018 

 

• Estimativa da geração de resíduos industriais 

De acordo com os levantamentos efetuados, não se encontram instalados no 

município empreendimentos que gerem resíduos industriais que possam ser 

contabilizados. Desta forma, será importante que a Prefeitura Municipal, 

acompanhe a geração dos resíduos industriais gerados nesses locais e 

efetivamente responsabilize os seus geradores pelo manejo dos resíduos, 

quando de sua implantação e operação no município.   

No cenário atual, os resíduos industriais e seu manejo, conforme orienta a 

PNRS, estão sob a responsabilidade exclusiva de seu gerador.  
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Para viabilizar o fluxo dos resíduos sólidos dessa natureza no cenário futuro, 

considera-se o volume de 100 litros.dia/estabelecimento como limite para que 

esses resíduos sejam equiparados aos resíduos sólidos domiciliares, cuja 

responsabilidade pelo manejo é do poder público municipal (Quadro 25).  

 

Quadro 25 – Geração e responsabilidades no manejo dos RI equiparáveis a RDO 

 CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO (equiparado aos RDO) 

Volume de 
geração – 

resíduos não 
perigosos 

Ilimitado 
<100 

litros.dia/estabelecime
nto 

>100 
litros.dia/estabelecim

ento 

Responsabilida
de no manejo 

Prestador dos serviços 
públicos de limpeza 

urbana e manejo dos 
resíduos sólidos 

Prestador dos serviços 
públicos de limpeza 

urbana e manejo dos 
resíduos sólidos 

Gerador de RI 

  

• Estimativa da geração de resíduos de serviços de saúde 

As Resoluções CONAMA nº 358/2005 e a RDC nº 304/2004, classificam os 

RSS em cinco grupos distintos (Quadro 26). 

 

Quadro 26 – Classificação do RSS 

GRUPO DESCRIÇÃO 

A 

Engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos que, 

por suas características de maior virulência ou concentração, podem 

apresentar risco de infecção. Exemplos: placas e lâminas de laboratório, 

carcaças, peças anatômicas (membros), tecidos, bolsas transfusionais 

contendo sangue, dentre outras. 

B 

Contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública 

ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Ex: medicamentos 

apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos contendo metais pesados, 

dentre outros. 

C 

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação 

especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear - 

CNEN, como, por exemplo, serviços de medicina nuclear e radioterapia etc. 

D 

Não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio 

ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Ex: sobras de 

alimentos e do preparo de alimentos, resíduos das áreas administrativas etc. 
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GRUPO DESCRIÇÃO 

E 

Materiais perfuro-cortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, 

agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, 

espátulas e outros similares. 

Fonte: Resoluções CONAMA nº 358/2005 e RDC nº 304/2004 

 

As resoluções definem ainda as fontes geradoras de RSS (Figura 31). 

 

Figura 31 – Fontes geradoras de RSS 

 
Fonte: Resoluções CONAMA nº 358/2005 e RDC nº 304/2004 

 

Para viabilizar o fluxo dos resíduos sólidos dessa natureza no cenário atual, 

considera-se o volume de 100 litros.dia/estabelecimento como limite para os 

Serviços relacionados com o atendimento à saúde humana e aninal, 
inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo

Estabelecimentos de ensimo e pesquisa na área da saúde

Centros de controle de zoonose

Drograrias e farmácias

Laboratórios analíticos da saúde

Necrotérios, funerárias e serviços de embalsamamento

Serviços de medicina legal

Distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores e distribuidores 
e produtores de materiaisde controle e disgnóstico in vitro

Unidades móveis de atendimento à saúde

Serviços de acumpuntora, tatuagens e outros similares
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resíduos pertencentes a Classe D sejam equiparados aos resíduos sólidos 

domiciliares, cuja responsabilidade pelo manejo é do poder público municipal 

(Quadro 27) .  

 

Quadro 27 – Geração e responsabilidades no manejo dos RSS  

 CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO (equiparado aos RDO) 

Volume de 
geração – 

exclusivamente 
Classe D 

Ilimitado 
<100 

litros.dia/estabelecime
nto – resíduo Classe D 

>100 
litros.dia/estabelecim

ento -– resíduo 
Classe D 

Responsabilida
de no manejo 

Prestador dos serviços 
públicos de limpeza 

urbana e manejo dos 
resíduos sólidos 

Prestador dos serviços 
públicos de limpeza 

urbana e manejo dos 
resíduos sólidos 

Estabelecimento  
gerador de RSS 

 

O DTP/LMA indica que, no município são gerados aproximadamente 

205,16kg.semana de RSS e compara os resultados com valores 

estabelecidos na literatura, assim a mesma comparação entre os valores 

apresentados no DTP/LMA foi efetuada no período de validade do 

PMSB/LMA (Tabela 28). 
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Tabela 27 – Geração estimada de RSS 

ANO 

Pop. 
urbana 

estimada 
(hab.) 

CENÁRIO 
ATUAL 

Médias praticadas 
CENÁRIO 
FUTURO 

Prefeitura 
Municipal  

IPEA 
(2012) 

Schneider 
(2004) 

OMS/OPAS 
(1997) 

Geração 
estimada de 

RSS 

(kg.semana) 
2kg/1.000 
hab/dia 

2,63kg/leit
o.dia 

2,75kg/leito.
dia 

(kg.semana) 

2018 5.574 205,16 26,82 84,16 88,00 205,16 
2019 5.682 209,22 27,35 83,32 87,12 203,11 
2020 5.790 213,27 27,89 82,48 86,24 201,06 
2021 5.898 217,33 28,42 81,64 85,36 199,01 
2022 6.006 221,38 28,95 80,79 84,48 196,96 
2023 6.114 225,44 29,48 79,95 83,60 194,90 
2024 6.222 229,50 30,01 79,11 82,72 192,85 
2025 6.330 233,55 30,54 78,27 81,84 190,80 
2026 6.438 237,61 31,07 77,43 80,96 188,75 
2027 6.546 241,66 31,60 76,59 80,08 186,70 
2028 6.654 245,72 32,13 75,74 79,20 184,65 
2029 6.762 249,77 32,66 74,90 78,32 182,59 
2030 6.870 253,83 33,19 74,06 77,44 180,54 
2031 6.978 257,89 33,72 73,22 76,56 178,49 
2032 7.086 261,94 34,25 72,38 75,68 176,44 
2033 7.194 266,00 34,78 71,54 74,80 174,39 
2034 7.303 270,05 35,31 70,69 73,92 172,34 
2035 7.411 274,11 35,84 69,85 73,04 170,28 
2036 7.519 278,16 36,37 69,01 72,16 168,23 
2037 7.627 282,22 36,90 68,17 71,28 166,18 
2038 7.735 286,28 37,43 67,33 70,40 164,13 

Fonte: UFF, 2018 

 

Conforme consta na Tabela 28, estima-se que para o cenário futuro, até 

2038, ocorra a redução de 20% dos Resíduos de Serviço de Saúde gerados. 

Cabe ressaltar que estabelecimentos privados de serviços de saúde são os 

responsáveis pelo gerenciamento de seus resíduos gerados, mesmo que 

possuam volume abaixo de 100l/dia, colaborando assim para a redução da 

demanda de coleta e transporte dessa categoria de resíduos que se encontra 

sob a responsabilidade do setor público. 

• Estimativa da geração de resíduos da construção civil 

De acordo com os dados apresentados pelo DTP/LMA, estima-se que no 

município de Lagoa do Mato sejam geradas aproximadamente 7,36ton.mês 

de RCC, resultando na geração per capita de 0,06kg.hab.dia. 

O Quadro 28 apresenta a composição dos RCC, estabelecida pela 

Resolução CONAMA nº 307/2002. 
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Quadro 28 – Composição dos RCC - Resolução CONAMA nº 307/2002 

CLASSE COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

A 
Reutilizáveis e recicláveis 

como agregados 

componentes cerâmicos, argamassa, 

concreto e outros, inclusive solos 

B 
Recicláveis para outras 

destinações 

plásticos, papel e papelão, metais, 

vidros, madeiras e outros 

C 
Aqueles que não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis para sua reciclagem ou recuperação 

D Resíduos perigosos 

tintas, solventes, óleos, 

potencialmente contaminados e 

outros afins 

Fonte: Resolução CONAMA nº 307/2002 

 

Como as estimativas da composição dos resíduos de construção civil 

gerados no município são insuficientes para prever sua composição, adota-se 

os percentuais indicados pelo Ministério das Cidades em 2011 (Figura 32), 

como percentuais válidos para a primeira indicativa de sua composição.  

Entretanto, a composição desses resíduos deverá ser confirmada no período 

de primeira revisão do PMSB, para que seja possível realizar os ajustes 

necessários evidenciando a realidade praticada no município. 

 

Figura 32 – Composição dos resíduos de construção civil 

 

Fonte: Brasil, Ministério das Cidades, 2011 
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Neste sentido, as estimativas dos RCC encontrados em Lagoa do Mato, 

encontram-se determinadas na Tabela 29. 
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Tabela 28 – Estimativa da geração de RCC 

CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO 

Ano 

Geração 
total 

Classe 
A 

Classe 
B1 

Classe 
B2 

Classe 
C 

Classe 
D 

Rejeitos Geração total 
Classe 

A 
Classe 

B1 
Classe 

B2 
Classe 

C 
Classe 

D 
Rejeitos 

(ton.ano) 80% 10% 5% 3% 0% 2% (ton.ano) 80% 10% 5% 3% 0% 2% 

2018 88,29 70,63 8,83 4,41 2,65 0,00 1,77 88,29 70,63 8,83 4,41 2,65 0,00 1,77 

2019 90 72 9 4,5 2,7 0,00 1,8 87,41 69,92 8,74 4,37 2,62 0,00 1,75 

2020 91,71 73,37 9,17 4,59 2,75 0,00 1,83 86,52 69,22 8,65 4,33 2,6 0,00 1,73 

2021 93,42 74,74 9,34 4,67 2,8 0,00 1,87 85,64 68,51 8,56 4,28 2,57 0,00 1,71 

2022 95,13 76,11 9,51 4,76 2,85 0,00 1,9 84,76 67,81 8,48 4,24 2,54 0,00 1,7 

2023 96,85 77,48 9,68 4,84 2,91 0,00 1,94 83,87 67,1 8,39 4,19 2,52 0,00 1,68 

2024 98,56 78,85 9,86 4,93 2,96 0,00 1,97 82,99 66,39 8,3 4,15 2,49 0,00 1,66 

2025 100,27 80,22 10,03 5,01 3,01 0,00 2,01 82,11 65,69 8,21 4,11 2,46 0,00 1,64 

2026 101,98 81,58 10,2 5,1 3,06 0,00 2,04 81,23 64,98 8,12 4,06 2,44 0,00 1,62 

2027 103,69 82,95 10,37 5,18 3,11 0,00 2,07 80,34 64,27 8,03 4,02 2,41 0,00 1,61 

2028 105,4 84,32 10,54 5,27 3,16 0,00 2,11 79,46 63,57 7,95 3,97 2,38 0,00 1,59 

2029 107,11 85,69 10,71 5,36 3,21 0,00 2,14 78,58 62,86 7,86 3,93 2,36 0,00 1,57 

2030 108,83 87,06 10,88 5,44 3,26 0,00 2,18 77,69 62,16 7,77 3,88 2,33 0,00 1,55 

2031 110,54 88,43 11,05 5,53 3,32 0,00 2,21 76,81 61,45 7,68 3,84 2,3 0,00 1,54 

2032 112,25 89,8 11,22 5,61 3,37 0,00 2,24 75,93 60,74 7,59 3,8 2,28 0,00 1,52 

2033 113,96 91,17 11,4 5,7 3,42 0,00 2,28 75,05 60,04 7,5 3,75 2,25 0,00 1,5 

2034 115,67 92,54 11,57 5,78 3,47 0,00 2,31 74,16 59,33 7,42 3,71 2,22 0,00 1,48 

2035 117,38 93,91 11,74 5,87 3,52 0,00 2,35 73,28 58,62 7,33 3,66 2,2 0,00 1,47 

2036 119,1 95,28 11,91 5,95 3,57 0,00 2,38 72,4 57,92 7,24 3,62 2,17 0,00 1,45 

2037 120,81 96,65 12,08 6,04 3,62 0,00 2,42 71,51 57,21 7,15 3,58 2,15 0,00 1,43 

2038 122,52 98,01 12,25 6,13 3,68 0,00 2,45 70,63 56,5 7,06 3,53 2,12 0,00 1,41 

Fonte: UFF, 2018 
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As diferenças estimadas na geração de RCC podem ser visualizadas na 

Figura 33. 

 

Figura 33 – Estimativa da geração de RCC – cenário atual e futuro 

 

Fonte: UFF, 2018 

 

No cenário atual, o manejo dos residuos de construção civil, conforme orienta 

a PNRS, estão sob a responsabilidade exclusiva de seu gerador.  

Para viabilizar o fluxo dos resíduos sólidos dessa natureza no cenário futuro, 

considera-se o volume de 100litros.dia/estabelecimento como limite para que 

esses resíduos sejam equiparados aos resíduos sólidos domiciliares, cuja 

responsabilidade pelo manejo é do poder público municipal (Quadro 29). 

 

Quadro 29 – Geração e responsabilidades no manejo dos RCC equiparados aos RDO 

 CENÁRIO ATUAL 
CENÁRIO FUTURO 

(equiparado aos RDO) 

Volume de 
geração 

Ilimitado 
<100 

litros.dia/estabelecime
nto 

>100 
litros.dia/estabelecim

ento 

Responsabilida
de no manejo 

Prestador dos serviços 
públicos de limpeza 

urbana e manejo dos 
resíduos sólidos 

Prestador dos serviços 
públicos de limpeza 

urbana e manejo dos 
resíduos sólidos 

Gerador de RCC 

Fonte: UFF/PM, 2018 
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Embora os dados disponíveis sejam insuficientes para estimar o volume 

diários desses geradores, prevê-se que, as limitações estabelecidas sejam 

indutoras para a redução dos volumes a serem geridos pelo prestador de 

serviços, uma vez que valores acima dos equiparados aos RDO deverão ser 

geridos pelo próprio gerador. 

Não existem programas específicos para coleta e transporte de RCC. De 

acordo com o DTP, os RCCs gerados são coletados pela Prefeitura Municipal 

e possuem destinação final o lixão municipal, sem nenhum tipo de triagem ou 

tratamento. Foram encontrados pontos de disposição inadequada em 

terrenos baldios. 

Ainda de acordo com o DTP, a composição dos resíduos de construção civil 

na região podem apresentar diferenças por se tratarem de matérias primas 

diferentes das usuais, tais como taipa de mão (cipós ou madeira juntamento 

com barro), coberturas de palha ou telhas de barro, e aos poucos vêm sendo 

substituídos por pedras e vergalhões de ferro/aço devido ao apodrecimento 

da madeira.  

É de suma importância a sistematização e organização da coleta e transporte 

desses resíduos, bem como a orientação e conscientização ambiental dos 

geradores visando a redução do volume de RCCs gerados, bem como a sua 

responsabilidade quando o volume ultrapassar 100l/dia. 

• Estimativa da geração de resíduos agrosilvopastoris 

São aqueles gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos 

os relacionados a insumos utilizados nessas atividades.  

O DTP/LMA não contabiliza ou estima a geração desses resíduos no 

município e as informações disponíveis não foram suficientes para estimá-

los. 

Embora os dados disponíveis sejam insuficientes para as estimativas, prevê-

se que, a responsabilização de seus geradores sejam indutoras para a 

redução dos volumes por eles geridos.  

Apesar de não ter sido possível estimar a geração dos resíduos de insumos 

gerados nas atividades agrosilvopastoris, é importante destacar que, para as 

embalagens de agrotóxicos, o inpEV é a entidade responsabilizada para 

efetuar a coleta e destinação desses materiais em ações próprias da logística 

reversa. 
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Em consulta realizada ao sitio eletrônico da instituição (www.inpev. org.br)6, 

foi possível verificar que no município não existem postos para o recebimento 

de embalagens vazias e que no estado, funcionam três centrais de 

recebimento (Municípios de Alto Parnaíba, Balsas e Imperatriz) e um posto 

no município de Anapurús.  

De acordo com DTP, no município constatou-se que a realização da logística 

reversa varia conforme o tipo de resíduo, e que para embalagens de 

agrotóxicos a logística reversa funciona em partes e há empreendimentos 

que recebem tais resíduos. Entretanto esse instrumento não é sistematizado 

e estruturado, dificultando a organização e mensuração da quantidade de 

resíduos recolhidos de volta pelos vendedores ou fabricantes.  

O município deve apoiar a sistematização e estruturação da logística reversa, 

bem como a disponibilização de informações sobre pontos de recebimento 

mais próximos, e até mesmo conscientização dos vendedores e compradores 

de tais produtos. Como consta no DTP o ponto de recebimento mais próximo 

é em Anapurús, a 389km de distância, e a central de recebimento mais 

próxima, Imperatriz, dista 391km de Lagoa do Mato. 

• Estimativa da geração de resíduos de transportes 

De acordo com informações do DTP/LMA, o município não estima os 

quantitativos desses resíduos. 

Para a construção do cenário futuro será necessário que o município adote 

formas para possibilitar a estimativas dos resíduos de serviços de transporte 

gerados, a fim de possibilitar o planejamento adequado para o gerenciamento 

desses resíduos. 

• Estimativa da geração de resíduos de mineração 

No município não são gerados resíduos de mineração. 

Na Tabela a seguir é apresentada a síntese da geração de resíduos sólidos 

no município de Lagoa do Mato. 

                                                        
6 Consulta ao inpEV realizada em 19/06/2016 – www.inpev.org.br 
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Tabela 29 – Síntese da Geração de Resíduos Sólidos no Município de Lagoa do Mato 

Ano 
CENÁRIO ATUAL 

(ton.dia) 
 

CENÁRIO FUTURO 
(ton.dia) 

RDO RLU RSU RCPS RSB RI RSS RCC RASP RST RM RDO RLU RSU RCPS RSB RI RSS RCC RASP RST RM 

2018 4,40 1,10 5,50 - - - 0,04 0,35 - - - 4,40 1,10 5,50 - - - 0,04 0,35 - - - 
2019 4,49 1,12 5,61 - - - 0,04 0,36 - - - 4,36 1,23 5,58 - - - 0,04 0,35 - - - 
2020 4,57 1,14 5,71 - - - 0,04 0,36 - - - 4,31 1,35 5,67 - - - 0,04 0,34 - - - 
2021 4,66 1,16 5,82 - - - 0,04 0,37 - - - 4,27 1,48 5,75 - - - 0,04 0,34 - - - 
2022 4,74 1,19 5,93 - - - 0,04 0,38 - - - 4,22 1,61 5,83 - - - 0,04 0,34 - - - 
2023 4,83 1,21 6,03 - - - 0,05 0,38 - - - 4,18 1,73 5,91 - - - 0,04 0,33 - - - 
2024 4,91 1,23 6,14 - - - 0,05 0,39 - - - 4,14 1,86 6,00 - - - 0,04 0,33 - - - 
2025 5,00 1,25 6,25 - - - 0,05 0,40 - - - 4,09 1,99 6,08 - - - 0,04 0,33 - - - 
2026 5,08 1,27 6,35 - - - 0,05 0,40 - - - 4,05 2,11 6,16 - - - 0,04 0,32 - - - 
2027 5,17 1,29 6,46 - - - 0,05 0,41 - - - 4,00 2,24 6,24 - - - 0,04 0,32 - - - 
2028 5,25 1,31 6,57 - - - 0,05 0,42 - - - 3,96 2,37 6,33 - - - 0,04 0,32 - - - 
2029 5,34 1,33 6,67 - - - 0,05 0,43 - - - 3,92 2,49 6,41 - - - 0,04 0,31 - - - 
2030 5,42 1,36 6,78 - - - 0,05 0,43 - - - 3,87 2,62 6,49 - - - 0,04 0,31 - - - 
2031 5,51 1,38 6,89 - - - 0,05 0,44 - - - 3,83 2,75 6,58 - - - 0,04 0,30 - - - 
2032 5,59 1,40 6,99 - - - 0,05 0,45 - - - 3,78 2,87 6,66 - - - 0,04 0,30 - - - 
2033 5,68 1,42 7,10 - - - 0,05 0,45 - - - 3,74 3,00 6,74 - - - 0,03 0,30 - - - 
2034 5,76 1,44 7,21 - - - 0,05 0,46 - - - 3,70 3,13 6,82 - - - 0,03 0,29 - - - 
2035 5,85 1,46 7,31 - - - 0,05 0,47 - - - 3,65 3,25 6,91 - - - 0,03 0,29 - - - 
2036 5,94 1,48 7,42 - - - 0,06 0,47 - - - 3,61 3,38 6,99 - - - 0,03 0,29 - - - 
2037 6,02 1,51 7,53 - - - 0,06 0,48 - - - 3,56 3,38 6,95 - - - 0,03 0,28 - - - 
2038 6,11 1,53 7,63 - - - 0,06 0,49 - - - 3,52 3,38 6,90 - - - 0,03 0,28 - - - 

Fonte: UFF, 2018 
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9.4.6 Estimativa da composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos 

O diagnóstico apresentou que 57,00% dos resíduos sólidos gerados no 

município são orgânicos (resíduos úmidos) e 29,00% recicláveis (resíduos 

secos). A composição gravimétrica estimada dos resíduos pode ser verificada 

na Tabela 33. 

 

Tabela 30 – Composição gravimétrica estimada dos RSU 

COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RSU DO BRASIL 

(Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 2012) 

COMPOSIÇÃO 

GRAVIMÉTRICA DOS RSU 

Lagoa do Mato 

Resíduos Participação (%) Participação (%) 

Material reciclável 31,90 29,00 

Metais 2,90 1,00 

Aço 2,30 0,80 

Alumínio 0,60 0,60 

Papel, papelão e Tetrapak 13,10 7,60 

Plástico 13,50 18,00 

Vidro 2,40 1,00 

Matéria Orgânica 51,40 57,00 

Outros 16,70 14,00 

Total 100,00 100,00 

Fonte: UFF, 2018 

 

A Figura 34 apresenta os resultados. 
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Figura 34 – Composição gravimétrica estimada dos RSU gerados em Lagoa do Mato 

 

Fonte: UFF, 2018 

 

9.4.7 Estimativa da recuperação de recicláveis e compostáveis 

Segundo metas estabelecidas no Planares para a Região Nordeste em 2019, 

2023, 2027 e 2031 deverá ocorrer uma redução em 37, 42, 45 e 50% dos 

resíduos recicláveis secos e 35, 45, 50 e 55% dos resíduos úmidos a serem 

encaminhados para locais de disposição final.  

Desta forma, em função das metas estabelecidas é possível estimar os 

valores para a serem alcançados na recuperação de recicláveis e 

compostáveis no município de Lagoa do Mato, na área urbana e rural (Tabela 

34). 

 

Tabela 31 – Estimativa da recuperação de recicláveis e compostáveis – área urbana e rural 

Ano 

Geração 
de RSU 

área 
urbana 
(kg/dia) 

Geração 
de RSU 

área 
rural 

(kg/dia) 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Recicláveis 
(kg/dia) 

Compostáveis  
(kg/dia) 

Recicláveis 
(kg/dia) 

Compostáveis  
(kg/dia) 

2018 2.241,34 2.606,93 649,99 1.277,56 756,01 1.485,95 
2019 2.284,78 2.657,47 662,59 1.302,33 770,67 1.514,76 
2020 2.328,23 2.708,00 675,19 1.327,09 785,32 1.543,56 
2021 2.371,68 2.758,54 687,79 1.351,86 799,98 1.572,37 
2022 2.415,13 2.809,07 700,39 1.376,62 814,63 1.601,17 
2023 2.458,58 2.859,61 712,99 1.401,39 829,29 1.629,98 
2024 2.502,03 2.910,14 725,59 1.426,15 843,94 1.658,78 
2025 2.545,47 2.960,68 738,19 1.450,92 858,60 1.687,59 
2026 2.588,92 3.011,21 750,79 1.475,69 873,25 1.716,39 
2027 2.632,37 3.061,75 763,39 1.500,45 887,91 1.745,20 
2028 2.675,82 3.112,28 775,99 1.525,22 902,56 1.774,00 
2029 2.719,27 3.162,82 788,59 1.549,98 917,22 1.802,81 
2030 2.762,71 3.213,35 801,19 1.574,75 931,87 1.831,61 
2031 2.806,16 3.263,89 813,79 1.599,51 946,53 1.860,42 
2032 2.849,61 3.314,42 826,39 1.624,28 961,18 1.889,22 
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Ano 

Geração 
de RSU 

área 
urbana 
(kg/dia) 

Geração 
de RSU 

área 
rural 

(kg/dia) 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Recicláveis 
(kg/dia) 

Compostáveis  
(kg/dia) 

Recicláveis 
(kg/dia) 

Compostáveis  
(kg/dia) 

2033 2.893,06 3.364,96 838,99 1.649,04 975,84 1.918,03 
2034 2.936,51 3.415,49 851,59 1.673,81 990,49 1.946,83 
2035 2.979,95 3.466,03 864,19 1.698,57 1.005,15 1.975,64 
2036 3.023,40 3.516,56 876,79 1.723,34 1.019,80 2.004,44 
2037 3.066,85 3.567,10 889,39 1.748,10 1.034,46 2.033,25 
2038 3.110,30 3.617,63 901,99 1.772,87 1.049,11 2.062,05 

Fonte: UFF, 2018 

 

A Figura 35 apresenta as estimativas. 

 

Figura 35 – Geração de RSU estimada x quantitativos para recuperação e compostagem– 
área urbana e rural  

 

Fonte: UFF, 2018 

 

9.4.8 Estimativa da geração de rejeitos 

Diante das estimativas para os recicláveis e compostáveis, que deverão ser 

recuperados por meio de tecnologias apropriadas a serem implementadas 

para o atingimento das metas estabelecidas durante o período de vigência do 

PMSB/LMA, é possível estimar a quantidade de rejeitos que, na ausência de 

tecnologias que possibilitem sua recuperação, deverão receber disposição 

final ambientalmente adequada (Tabela 35). 
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Tabela 32 – Estimativa dos rejeitos a serem encaminhados à destinação ambientalmente 
adequada 

Ano 
Geração 
de RSU 
 (kg/dia) 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Recicláve
is 

(kg/dia) 

Compos
táveis 

(kg/dia) 

Rejeitos 
(kg/dia) 

Recicláveis 
(kg/dia) 

Compos
táveis  

(kg/dia) 

Rejeitos 
(kg/dia) 

2018 5.500,00 649,99 1.277,56 313,79 756,01 1.485,95 364,97 
2019 5.606,62 662,59 1.302,33 319,87 770,67 1.514,76 372,05 
2020 5.713,23 675,19 1.327,09 325,95 785,32 1.543,56 379,12 
2021 5.819,85 687,79 1.351,86 332,04 799,98 1.572,37 386,20 
2022 5.926,47 700,39 1.376,62 338,12 814,63 1.601,17 393,27 
2023 6.033,08 712,99 1.401,39 344,20 829,29 1.629,98 400,34 
2024 6.139,70 725,59 1.426,15 350,28 843,94 1.658,78 407,42 
2025 6.246,32 738,19 1.450,92 356,37 858,60 1.687,59 414,49 
2026 6.352,93 750,79 1.475,69 362,45 873,25 1.716,39 421,57 
2027 6.459,55 763,39 1.500,45 368,53 887,91 1.745,20 428,64 
2028 6.566,17 775,99 1.525,22 374,61 902,56 1.774,00 435,72 
2029 6.672,79 788,59 1.549,98 380,70 917,22 1.802,81 442,79 
2030 6.779,40 801,19 1.574,75 386,78 931,87 1.831,61 449,87 
2031 6.886,02 813,79 1.599,51 392,86 946,53 1.860,42 456,94 
2032 6.992,64 826,39 1.624,28 398,95 961,18 1.889,22 464,02 
2033 7.099,25 838,99 1.649,04 405,03 975,84 1.918,03 471,09 
2034 7.205,87 851,59 1.673,81 411,11 990,49 1.946,83 478,17 
2035 7.312,49 864,19 1.698,57 417,19 1.005,15 1.975,64 485,24 
2036 7.419,10 876,79 1.723,34 423,28 1.019,80 2.004,44 492,32 
2037 7.525,72 889,39 1.748,10 429,36 1.034,46 2.033,25 499,39 
2038 7.632,34 901,99 1.772,87 435,44 1.049,11 2.062,05 506,47 

Fonte: UFF, 2018 

 

A Figura 36 apresenta as estimativas. 

 

Figura 36 – Geração estimada de rejeitos  - área urbana e rural  

 

Fonte: UFF, 2018 
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A Tabela abaixo apresenta a classificação da produção de resíduos sólidos 

no município de Lagoa do Mato. 
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Tabela 33 – Classificação da geração/tratamento de Resíduos Sólidos no Município de Lagoa do Mato 

Ano 

Geraçã
o de 
RSU 
área 

urbana 
(kg/dia) 

Geraçã
o de 
RSU 
área 
rural 

(kg/dia) 

CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO 

% de 
atend. 
da LU* 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 
% de 

atend. 
da LU* 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Reciclado 
(kg/dia) 

Compo
stado 

(kg/dia) 

Aterrado 
(kg/dia) 

Reciclado 
(kg/dia) 

Compost
ado 

(kg/dia) 

Aterrad
o 

(kg/dia) 

Reciclado 
(kg/dia) 

Compost
ado 

(kg/dia) 

Aterra
do 

(kg/di
a) 

Recicla
do 

(kg/dia) 

Compo
stado 

(kg/dia) 

Aterrad
o 

(kg/dia) 

2018 2.241,34 2.606,93 32,53 649,99 1.277,56 313,79 756,01 1.485,95 364,97 32,53 649,99 1.277,56 313,79 756,01 1.485,95 2.606,93 
2019 2.284,78 2.657,47 32,53 662,59 1.302,33 319,87 770,67 1.514,76 372,05 36,28 409,49 830,42 197,69 476,29 965,87 1.642,37 
2020 2.328,23 2.708,00 32,53 675,19 1.327,09 325,95 785,32 1.543,56 379,12 40,03 409,49 830,42 197,69 476,29 965,87 1.642,37 
2021 2.371,68 2.758,54 32,53 687,79 1.351,86 332,04 799,98 1.572,37 386,20 43,78 409,49 830,42 197,69 476,29 965,87 1.642,37 
2022 2.415,13 2.809,07 32,53 700,39 1.376,62 338,12 814,63 1.601,17 393,27 47,52 409,49 830,42 197,69 476,29 965,87 1.642,37 
2023 2.458,58 2.859,61 32,53 712,99 1.401,39 344,20 829,29 1.629,98 400,34 51,27 237,51 456,73 114,66 276,25 531,23 952,57 
2024 2.502,03 2.910,14 32,53 725,59 1.426,15 350,28 843,94 1.658,78 407,42 55,02 237,51 456,73 114,66 276,25 531,23 952,57 
2025 2.545,47 2.960,68 32,53 738,19 1.450,92 356,37 858,60 1.687,59 414,49 58,77 237,51 456,73 114,66 276,25 531,23 952,57 
2026 2.588,92 3.011,21 32,53 750,79 1.475,69 362,45 873,25 1.716,39 421,57 62,52 237,51 456,73 114,66 276,25 531,23 952,57 
2027 2.632,37 3.061,75 32,53 763,39 1.500,45 368,53 887,91 1.745,20 428,64 66,27 130,63 228,36 63,06 151,94 265,61 523,91 
2028 2.675,82 3.112,28 32,53 775,99 1.525,22 374,61 902,56 1.774,00 435,72 70,01 130,63 228,36 63,06 151,94 265,61 523,91 
2029 2.719,27 3.162,82 32,53 788,59 1.549,98 380,70 917,22 1.802,81 442,79 73,76 130,63 228,36 63,06 151,94 265,61 523,91 
2030 2.762,71 3.213,35 32,53 801,19 1.574,75 386,78 931,87 1.831,61 449,87 77,51 130,63 228,36 63,06 151,94 265,61 523,91 
2031 2.806,16 3.263,89 32,53 813,79 1.599,51 392,86 946,53 1.860,42 456,94 81,26 65,31 102,76 31,53 75,97 119,53 261,96 
2032 2.849,61 3.314,42 32,53 826,39 1.624,28 398,95 961,18 1.889,22 464,02 85,01 65,31 102,76 31,53 75,97 119,53 261,96 
2033 2.893,06 3.364,96 32,53 838,99 1.649,04 405,03 975,84 1.918,03 471,09 88,76 65,31 102,76 31,53 75,97 119,53 261,96 
2034 2.936,51 3.415,49 32,53 851,59 1.673,81 411,11 990,49 1.946,83 478,17 92,50 65,31 102,76 31,53 75,97 119,53 261,96 
2035 2.979,95 3.466,03 32,53 864,19 1.698,57 417,19 1.005,15 1.975,64 485,24 96,25 65,31 102,76 31,53 75,97 119,53 261,96 
2036 3.023,40 3.516,56 32,53 876,79 1.723,34 423,28 1.019,80 2.004,44 492,32 100,00 65,31 102,76 31,53 75,97 119,53 261,96 
2037 3.066,85 3.567,10 32,53 889,39 1.748,10 429,36 1.034,46 2.033,25 499,39 100,00 65,31 102,76 31,53 75,97 119,53 261,96 
2038 3.110,30 3.617,63 32,53 901,99 1.772,87 435,44 1.049,11 2.062,05 506,47 100,00 65,31 102,76 31,53 75,97 119,53 261,96 

Fonte: UFF, 2018 

* LU= Limpeza Urbana 
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10. IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E DOS GERADORES 

SUJEITOS A PLANOS DE GERENCIAMENTO E LOGÍSTICA REVERSA  

10.1 Planos de gerenciamento de resíduos sólidos 

No cenário atual, mesmo com as obrigatoriedades impostas pela PNRS, o 

manejo dos resíduos sólidos, independente de sua natureza ou origem 

encontram-se sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal para seu 

manejo, com vistas a manter a cidade limpa. Neste cenário, não há qualquer 

critério instituído para verificação da existência dos planos de gerenciamento 

ao qual os geradores estão sujeitos. 

No cenário futuro, foram identificadas as responsabilidades no manejo de 

determinados resíduos sólidos e verificadas as obrigações em torno da 

necessidade ou não do estabelecimento dos Planos de Gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos gerados (Quadro 30). 

Ressalta-se a importância de se desenvolver mecanismos que vinculem os 

Planos de Gerenciamento obrigatórios nas relações dos geradores com a 

Prefeitura Municipal. 

 

Quadro 30 – Resíduos e geradores sujeitos a Planos de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos/identificação das responsabilidades no manejo 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

CENÁRIO 

ATUAL 

CENÁRIO 

FUTURO 

CENÁRIO 

ATUAL 

CENÁRIO 

FUTURO 

Identificação dos 

responsáveis pelo manejo 

dos resíduos sólidos 

Obrigados ao 

estabelecimento de Plano de 

Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos 

Resíduos de 

estabelecimentos 

comerciais e prestadores 

de serviços acima de 100 

l.dia 

Prefeitura 

Municipal 
Gerador Não Sim 

Resíduos de 

estabelecimentos 

comerciais e prestadores 

de serviços abaixo de 

100 l.dia 

Prefeitura 

Municipal 
Gerador Não Não 

Resíduos dos serviços 

públicos de saneamento 

básico 

Gerador Gerador Não Sim 

Resíduos industriais 

perigosos 

Prefeitura 

Municipal 
Gerador Não Sim 

Resíduos industriais  não 

perigosos acima de 100 

Prefeitura 

Municipal 
Gerador Não Sim 
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Fonte: UFF, 2018 

 

10.2 Logística reversa 

A PNRS, em seu art. 3º, inc. XII, estabelece como obrigatória a adoção da 

Logística Reversa, definida como um instrumento de desenvolvimento 

econômico e social voltada ao reaproveitamento dos resíduos ou outra 

destinação ambientalmente adequada. Para tanto, firmou acordos setoriais 

para possibilitar sua implantação (Quadro 31). 

 

Quadro 31 – Instrumentos em vigor para a Logística reversa x tipo de resíduos 

TIPO DE RESÍDUO INSTRUMENTOS EM VIGOR 

Agrotóxicos, seus resíduos e 

embalagens 

Iniciativas de logística reversa anteriores a PNRS, em 

conformidade com a Resolução CONAMA 401/2008 

Pilhas e baterias 
Iniciativas de logística reversa anteriores a PNRS, em 

conformidade com a Resolução CONAMA 401/2008 

Pneus 
Sistema de logística reversa implantado anterior a PNRS 

em conformidade com resoluções CONAMA 416/2009 

Óleos lubrificantes, seus 

resíduos e embalagens 

Assinado no dia 19/12/2012. O sistema foi dividido em 03 
fases de implantação: 

• Etapa 1 - Implantação do sistema nas Regiões Sul, 
Sudeste e Nordeste (excluídos os estados do Piauí e do 
Maranhão). 
Nesta etapa o sistema deverá cobrir 70% dos 
municípios até 2014 e 100% dos municípios das 
unidades federativas abrangidas até o final de 2016 

l.dia 

Resíduos industriais  não 

perigosos abaixo de 100 

l.dia 

Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal 
Não Não 

Resíduos dos serviços de 

saúde 

Prefeitura 

Municipal 
Gerador Não Sim 

Resíduos não perigosos 

da construção civil acima 

de 100 l.dia 

Prefeitura 

Municipal 
Gerador Não Sim 

Resíduos não perigosos 

da construção civil abaixo 

de 100 l.dia 

Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal 
Não Não 

Resíduos 

agrosilvopastoris 
Gerador Gerador Não Sim 

Resíduos perigosos dos 

serviços de transporte 

Prefeitura 

Municipal 
Gerador Não Sim 

Resíduos da mineração Gerador Gerador Não Sim 
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TIPO DE RESÍDUO INSTRUMENTOS EM VIGOR 

recolhendo as embalagens disponibilizadas pelos 
postos de serviços e concessionárias de veículos. 

• Etapa 2 - Implantação do sistema nas Regiões Centro-
Oeste e Norte além da inclusão dos estados do 
Maranhão e Piauí recolhendo as embalagens 
disponibilizadas pelos postos de serviços e 
concessionárias de veículos. 

• Etapa 3 - Expansão do sistema para os demais 
segmentos de comercialização além dos postos de 
serviços e concessionárias de veículos. 

Lâmpadas fluorescentes, de 

vapor de sódio e mercúrio e 

de luz mista 

Acordo setorial publicado em março de 2015. Apresenta a 
estimativa de Pontos de Entrega (“B2C”) e recipientes por 
fase e por Município, considerando a quantidade esperada 
de Lâmpadas Descartadas a serem devolvidas pelo 
Gerador Domiciliar de Resíduos ou Consumidor. Os 
municípios com menos de 25 mil (vinte e cinco mil) 
habitantes - serão atendidos por meio de coleta móvel a 
ser implementada após o cumprimento do cronograma 
estabelecido. Os demais tem seus pontos de entrega 
previstos no Anexo I do Acordo. 

Produtos eletroeletrônicos e 

seus componentes 

Edital de Chamamento público para a apresentação de 
propostas. 
Comitê orientador aprova a Viabilidade Técnica e 
Econômica da Implantação do Sistema de Logística 
Reversa de produtos eletroeletrônicos e seus 
componentes. 

Embalagens em geral 

Acordo setorial assinado em novembro de 2015. A primeira 
fase de implementação do sistema de logística reversa terá 
duração de 24 meses. Até o final desse período, o sistema 
deverá garantir a destinação final ambientalmente 
adequada de, pelo menos, 3.815,081 toneladas de 
embalagens por dia. 
O acordo contempla apoio a cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis e parcerias com o comércio para a 
instalação de pontos de entrega voluntária. Ele também 
apresenta a possibilidade de celebração de acordos entre 
os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos municipais e as entidades signatárias. 
Em sua fase inicial, as ações do sistema se concentrarão 
nas cidades e regiões metropolitanas de Belo Horizonte, 
Cuiabá, Curitiba, Distrito Federal, Fortaleza, Manaus, Natal, 
Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. 
A segunda fase de expansão deverá estabelecer novas 
metas quantitativas bem como prever a expansão dos 
sistemas para cidades além das previstas inicialmente. 

Medicamentos - descarte 

Edital de Chamamento público para a apresentação de 
propostas. Comitê orientador aprova a a Viabilidade 
Técnica e Econômica da Implantação do Sistema de 
Logística Reversa de medicamentos. 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente/SINIR, 2018 
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A Tabela 37 apresenta as estimativas das quantidades geradas desses 

materiais no município. 
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Tabela 34 – Estimativa das quantidades de resíduos sujeitos a Logística Reversa (kg/ano) 

Ano 

Pop. 
total 

estimada 
(hab.) 

Agrotóxicos, 
seus resíduos 
e embalagens 

Pilhas e 
baterias 

Pneus 

Óleos 
lubrificantes, 

seus 
resíduos e 

embalagens 

Lâmpadas 
fluorescentes, 

de vapor de 
sódio e 

mercúrio e de 
luz mista 

Produtos 
eletroeletrôn
icos e seus 
componente

s 

Embalagens 
em geral 

Medicame
ntos – 

descarte 

2018 13.677 - - - - - - - - 
2019 13.943 - - - - - - - - 
2020 14.208 - - - - - - - - 
2021 14.473 - - - - - - - - 
2022 14.738 - - - - - - - - 
2023 15.003 - - - - - - - - 
2024 15.268 - - - - - - - - 
2025 15.533 - - - - - - - - 
2026 15.799 - - - - - - - - 
2027 16.064 - - - - - - - - 
2028 16.329 - - - - - - - - 
2029 16.594 - - - - - - - - 
2030 16.859 - - - - - - - - 
2031 17.124 - - - - - - - - 
2032 17.389 - - - - - - - - 
2033 17.655 - - - - - - - - 
2034 17.920 - - - - - - - - 
2035 18.185 - - - - - - - - 
2036 18.450 - - - - - - - - 
2037 18.715 - - - - - - - - 
2038 18.980 - - - - - - - - 

Fonte: UFF, 2018 
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11. CÁLCULO DOS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

LIMPEZA URBANA E FORMA DE COBRANÇA 

A sustentabilidade do sistema de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 

sólidos deve ser vista de forma abrangente, envolvendo as dimensões 

ambiental, social, cultural, econômico-financeira, político-institucional e 

técnico-operacional, instituindo uma interrelação entre elas.  

Como forma de assegurar a sustentabilidade e universalização da prestação 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos 

deve ser considerado o modelo de gestão adotado priorizando a redução de 

custos operacionais sem comprometer a qualidade, a adequada destinação 

dos resíduos coletados, como também as especificidades socioeconômicas, 

a fim de considerar a capacidade de pagamento dos usuários.  

A sustentabilidade econômico-financeira desses serviços ainda constitui um 

grande desafio para os gestores públicos, seja pelas deficiências de 

planejamento ocasionando desperdícios de diversas ordens – pessoal, 

financeiro, entre outros – ou mesmo pela cultura da não cobrança pelos 

serviços ofertados. 

O art. 29, caput,  da LDNSB determina que a sustentabilidade econômico-

financeira dos serviços de saneamento básico deverá ser assegurada, 

sempre que possível, pela cobrança da devida contraprestação desses 

serviços. Mais do que isso, a contraprestação desses serviços deverá ser 

norteada pelas seguintes diretrizes, a saber: prioridade para atendimento das 

funções essenciais relacionadas à saúde pública; a ampliação do acesso dos 

cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; a geração dos recursos 

necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento 

das metas e objetivos do serviço; a inibição do consumo supérfluo e do 

desperdício de recursos; a recuperação dos custos incorridos na prestação 

do serviço, em regime de eficiência; a remuneração adequada do capital 

investido pelos prestadores dos serviços; o estímulo ao uso de tecnologias 

modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, 

continuidade e segurança na prestação dos serviços; e, ainda, o incentivo à 

eficiência dos prestadores dos serviços (art. 29, §1º, incs. I até VIII, da 

LDNSB). Sem prejuízo dessas diretrizes, a formatação do regime 

remuneratório deverá levar em consideração, ainda, os fatores previstos nos 

incisos I a VI, do art. 30, da LDNSB. 

Cabe destacar que o serviço de limpeza urbana não é passível de cobrança 

por meio de qualquer contraprestação, vez que constitui serviço público que 

não é específico, nem sequer divisível, mas, sim, dotado de caráter universal. 

Com efeito, o custo do serviço de limpeza urbana deverá ser arcado pelo 

Tesouro Público municipal. 
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Por outro lado, as atividades de manejo de resíduos sólidos, que são, sim, 

específicas, divisíveis e identificáveis por cada beneficiário desses serviços, 

devem ser objeto de cobrança mediante a devida contraprestação, quais 

sejam, taxa, tarifa e preço público, segundo o seu regime de execução.  

Nesse sentido, o art. 35, inc. I até III, da LDNSB traz os critérios 

indispensáveis para o cálculo da contraprestação dos serviços de manejo de 

resíduos sólidos, a saber: 

 o nível de renda da população da área atendida; 

 as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser 

neles edificadas; e, 

 o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por 

domicílio. 

O Decreto Federal n.º 7.217/2010, ao regulamentar a LDNSB, acrescenta, 

ainda, aos critérios referidos a indicação de mecanismos econômicos de 

incentivo à minimização da geração de resíduos sólidos e à recuperação dos 

resíduos gerados (art. 14, inc. IV). 

Em linhas gerais, empregar-se-á taxa, que tem natureza de tributo, quando o 

serviço for prestado pela própria Administração Pública sob as regras do 

Direito Público. Por outro lado, será a tarifa empregada quando o serviço for 

prestado pela iniciativa privada sob as regras do Direito Privado, porém sob o 

influxo dos princípios publicistas (Quadro 32).  

Por fim, será o preço público cobrado quando a própria Administração 

Pública prestar, na qualidade de agente econômico, uma atividade do 

saneamento básico que não for considerada serviço público, como, por 

exemplo, coleta de resíduos sólidos de serviços de saúde, cobrando pela 

prestação desse serviço, o que vai ao encontro do disposto no artigo 27 da 

PNRS. 

 

Quadro 32 – Taxa  x tarifa x preço público 

TAXA 

Trata-se de uma contraprestação paga ao Estado em razão da 

limitação de direitos e liberdades subjetivas (taxa de polícia) ou da 

prestação de serviço público específico e divisível (taxa de serviço), 

não sendo possível ao Estado obter lucro com a sua cobrança, mas 

apenas e unicamente, repor seus cofres pelos gastos advindos com 

as atuações estatais dirigidas ao contribuinte. 

TARIFA Tarifa é o preço, e não o tributo, cobrado por pessoa jurídica – salvo 

as de direito público – que, mediante delegação promovida pelo 
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Estado, explore coisa pública, o que lhe ensejará a obtenção de lucro, 

sujeito, porém, ao controle Estatal na fixação dos valores. 

PREÇO 

PÚBLICO 

Trata-se do valor cobrado pela prestação de uma atividade de 

interesse público, seja ela privativa ou não do Estado, desde que 

prestada diretamente por uma pessoa jurídica de direito privado, 

pública ou privada, estando sujeita a restrições na livre fixação do seu 

valor. 

 

Diversas metodologias podem ser aplicadas para o cáculo de taxas e preços 

públicos aplicáveis ao gerenciamento dos resíduos sólidos.  

É importante esclarecer que a taxa não representa uma solução para 

problemas econômicos e financeiros implicados na gestão dos resíduos 

sólidos que porventura possam existir no município e exige um forte 

engajamento político-administrativo para que seja instituída.  

Sua discussão junto à população é fundamental para a compreensão de sua 

metodologia de cálculo e dos valores encontrados.  

O Anexo I, apresenta metodologia voltada ao cálculo da Taxa de Coleta, 

Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos e tem como base o 

princípio legal de que a mesma deve ser aplicada aos usuários dos serviços 

para a remuneração dos custos incorridos pelos provedores dos mesmos. 

De acordo ao DTP, o município Lagoa do Mato  não vem cobrando taxas 

e/ou tarifas pela prestação dos serviços públicos de coleta e disposição final 

dos resíduos. Com isso, os cofres públicos são onerados, normalmente 

absorvendo parte relevante dos recursos auferidos pelo município por meio 

Fundo de Participação do Municípios. 

Ainda que grande parte da população esteja classificada pobre ou 

extremamente pobre, é de suma importância a cobrança de taxas ou tarifas 

pela prestação do serviço público mesmo que proporcionalmente à renda. A 

cobrança é necessária para a sustentabilidade econômica da prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico.  

O Cadastro Imobiliário não foi localizado, sendo um instrumento de grande 

importância para elaboração e implementação de instrumentos de gestão do 

uso e ocupação do solo. É necessário realizar a manutenção e a contínua 

inserção de dados para que o cadastro seja adequado para elaboração, 

aplicação e avaliação das políticas públicas. 
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12. REGRAS PARA O TRANSPORTE E OUTRAS ETAPAS DO 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Considerando que o município de Lagoa do Mato não dispõe atualmente de  

caminhões para a prestação desses serviços, a frota existente deverá 

obedecer, no mínimo as regras e procedimentos apresentados no quadro 

abaixo, considerando as etapas do gerenciamento do resíduos sólidos sob 

sua responsabilidade. 

12.1 Transporte de resíduos não perigosos 

O transporte de resíduos sólidos no município deverá atender, no mínimo, ao 

disposto na NBR 13221 e correlatas, sintetizadas no Quadro 33 para os 

resíduos não perigosos. 

 

Quadro 33 – Regras para o transporte de resíduos não perigosos e responsabilidades em 
sua aplicação 

OBJETO REGRAS RESPONSABILIDADES 

Veículos e 

equipamentos 

• O estado de conservação do 

equipamento de transporte deve ser 

tal que, durante o transporte, não 

permita vazamento ou 

derramamento do resíduos; 
• O veículo e equipamento de 

transporte deverá estar em boas 

condições técnicas e operacionais, 

adequados para a carga a ser 

transportada, limpos ou 

descontaminados de resíduos de 

carregamentos anteriores, cabendo 

aos responsáveis, antes de cada 

viagem, avaliar as condições de 

segurança. 

Implementação: Poder 

Público Municipal 

 

Operacionalização: 

Prestador dos serviços 

públicos 

• A descontaminação dos 

equipamentos de transporte deve ser 

realizada em local previamente 

autorizado pelo órgão de controle 

ambiental competente. 

Implementação: Poder 

Público Municipal 

 

Operacionalização: 

Prestador dos serviços 

públicos 

• Possuir inscrições externas 

alusivas aos serviços prestados e 

obedecer aos dispositivos de 

segurança e padrões exigidos para 

tal. 

Implementação: Poder 

Público Municipal 

 

Operacionalização: 

Prestador dos serviços 

públicos 
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OBJETO REGRAS RESPONSABILIDADES 

Carga e 

acondicionamento 

• Carga protegida de intempéries. 

Operacionalização: 

Prestador dos serviços 

públicos 

• Devido acondicionado da carga 

para evitar o seu espalhamento na 

via pública ou via férrea. 

Operacionalização: 

Prestador dos serviços 

públicos 

Transporte 

• Resíduos não podem ser 

transportados juntamente com 

alimentos, medicamentos ou 

produtos destinados ao uso e/ou 

consumo humano ou animal, ou com 

embalagens destinados a estes fins; 

• O transporte de resíduos deve 

atender à legislação ambiental 

específica, quando existente, bem 

como deve ser acompanhado de 

documento de controle previsto pelo 

órgão competente. 

Operacionalização: 

Prestador dos serviços 

públicos 

Fonte: UFF/PM, 2018 

 

12.2 Transporte de resíduos perigosos 

O transporte de resíduos perigosos deverá seguir as regras estabelecidas 

pela Resolução nº 3.665/2011 da Agencia Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) que regulamenta o transporte rodoviário de produtos 

perigosos sintetizadas no Quadro 34. 

 

Quadro 34 – Síntese das regras a serem observadas para o transporte de resíduos 
perigosos 

OBJETO REGRAS RESPONSABILIDADE 

Veículos e 

equipamentos 

• Receber sinalização adequada. 

• Portar ficha de emergência e 

envelope do transporte. 

• Portar conjunto de equipamentos 

de emergência compatível com o 

material transportado. 

• Apresentar características técnicas 

e operacionais, estado de 

conservação, limpeza e 

descontaminação que garantam a 

segurança aos riscos 

correspondentes. 

Operacionalização: 

Prestador dos serviços 

públicos 
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OBJETO REGRAS RESPONSABILIDADE 

• Carga a granel deve ser 

inspecionada  por organismos 

acreditados para emissão do 

Certificado de Inspeção para o 

Transporte de Produtos Perigosos - 

CIPP e do Certificado de Inspeção 

Veicular – CIV. 

Carga e 

acondicionamento 

• Carga fracionada deve ser 

acondicionada de modo a suportar os 

riscos de carregamento, transporte, 

descarregamento e transbordo. 

Operacionalização: 

Prestador dos serviços 

públicos 

Transporte 

• Evitar o uso de vias em áreas 

densamente povoadas ou de proteção 

de mananciais, de reservatórios de 

água ou de reservas florestais e 

ecológicas, ou que delas sejam 

próximas. 

• Durante o transporte o condutor do 

veículo e os auxiliares devem usar o 

traje mínimo obrigatório, ficando 

desobrigados do uso dos EPIs. 

• Proibido conduzir pessoas em 

veículos transportando produtos 

perigosos além dos auxiliares. 

• Transportar produtos perigosos 

juntamente com alimentos, 

medicamentos ou quaisquer objetos 

destinados a uso ou consumo 

humano ou animal. 

• O condutor de veículo só poderá 

estacionar para descanso ou pernoite 

em áreas previamente determinadas 

pelas autoridades competentes e, na 

inexistência de tais áreas, deve evitar 

zonas residenciais, áreas densamente 

povoadas, de grande concentração de 

pessoas ou veículos, de proteção de 

mananciais, de reservatórios de água, 

de reservas florestais e ecológicas, ou 

que delas sejam próximas. 

Operacionalização: 

Prestador dos serviços 

públicos 

Fonte: UFF/PM, 2018 
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12.3 Regras aplicáveis em outras etapas do gerenciamento dos 

resíduos sólidos 

As regras aplicáveis para as outras etapas do gerenciamento de resíduos 

sólidos encontram-se estabelecidas no Quadro 35 e deverão ser seguidas 

pelo município quando este for o prestador, ou determinadas para que sejam 

atendidas pela contratada, caso os serviços sejam executados mediante 

contrato. 

 

Quadro 35 – Regras e procedimentos aplicáveis nas etapas do gerenciamento de resíduos 
sólidos 

ETAPA REGRAS E PROCEDIMENTOS 
RESPONSABILIDAD

ES 

Varrição de vias e 
logradouros 

públicos 

• É obrigatória a utilização de equipamentos 
de proteção individual e coletiva durante as 
operações; 

• Em casos emergenciais os serviços de 
resposta à emergência deverão ser 
realizados imediatamente com vistas à 
contenção do dano; 

• Todos os resíduos nesta etapa deverão ser 
coletados imediatamente após sua 
acumulação. 

Implementação: 

Titular dos serviços 

(Município) 

 

Operacionalização: 
Prestador dos 

serviços públicos 

Norma técnica de referência: NBR 12.980 

Poda, roçagem e 
capina 

• É obrigatória a utilização de equipamentos 
de proteção individual e coletiva durante as 
operações; 

• Em casos emergenciais os serviços de 
resposta à emergência deverão ser 
realizados imediatamente com vistas à 
contenção do dano; 

• Todos os resíduos nesta etapa deverão ser 
coletados imediatamente após sua 
acumulação. 

Implementação: 

Titular dos serviços 

(Município) 

 

Operacionalização: 
Prestador dos 

serviços públicos 

Norma técnica de referência: NBR 12.980 

Apresentação dos 
resíduos para 
coleta –RDO 

• Os resíduos apresentados para a coleta 
devem estar segregados em secos e 
úmidos e devidamente acondicionados 
para evitar seu espalhamento. 

Implementação: 

Titular dos serviços 

(Município) 

Operacionalização: 
Gerador de resíduos 

Norma de referência: NBR 12.980 e NBR 9.190 

Apresentação dos 
resíduos para 
coleta –RSS 

• Os resíduos segregados deverão ser 
embalados em sacos ou recipientes 
específicos que evitem vazamentos e 
resistam à punctura e ruptura; 

• A capacidade dos recipientes de 
acondicionamento deve ser compatível 
com a geração diária de cada tipologia; 

• É obrigatória a utilização de equipamentos 
de proteção individual e coletiva durante as 
operações com os RSS. 

Implementação: 

Titular dos serviços 

(Município) 

 

Operacionalização: 
Gerador de resíduos 
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ETAPA REGRAS E PROCEDIMENTOS 
RESPONSABILIDAD

ES 

Norma técnica de referência: NBR 13.853, NBR 12.235 e NBR 9.190 

Disponibilização 
para a coleta –RSS 

• Os resíduos do grupo D deverão ser 
disponibilizados em áreas protegidas e 
controladas, atendendo as condições 
mínimas de segurança; 

• Os resíduos dos demais grupos deverão 
ser armazenados em área interna 
protegida; 

• É obrigatória a utilização de equipamentos 
de proteção individual e coletiva durante as 
operações com os RSS. 

Implementação e 
operacionalização: 
Gerador de resíduos 

Norma técnica de referência: NBR 13.853, NBR 12.235 e NBR 9.190 

 
Disponibilização 
para a coleta –

RDO e 
equiparados 

• Os resíduos devidamente acondicionados, 
deverão ser disponibilizados para a coleta 
convencional e seletiva nos dias e horários 
programados pelo prestador dos serviços. 

• Os RCPS equiparados acondicionados 
com geração diária de até 100 litros 
poderão, a critério do gerador, serem 
disponibilizados à coleta pública, seguindo 
as mesmas regras impostas aos demais 
RSU. 

• Os RCC equiparados acondicionados com 
geração diária de até 100 litros poderão, a 
critério do gerador, serem disponibilizados 
à coleta pública, seguindo as mesmas 
regras impostas aos demais RSU. 

• RSI equiparados acondicionados com 
geração diária de até 100 litros poderão, a 
critério do gerador, serem disponibilizados 
à coleta pública, seguindo as mesmas 
regras impostas aos demais RSU. 

Implementação: 

Titular dos serviços 

(Município) 

 

Operacionalização: 
Prestador dos 

serviços públicos 

Norma técnica de referência: NBR 12.980 e NBR 9.190 

Dias e horários de 
coleta - RDO 

• Os dias e horários de coleta deverão ser 
divulgados pelo prestador de serviços e 
pela Prefeitura Municipal em veículos de 
comunicação de massa, constando 
inclusive no sitio eletrônico oficial da 
Prefeitura Municipal de forma permanente 
para consulta da população. A cada 
mudança ocorrida a divulgação deverá ser 
efetuada com no mínimo 15 dias de 
antecedência. 

Implementação: 

Titular dos serviços 

(Município) 

 

Operacionalização: 
Prestador dos 

serviços públicos 

Norma técnica de referência: NBR 12.980 e NBR 9.190 

Coleta – RDO e 
equiparados 

• Nos locais em que a coleta seja efetuada 
na modalidade alternada, não poderá 
haver intervalos maiores que 72 horas 
entre as coletas; 

• É obrigatória a utilização de equipamentos 
de proteção individual e coletiva durante as 
operações de coleta. 

Implementação: 

Titular dos serviços 

(Município) 

 

Operacionalização: 
Prestador dos 

serviços públicos 

Norma técnica de referência: NBR 12.980 e NBR 9.190 
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ETAPA REGRAS E PROCEDIMENTOS 
RESPONSABILIDAD

ES 

Coleta – RSS 

• Veículo coletor deverá atender 
integralmente as normas técnicas e a 
legislação de referência; 

• A coleta deverá ser realizada no mínimo 
duas vezes por semana. 

Implementação: 

Titular dos serviços 

(Município) 

 

Operacionalização: 
Gerador de resíduos 

Norma técnica de referência: NBR 13.221, NBR 12.807, NBR 12.890, 
NBR 12.810 e NBR 12.980 

Destinação final – 
RDO e 

equiparados 

• Todos os resíduos gerados no âmbito 
municipal deverão receber destinação final 
ambientalmente adequada por meio de 
processos tecnológicos determinados para 
este fim; 

• A disposição final dos rejeitos não poderá 
ser efetuada em outros locais que não 
sejam em Aterros Sanitários devidamente 
licenciados pelo órgão ambiental 
competente. 

Implementação: 

Titular dos serviços 

(Município) 

 

Operacionalização: 
Prestador dos 

serviços públicos 

Norma técnica de referência: NBR 10.157, NBR 12.808, NBR13.896 e 
NBR 13.591 

Fonte: UFF/PM, 2018 

 

13. CRITÉRIOS PARA PONTOS DE APOIO AO SISTEMA DE LIMPEZA NA 

ÁREA DE PLANEJAMENTO 

13.1 Varrição 

Pontos de apoio nos serviços de varrição têm por objetivo oferecer aos 

varredores condições dignas de trabalho, proporcionar uma alternativa diante 

da carência de alojamentos convencionais e adequar a necessidade de 

prestação de serviços às condições físicas da cidade. 

A instalação de pontos de apoio no município de Lagoa do Mato , quando 

implementadas deverão apresentar dimensões mínimas e serem dotados de 

no mínimo: vaso sanitário, lavatório, bebedouro de água potável e armário 

aberto para guarda das ferramentas de trabalho. 

Os pontos de apoio devem ser localizados de acordo com as rotas de 

varrição, em pontos estratégicos, objetivando minimizar os deslocamentos de 

pessoal e das ferramentas de trabalho. 

Sugere-se que pelo menos 1 (um) ponto de apoio seja disponibilizado pelo 

município para a equipe de varrição, que poderá estar localizado em 

dependências da administração municipal, quando estas se mostrarem 

estrategicamente localizadas ao apoio da equipe. 
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13.2 Coleta 

Nos serviços de coleta poderão ser utilizados Pontos de Entrega Voluntária 

para acumulação temporária de resíduos (PEV) cuja função é concentrar os 

resíduos para posteriormente destiná-los, minimizando os impactos e custos 

na coleta.  

O PEV (Figura 37), conforme define a NBR 15.112/2004 consolida-se como 

áreas de transbordo e triagem de pequeno porte, destinada a entrega 

voluntária/recebimento de pequenas quantidades de resíduos de construção 

civil e resíduos volumosos, integrantes do sistema público de limpeza urbana, 

podendo receber resíduos da coleta seletiva.  

Em sua adoção, o planejamento geográfico dos limites de atendimento dos 

pontos de apoio devem considerar os seguintes critérios: 

• renda da população; 

• características dos resíduos gerados; 

• dificuldades de acesso à coleta regular e seletiva (barreiras naturais 

e/ou artificiais e capacidade de alcance dos serviços de coleta); 

Conforme as recomendações emanadas pelo Ministério do Meio Ambiente e 

Ministério das Cidades 7 , para municípios de até 50 mil habitantes é 

recomendável que sejam instalados dois PEV, um central e outro central 

simplificado. 

Destaca-se que, para uma operação correta e eficiente do PEV, os 

funcionários que ficarão responsáveis pelas unidades deverão receber 

treinamento que abordem aspectos operacionais importantes: limite 

estabelecido para o volume máximo das cargas individuais de resíduos que 

possam ser recebidos gratuitamente na unidade (em diversos municípios, a 

prática considera como pequeno volume as quantidades limitadas a 1 m3) e 

impedimento do descarte de resíduos orgânicos domiciliares, de resíduos 

industriais e de resíduos dos serviços de saúde. 

 

                                                        
7  Manual para implantação de sistema de gestão de resíduos de construção civil em 
consórcios públicos, Brasília, DF , pag. 23 – Quadro 17. 
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Figura 37 – Pontos de Entrega Voluntária 

 

Fonte: Ministério das Cidades, Elementos para organização da coleta seletiva e galpões de 
triagem.  

 

Em Lagoa do Mato, a instalação de PEV poderá ser implementada para 

atender apenas o município ou ser compartilhada com outros municípios 

próximos, buscando-se a escala necessária para seu funcionamento e 

manutenção.  

Entretanto, para que cumpram o critério de eficiência exigido por estes locais 

será necessário que o município incentive à entrega voluntaria dos materiais 

nesses pontos e reforce a promoção da participação das instituições locais 

(escolas, prefeituras) contribuindo com programas de educação ambiental. 

 

14. FORMAS E LIMITES DA PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO NA 

COLETA SELETIVA E LOGÍSTICA REVERSA 

14.1 Coleta seletiva 

De acordo com o estabelecido pela PNRS, a implantação da coleta seletiva é 

uma obrigação do município. Quando de sua implementação, os resíduos 

recicláveis secos coletados geralmente são transportados para centrais ou 

galpões de triagem desses materiais, onde os resíduos são beneficiados para 

posterior comercialização.  

Por sua vez, os resíduos úmidos coletados são transportados aos pátios de 

compostagem, onde são tratados com vistas à transformação em compostos 

orgânicos para serem comercializados e/ou aplicados nas atividades 

agrícolas. Os rejeitos oriundos desses processos devem ser encaminhados à 

disposição final ambientalmente adequada. 
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O art. 7º, inc. II, da LDNSB encarta a triagem para fins de reuso ou 

reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição final 

dos RDO nas atividades do serviço de manejo de resíduos sólidos.  

A LDNSB, em seu art. 57, ao fazer inserir o inc. XXVII no art. 24, da Lei 

Federal n.º8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos (LLCA), assegurou a contratação direta mediante dispensa 

de licitação das organizações (leia-se, associação ou cooperativa) de 

catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis na consecução da coleta, 

processamento e comercialização de resíduos sólidos urnais recicláveis e 

reutilizáveis.  

Para tanto, deverá existir em Lagoa do Mato um sistema de coleta seletiva 

oficialmente implantado, os catadores existentes devem estar formalizados 

por meio de organizações formadas, exclusivamente, por pessoas físicas de 

baixa renda reconhecida pelo Poder Público como catadores de materiais 

recicláveis, sem prejuízo de usarem equipamentos compatíveis com as 

normas técnicas, ambientais e de saúde pública.  

Desta forma, assinalam-se, como recomendações, as formas e os limites de 

participação do Lagoa do Mato na coleta seletiva (Quadro 36). 

 

Quadro 36 – Participação de Lagoa do Mato na coleta seletiva 

ATIVIDADE 
FORMAS DE 

PARTICIPAÇÃO 

LIMITES DE 

PARTICIPAÇÃO 

Instituição da coleta seletiva Diploma legal 
Regramento da coleta 

seletiva no município 

Planejamento da coleta 

seletiva 

Individual ou por meio de 

soluções consorciadas com 

outros municípios 

Elaboração do Plano de 

Coleta Seletiva 

Operacionalização da coleta 

seletiva 

Fiscalização 
Fortalecimento da coleta 

seletiva no município 

Contratação de organizações 

de catadores de materiais 

recicláveis ou reutilizáveis 

(exigência: pessoas físicas 

de baixa renda reconhecidas 

pelo Poder Público como 

catadores de materiais 

reciclávels + uso de 

equipamento de segurança – 

EPI) 

Coleta seletiva, Triagem 

para fins de reuso ou 

reciclagem, de tratamento, 

inclusive por 

compostagem 
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ATIVIDADE 
FORMAS DE 

PARTICIPAÇÃO 

LIMITES DE 

PARTICIPAÇÃO 

Disponibilização da 

infraestrutura necessária 

Implementação da Agenda 

ambiental na administração 

pública (A3P) 

Atuação na coleta seletiva 

Inserção do tema na 

educação formal e informal 

Sensibilização e educação 

ambiental 

Fonte: UFF, 2018 

 

14.2 Logística reversa 

Conforme define o art. 3o, inc. XVII, da PNRS a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos representa o “conjunto de 

atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciais, dos consumidores e dos titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos com vistas a 

minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para 

reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 

decorrentes do ciclo de vida dos produtos”. 

O art. 30 da PNRS dispõe que a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos, deve ser implementada de forma individualizada e 

encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, os consumidores e os municípios (leia-se, titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos), 

consoante às atribuições e procedimentos previstos. 

Conforme se percebe do conceito legal, a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos representa um regime solidário de complexas 

atribuições, que são desempenhadas de forma individualizada e encadeada, 

por todos aqueles que participam, em maior ou menor grau, do processo 

produtivo desde a fabricação do produto até a sua destinação final. 

Desta forma, assinalam-se as formas e os limites de participação do Lagoa 

do Mato  na logística reversa (Quadro 37). 
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Quadro 37 – Participação de Lagoa do Mato na logística reversa 

ATIVIDADE FORMAS DE PARTICIPAÇÃO LIMITES DE PARTICIPAÇÃO 

Instituição da 

logística reversa 

Acordo Setorial; Regulamento; 

e, Termo de compromisso 

Acordo Setorial; Regulamento; 

e, Termo de compromisso 

Logística Reversa 

obrigatória 

 

Coletar e disponibilizar para os 

responsáveis pela instituição do 

sistema de logística reversa os 

resíduos de logística obrigatória 

acumulados pelo serviço manejo 

de resíduos sólidos 

Execução das atividades do 

sistema de logística reversa 

mediante a devida 

contraprestação, na forma de 

acordo setorial; regulamento; e, 

termo de compromisso 

Inserção do tema na educação 

formal e informal 

Sensibilização e educação 

ambiental 

Fonte: UFF, 2018 

 

15. CRITÉRIOS DE ESCOLHA DA ÁREA PARA LOCALIZAÇÃO DO 

BOTA-FORA DOS RESÍDUOS INERTES GERADOS  

A definição da localização das instalações para manejo de grandes 

quantidades de resíduos deve ser precedida da análise aprofundada de 

diversos fatores:  

• regulamentação do uso do solo pelo município; 

• localização das regiões com maior concentração de geradores de 

grandes quantidades de resíduos (áreas residenciais ou comerciais 

com população de maior renda e que estejam em processo de 

adensamento); 

• existência de eixos viários, para agilizar o deslocamento de veículos 

de carga de maior porte.  

Outros critérios deverão ser observados na escolha da melhor área para a 

localização de bota-fora dos resíduos inertes gerados (Quadro 38). 

 

Quadro 38 – Critérios para a seleção de área de bota-fora 

CRITÉRIOS 

Conformidade com a legislação de ordenamento territorial 

Conformidade com a legislação ambiental 

Conformidade com as condições políticas e sociais 

Conformidade com as condições econômicas 
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CRITÉRIOS 

Conformidade com as condições técnicas 

Fonte: UFF, 2018 

 

Diante da adoção de critérios, a área servirá também como área de 

processamento de RCC, que deverá contemplar: 

• áreas de triagem; 

• áreas de reciclagem de resíduos classe A;  

• aterros de resíduos classe A da construção civil. 

É oportuno ressaltar que as diversas funções dessas instalações – triagem, 

reciclagem e aterro – estejam concentradas em um mesmo local. Entretanto, 

deve ser observado que áreas públicas só́ poderão operar com resíduos 

privados caso sejam estabelecidos preços públicos que recomponham os 

custos do processo. 

 

16. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS FAVORÁVEIS PARA DISPOSIÇÃO 

AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS REJEITOS 

As estimativas permitem identificar que, o município de Lagoa do Mato 

deverá dispor, de forma ambientalmente adequada, aproximadamente 0,68 

ton/dia de rejeitos.  

Diante do exposto, a identificação de áreas favoráveis para a disposição final 

ambientalmente adequada dos quantitativos estimados dependerá 

integralmente do atendimento aos parâmetros técnicos (tecnologia a ser 

adotada na disposição final, diretrizes de uso e ocupação do solo, distâncias 

a serem percorridas, condições das vias de acesso, dentre os apresentados 

neste PMSB e outros complementares) e aspectos jurídicos associados 

(propriedade da área, etc.), do atendimento às normas estabelecidas para o 

atendimento da tecnologia escolhida (aterros convencional – método da 

rampa, área, etc., aterros de pequeno porte), de aspectos políticos 

(afinidades e possibilidades) e sociais (efeito Nimby, impacto de vizinhança), 

além das condições ambientais (tipo de solo, nível do freático, etc.) que 

devem ser convenientemente verificadas, de forma a não trazer riscos ao 

meio ambiente e à saúde da população no âmbito local e regional. 

No município de Lagoa do Mato os rejeitos gerados são encaminhados ao 

lixão. No cenário futuro, para que passe a destinar seus rejeitos 

adequadamente a um aterro sanitário, é primordial que sejam avaliadas as 
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potencialidades para a formação de consórcios intermunicipais visando a 

implementação de aterro sanitário com capacidade de atendimento a um 

conjunto de municípios próximos.  

Isto porque, como já é amplamente estudado e verificado, aterros sanitários 

de pequeno porte (menos de 200 ton/dia), mesmo que simplificados, 

implicam dificuldades e custos operacionais elevados para os municípios, 

acabando por se transformarem novamente em lixões. Vale observar que os 

recursos federais para tais investimentos, priorizam as soluções 

consorciadas.  

 

17. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E ESPECIFICAÇÕES A SEREM 

ADOTADAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E DE 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A gestão dos serviços de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos  

impõe ao município uma série de tarefas e desafios que devem equilibrar as 

necessidades do município e atender aos anseios da população.  

Para tanto, na execução desses serviços públicos se faz importante que 

Lagoa do Mato, disponibilize um canal direto (serviço 0800 por exemplo) para 

atendimento da população usuária dos serviços públicos de limpeza urbana e 

de manejo de resíduos sólidos. 

Os atendimento realizados, bem como as reclamações, sugestões e elogios 

deverão ser sistematizados na forma de relatório bimestral de atendimento da 

população, possibilitando ser um verificador da eficiência dos serviços 

prestados. 

17.1 Varrição 

A norma técnica brasileira NBR 12.980/1993, define como varrição, o ato de 

varrer de forma manual e/ou mecânica as vias, sarjetas, escadarias, túneis e 

logradouros públicos em geral pavimentados.  

No município de Lagoa do Mato, em função das características locais, é 

recomendável que a varrição seja efetuada na forma manual, podendo ser 

mecanizada em algumas áreas, somente quando houver justificativa técnica 

e econômica que comprovem a inviabilidade da operação manual. 

17.1.1 Varrição manual 

Considerando que a varrição de calçadas é de responsabilidade expressa de 

seus proprietários, as mesmas deverão ser mantidas limpas e desobstruídas, 

devendo a população ser comunicada de suas responsabilidades e a 

necessidade deste procedimento. 
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O serviço público de varrição deverá ser realizado junto às guias e sarjetas e 

avançar em até 60 cm do meio-fio, uma vez que os resíduos deslocados por 

veículos e águas das chuvas para as laterais das vias (considerando a 

declividade da pista de rolamento), concentram-se nesses locais.   

Atenção especial deverá ser dada aos dispositivos de microdrenagem, que 

deverão ser varridos e desobstruídos durante essas operações. 

Entretanto, ao considerar sua abrangência e para possibilitar a 

universalização desses serviços, a varrição manual exigirá a elevação do 

número de trabalhadores e dos materiais necessários para a sua execução, o 

que  deve atender as expectativas de benefício social uma vez que as 

operações de varrição podem atuar com o emprego de mão de obra menos 

qualificada. 

Nesse sentido o município de Lagoa do Mato, deverá dar providências para a 

elaboração de um Plano de varrição que seja atualizado anualmente. 

• Materiais e equipamentos 

Os materiais e equipamentos essenciais a serem utilizados nos serviços 

públicos da varrição manual são: 

• vassoura grande (vassourões) - de confecção industrial ou artesanal 

elaborada com produtos típicos da região (folhas de palmeiras, galhos 

flexíveis, etc.);  

• vassoura pequena para recolher os resíduos;  

• pá quadrada;  

• carrinhos do tipo “Lutocar”;  

• sacos plásticos para acondicionar os resíduos (normalmente com 

capacidade de 100 litros); 

• Uniformes e equipamentos de proteção individual (calça, blusão, bota, 

luva e boné, além de protetor solar e outros necessários). 

• Frequência e horário de varrição 

A varrição manual deverá ser realizada na forma normal/corrida e incluir a de 

repasse/conservação.  

A varrição normal/corrida deverá ser realizada em cada local, uma única vez 

em dias pré-estabelecidos. Deverá ser empregada em locais onde, dadas as 

suas características de uso e ocupação, seja possível a manutenção da 

limpeza por intervalos prolongados.  
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A varrição de repasse/conservação, deve ser realizada normalmente pela 

manhã com repetição à tarde quando a mesma equipe refaz o setor, 

diariamente. Deve ser adotada nos trechos comerciais e turísticos; locais 

muito arborizados ou onde o fluxo de pessoas seja intenso.  

Assim, a frequência da varrição deverá ser determinada em função da 

demanda local. Para áreas com maior geração de resíduos (geralmente 

áreas comerciais) recomenda-se a varrição diária com repasse. Em áreas 

próximas ao centro deverá ser adotada a varrição diária sem repasse. 

Nos bairros residenciais e áreas mais distantes deverá ser adotada a varrição 

corrida, em dias alternados ou com frequência menor.  

O horário a ser adotado para as operações de varrição poderá ser variável e 

depende de uma avaliação de uso da área e do fluxo de pedestres e veículos 

(Quadro 39). 

 

Quadro 39 – Frequência e período da varrição 

TIPO DE ÁREA FREQUÊNCIA PERÍODO 

Residencial 
Duas a cinco vezes por semana 
(com repasse nas vias de maior 

movimento) 

Diurno 
 

Central/Comercial 
Diária ( com repasse nas áreas 

de maior movimento) 
Diurno/noturno 

Feiras, festas típicas, 
eventos musicais, e 

outros 
Eventual 

Imediatamente após a 
realização do evento (Em 

feiras de venda de pescados, 
as vias devem ser lavadas e 

desinfetadas) 

Pistas de trânsito 
rápido, pontes e 

viadutos 

Uma ou duas vezes por 
semana 

Noturno 

Praças, parques e 
jardins 

Diária 
 

Diurno 

Fonte: UFF, 2018 

 

• Equipes de varrição e produtividade  

Na varrição manual, cada trecho deve ser executado por um único varredor 

ou por grupos com no mínimo dois varredores que revezarão entre si as 

funções de varrer, de coletar e de remover os resíduos.  

A produtividade da varrição deve ser expressa em metro linear x homem x 

dia, sendo que as condições e características das áreas varridas resultam em 

diferentes dados sobre a produtividade dos serviços de varrição.  
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Assim, a produtividade dos varredores no município de Lagoa do Mato, 

deverá ser determinada por testes práticos (acompanhamento e registro da 

média varrida - em 15 dias no mínimo - de um grupo de varredores de 

rendimento médio). 

Considera-se que, em média, a produtividade diária do trabalhador seja de 

500 metros de sarjeta varrida x hora de trabalho, ou seja, 4.000 metros em 8 

horas. Nas áreas centrais da cidade e proximidades, a produção diminui 

devido às características próprias destas localidades, passando a ser a 

metade quando a varrição é realizada com repasse. Algumas localidades 

adotam a “produtividade média diária possível com pausa”, ou seja, a 

produtividade possível de se atingir em uma jornada integral de trabalho, 

considerando-se uma pausa de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados.  

Esse procedimento tem como objetivo prevenir problemas de ergonomia nas 

equipes destacadas para o trabalho, possibilitando também definir um Plano 

de Varrição adequado. 

Recomenda-se que os varredores mais idosos sejam escalados para a 

varrição de ruas com topografia plana, a fim de realizarem o trajeto requerido 

com menor desgaste físico e, consequentemente, melhor rendimento. 

• Dimensionamento do número de varredores 

O número de varredores necessários para atuar no município de Lagoa do 

Mato tem implicação direta com a abrangência do sistema e poderá ser 

obtido por meio da seguinte equação: 

 

 

 

Onde: 

Nv = número de varredores necessários; 

Ks = vias a serem varridas (em m ou km de sarjetas);  

Fv = frequência de varrição; 

Pd = produtividade diária de cada varredor; 

Cr = coeficiente de reserva. 

 

O coeficiente de reserva deve ser estimado como 20% em função de 

ausências motivadas por férias, faltas ou licenças médicas. 

Nv= (Ks/ Fv. Pd) + Cr 
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• Remoção dos resíduos da varrição 

A coleta e o transporte dos resíduos da varrição devem ser realizados por 

equipes e equipamentos destinados exclusivamente para essa finalidade.  

No Plano de varrição do município de Lagoa do Mato, deverá ser observado 

que os resíduos da varrição não fiquem mais que 24h no local de 

acumulação. Em situações especiais, a coleta deverá ser efetuada pelos 

próprios varredores. 

17.2 Fiscalização dos serviços de varrição 

A fiscalização do serviços de varrição deverá ser efetuada por um 

encarregado de turma (normalmente destaca-se um encarregado para cada 

grupo de 25 a 30 varredores), que tem a função de verificar se o serviço está 

sendo realizado de forma adequada, além de apoiar os grupos repondo e 

substituindo ferramentas e materiais, quando necessário. 

17.3 Acidentes e riscos ocupacionais 

O trabalho nas ruas submete os varredores a condições dificultosas em 

decorrência dos possíveis agentes biológicos presentes nos resíduos 

recolhidos, das variações de clima e dos ruídos e poeiras, que podem 

favorecer a ocorrência de enfermidades e acidentes de trabalho e, embora 

menos frequentes, podem ocorrer casos de atropelamentos. 

As principais causas de acidentes nas operações de varriçâo são: 

a) falta de atenção; 

b) não utilização ou utilização inadequada dos equipamentos básicos de 

proteção individual;  

c) não observância das recomendações de segurança. 

Como prevenção e precaução, as equipes deverão estar fortemente 

capacitadas para a execução dos serviços. 

17.4 Indicadores de qualidade e eficiência na varrição 

A qualidade e a eficiência do serviço prestado deverão ser monitoradas, 

utilizando formas de mensuração de desempenho que sejam relevantes, 

consistentes e confiáveis, tais como:  

a) quantidade de materiais consumidos;  

b) incidência de reclamações sobre a qualidade dos serviços prestados;  

c) frequência da varrição;  

d) percentual da área urbana atendida pelo serviço de varrição;  
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e) percentual de ruas pavimentadas, contempladas com o serviço de 

varrição;  

f) relação entre os resíduos coletados nas vias e sua extensão; 

g) relatórios do canal direto de atendimento à população. 

17.5 Limpeza de locais de feiras livres 

A limpeza dos locais de feiras livres deverá deve ter início tão logo a feira 

termine para impedir que os detritos se espalhem, controlar os odores 

(principalmente do comércio de pescados) e para encerrar a atividade o mais 

rápido possível, liberando o local para o trânsito e circulação dos moradores. 

A colocação de caixas coletoras à disposição dos feirantes é recomendável, 

para que estes possam acondicionar os resíduos gerado até o término da 

feira, o que facilita em muito a limpeza do local.  

Os resíduos gerados e coletados nesses locais deverão receber destinação 

final juntamente com os RDO. 

17.6 Coleta de resíduos sólidos urbanos 

A coleta dos resíduos é a fase mais importante da gestão integrada de 

resíduos sólidos quando se quer atuar realmente na recuperação e 

reciclagem de materiais e sua ausência provoca o descontentamento da 

população e causa danos severos ao meio ambiente e à saúde pública. 

17.6.1 Coleta regular  

A coleta regular (diária ou alternada) deverá ser restrita aos resíduos sólidos 

domiciliares e equiparados e deverá ser praticada no município na 

modalidade diária e alternada. A escolha entre ambas deverá estar 

explicitada e justificada  no Plano Operacional de Coleta8.  

Entretanto, deverá ser observado que, na realização da coleta diária 

(indicada para as zonas centrais e comerciais nos dias úteis da semana, 

folgando nos domingos e feriados), o intervalo entre coletas deve ser tal que 

não permita o desenvolvimento de odores e o aparecimento de macro e 

microvetores. 

17.6.2 Coleta seletiva 

A coleta seletiva (diária ou alternada) deverá ser restrita aos materiais 

recicláveis previamente segregados pela população e poderá ser praticada 

                                                        
8 Plano Operacional de Coleta, é aquele que apresenta e descreve como as operações de 
coleta serão executadas em seus trechos e com equipamentos apropriados, com vistas a 
reduzir ao máximo os custos implicados em sua operação. 
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no município na modalidade porta-a-porta ou conteinerizada. A escolha entre 

ambas deverá estar explicitada e justificada  no Plano de Coleta Seletiva9. 

17.6.3 Coleta especial 

A coleta especial é aquela que está sob a responsabilidade direta do gerador 

de determinadas tipologias de resíduos (Quadro 40), que deverá ser 

realizada diretamente ou mediante contratação de empresas especializadas, 

o que inclui o município, na prestação desses serviços. 

 

Quadro 40 – Enquadramento da coleta x responsabilidades 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
RESPONSABILIDADE 

PELA COLETA 
ENQUADRAMENTO DO 

TIPO DE COLETA 

Resíduos de 
estabelecimentos 

comerciais e prestadores de 
serviços acima de 100 l.dia 

Gerador Coleta especial 

Resíduos de 
estabelecimentos 

comerciais e prestadores de 
serviços abaixo de 100 l.dia 

Prefeitura Municipal 
Coleta regular ou 

convencional 

Resíduos dos serviços 
públicos de saneamento 

básico 
Gerador Coleta especial 

Resíduos industriais 
perigosos 

Gerador Coleta especial 

Resíduos industriais  não 
perigosos acima de 100 l.dia 

Gerador Coleta especial 

Resíduos industriais  não 
perigosos abaixo de 100 

l.dia (equiparado ao RDO) 
Prefeitura Municipal 

Coleta regular ou 
convencional 

Resíduos dos serviços de 
saúde – todas as Classes 

Gerador Coleta especial 

Resíduos dos serviços de 
saúde classe D até 100 
litros.dia (equiparado ao 

RDO) 

Prefeitura Municipal 
Coleta regular ou 

convencional 

Resíduos perigosos da 
construção civil 

Gerador Coleta especial 

Resíduos não perigosos da 
construção civil acima de 

100 l.dia 
Gerador Coleta especial 

Resíduos não perigosos da 
construção civil abaixo de 
100 l.dia (equiparado ao 

Prefeitura Municipal 
Coleta regular ou 

convencional 

                                                        
9  Plano da Coleta Seletiva - 
http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicacao2001201103224
3.pdf 
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RESÍDUOS SÓLIDOS 
RESPONSABILIDADE 

PELA COLETA 
ENQUADRAMENTO DO 

TIPO DE COLETA 

RDO) 

Resíduos agrosilvopastoris Gerador Coleta especial 

Resíduos perigosos dos 
serviços de transporte 

Gerador Coleta especial 

Resíduos da mineração Gerador Coleta especial 

 Fonte: UFF, 2018 

 

17.6.4 Frequência e períodos de coleta  

A frequência dos serviços públicos de coleta restrita ao centro da sede 

municipal e nos demais bairros, deve ocorrer três vezes por semana.  

Nas áreas urbanas dos distritos e comunidades, a coleta regular deverá 

ocorrer de forma alternada, considerando as distâncias a serem percorridas e 

os volumes gerados. 

Caso seja detectada a inviabilidade econômica da realização da coleta 

regular ou convencional na frequência estabelecida, nesses locais poderão 

ser adotadas caçambas coletoras tipo “brooker” ou similar com tampa, para 

viabilizar a coleta comunitária. A remoção da caixa coletora deverá ocorrer na 

frequência de seu carregamento pleno. 

O Quadro 41 apresenta os períodos mais indicados para a realização da 

coleta. 

 

Quadro 41 – Períodos indicados de coleta 

PERÍODO TURNO HORÁRIO INDICAÇÕES 

Diurno 8 horas 
das 6:00 às 14:00 

horas 
Grandes trechos 

Intermediário 8 horas 
das 14:00 às 22:00 

horas 
Pequenos trechos 

Noturno 8 horas 
das 22:00 às 6:00 

horas 
Áreas periféricas 

 Fonte: UFF, 2018 
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17.6.5 Itinerário de coleta regular/seletiva 

Conforme apresenta o DTP/LMA, os roteiros de coleta no município 

abrangem 32,53% da população. Para ampliar sua abrangência os itinerários 

necessitarão ser revistos, sendo ampliados paulatinamente ao longo do 

período de vigência do PMSB. 

Os itinerários devem ser programados para que o equipamento coletor 

esgote sua capacidade de carga em percurso estabelecido. No 

estabelecimento do itinerário deverá ser considerado o menor percurso 

improdutivo10 possível.  

Como a roteirização da coleta é um processo dinâmico, deve ser 

acompanhada periodicamente visando observar se há variação na geração 

de resíduos em cada trecho ou setor, se novas ruas foram pavimentadas etc., 

para efeito de alteração e ajustes dos itinerários. 

17.7 Tratamento dos resíduos sólidos 

As principais formas de tratamento para serem adotadas no município para 

os RDO concentram-se na reciclagem da parcela de secos, compostagem da 

parcela de úmidos e a disposição final dos rejeitos. 

Na adoção de tecnologias que possibilitem atuar nas formas de tratamento 

apresentadas, será fundamental que se conheça as características 

intrínsecas dos resíduos para que se possa determinar com maior precisão a 

tecnologia mais adequada para cada tratamento apresentado (Quadro 

abaixo). 

 

Quadro 42 – Vantagens e desvantagens no tratamento dos Resíduos sólidos 

TRATAMENTO RESÍDUOS VANTAGENS DESVANTAGENS 

Reciclagem 
(Conjunto de técnicas 

que modificam as 

características físicas 

químicas ou biológicas 

dos resíduos cuja 

finalidade é o 

reaproveitamento ou a 

reutilização em novos 

ciclos produtivos para a 

manufatura de novos 

Plásticos; Vidros; 

Metais; Papel; 

Papelão; RCC; 

outros. 

 

Redução da extração 

de recursos naturais, 

energia e água 

Pode ser rentável; 

Diminui o volume de 

resíduos; 

Pode gerar 

empregos e renda, 

entre outros. 

 

Algumas tecnologias 

para a reciclagem 

apresentam custos 

elevados; 

 

Depende de mercado 

consumidor; 

 

Materiais de primeira 

qualidade podem ser 

interceptados pelas 

                                                        
10  Percursos improdutivos são aqueles trechos em que o veículo não realiza a coleta, 
servindo apenas para seu deslocamento de um ponto a outro. 
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TRATAMENTO RESÍDUOS VANTAGENS DESVANTAGENS 

produtos, idênticos ou 

não ao produto original) 

ações estabelecidas no 

acordo setorial de 

embalagens. 

 

 

Compostagem 
(Processo de 

decomposição biológica 

de materiais orgânicos 

(aqueles que possuem 

carbono em sua 

estrutura), de origem 

animal e vegetal, pela 

ação de microrganismos) 

 

Orgânicos em 

geral, como resto 

de comida, 

verduras e frutas; 

lodo de estações 

de tratamento de 

esgoto; podas de 

árvores e resíduos 

da manutenção de 

jardins 

 

Alívio de aterros; 

Utilização do 

composto na 

agricultura e jardins, 

como material de 

cobertura das 

camadas do aterro 

etc.; 

Pode ser realizada 

diretamente nas 

unidades 

residenciais. 

 

Pode não haver 

mercado consumidor 

para o composto; 

Pode haver emanação 

de maus odores quando 

gerenciado 

inadequadamente; 

Quando não 

monitorado, o composto 

pode promover riscos à 

saúde do homem, 

animais e plantas. 

 

Aterro Sanitário Classe 
II 

(Forma de destinação 

final, na qual o conjunto 

de processos físicos, 

químicos e biológicos que 

ocorrem tem como 

resultado uma massa de 

resíduos mais estáveis, 

química e 

biologicamente) 

 

Rejeitos, com 

exceção dos 

perigosos e 

radioativos. 

 

Pode ser empregado 

à maioria dos 

resíduos sólidos; 

Comporta, por um 

período determinado, 

grandes volumes de 

resíduos. 

 

Demanda grandes 

áreas para sua 

instalação; 

Os subprodutos 

gerados, biogás e 

lixiviados, são altamente 

poluidores, e devem ser 

tratados 

 

Fonte: UFF, 2018 

 

No município de Lagoa do Mato, todas as alternativas de tratamento 

apresentadas poderão ser adotadas, entretanto, as tecnologias escolhidas 

para a implementação das alternativas deverão ser avaliadas em termos de 

viabilidade econômica. 

A população já realiza a segregação dos resíduos, no entanto, como no 

cenário atual ainda não existe a coleta seletiva implementada, isso acaba se 

tornando um fator desmotivador. A partir da implementação da coleta seletiva 

e a consciência ambiental ja existente da população, pode-se considerar 

essa uma potencialidade para implantação de tratamento dos resíduos. 
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Os municípios que fazem fronteira com Lagoa do Mato são: Parnarama, São 

Francisco do Maranhão, São João dos Patos, Passagem Franca e Buriti 

Bravo. O município de Lagoa do Mato já possui alguns empreendimentos 

com logística reversa entrentanto ainda há a necessidade de sistematização. 

A partir da sistematização desse instrumento, os outros municípios também 

poderão direcionar seus resíduos para pontos definidos e facilitando a 

logística, e sendo remunerados por tal serviço. 

Conforme consta no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, o município de Lagoa do Mato efetuou diversas tentativas de 

integração dos municípios limítrofes visando uma ação conjunta na 

estruturação de manejo e seletividade de resíduos mas não obteve sucesso, 

devendo serem estudadas outras formas de abordagem para estabelecer 

consórcios com esses municípios, visto que todos são considerados de 

pequeno porte, com população de até 50 mil habitantes, podendo um auxiliar 

o outro. 

 

18. AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS 

Ao se estabelecer as políticas para o setor, definir procedimentos, criar 

métodos de monitoramento, acompanhamento e avaliação é necessário que 

se atue preventivamente para garantir a qualidade dos serviços e evitar a 

ocorrência de desvios e corretivamente em falhas que poderão ocorrer. 

Uma ação preventiva é uma atuação que se destina a eliminar as causas do 

problema ou situação indesejável identificada, para evitar ou eliminar 

possíveis danos que poderiam ser ocorrer. 

A identificação de ações preventivas deve ser baseada na medição e análise 

dos dados gerados pelo Sistema de Informações Municipal, registros de 

controle operacional das atividades realizadas, dos equipamentos, etc. A 

ação preventiva, difere-se de uma ação corretiva pelo fato de ser posta em 

prática na busca de se evitar que o problema ocorra. 

A ação corretiva é uma atuação implementada para eliminar as causas do 

problema ou da situação indesejável detectada, de forma a evitar sua 

repetição. É posta em prática depois que o problema já ocorreu. 

É necessário considerar que uma ação corretiva se difere de uma correção 

propriamente dita, pois a ação corretiva objetiva eliminar a causa do 

problema enquanto a correção objetiva a reparação do problema. 

As ações preventivas e corretivas podem envolver alterações em processos e 

procedimentos, que possibilitarão melhorar a qualidade dos serviços em 
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qualquer fase do processo (Quadro 43). Por isso é importante que o sistema 

seja monitorado continuamente, o que propiciará a direção para a tomada 

de decisões mais acertadas. 

 

Quadro 43 – Problemas comuns x ações preventivas e corretivas no sistema de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos 

OPERAÇÃO PROBLEMA AÇÃO PREVENTIVA AÇÃO CORRETIVA 

Limpeza urbana 

Gasto/quebra de 

equipamentos 

Utilização de 

equipamentos de 

qualidade 

Intensificação de 

cursos de capacitação 

e formação para o 

trabalho 

Alto consumo de 

sacos 

acondicionadores 

Adequação da 

capacidade dos sacos 

acondicionadores 

Revisão das 

instruções para  

utilização dos sacos 

Existência e detritos 

nas vias públicas após 

as operações de 

varrição 

Verificação da 

existência, 

disponibilidade e 

estado de 

conservação de 

lixeiras 

Intensificação das 

ações de 

sensibilização e 

educação ambiental 

Manejo de 

resíduos sólidos 

Quebra de veículos e 

equipamentos 

Efetuar a manutenção 

periódica dos veículos 

e equipamentos 

Intensificação de 

cursos de capacitação 

e formação para o 

trabalho 

Equilibrar trechos de 

alto esforço dos 

equipamentos 

Falhas nos trechos de 

coleta 

Alternar equipes 

evitando o desgaste 

para o trabalho 

Intensificação de 

cursos de capacitação 

e formação para o 

trabalho 

Resíduos não 

acondicionados 

dispostos à coleta 

Comunicação da 

infração ao gerador 

Intensificação das 

ações de 

sensibilização e 

educação ambiental 

Resíduos secos e 

úmidos dispostos 

misturados 

Comunicação da 

infração ao gerador 

Intensificação das 

ações de 

sensibilização e 

educação ambiental 

Fonte: UFF, 2018 
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19. EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

Apesar do sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos ser 

objeto de monitoramento, podem ocorrer eventos que, por sua natureza, 

advêm de situações excepcionais, tais como desastres naturais (erosões, 

inundações, etc.), ações humanas e outros incidentes, que apresentem 

relevante impacto negativo na infraestrutura podendo colocar em perigo a 

saúde pública. 

Na possibilidade de se registrar eventos de consequências problemáticas 

(Quadro 44), as ações de emergência para seu combate são demandadas. 

 

Quadro 44– Previsão de eventos de emergência e ações de contingência no sistema de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 

SITUAÇÃO CRÍTICA EVENTOS DE EMERGÊNCIA 
AÇÕES DE 

CONTINGÊNCIA 

Desastres naturais 

• Inundações; 

• Erosões; 

• Condições meteorológicas 

extremas (raios, temperatura 

elevada, etc.); 

• Tremores de terra. 

Deslocamento da 

população de área de 

risco; 

Comunicação à Polícia 

Militar e Defesa Civil. 

Ações 

humanas 

Internas 

• Sabotagem; 

• Vandalismo; 

• Roubo de equipamentos; 

• Acidentes com resíduos 

perigosos; 

• Danos de equipamentos. 

Reparo das instalações e 

equipamentos; 

Comunicação à Policia 

Militar; 

Acionamento da Unidade 

de Saúde mais próxima. 

Externas 

• Sabotagem; 

• Bioterrorismo; 

• Vandalismo; 

• Acessos indevidos; 

• Acidentes com resíduos 

perigosos; 

• Greves trabalhistas. 

Reparo das instalações e 

equipamentos; 

Comunicação à 

população e autoridades 

locais; 

Comunicação à Policia 

Militar; 

Acionamento da Unidade 

de Saúde mais próxima. 
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SITUAÇÃO CRÍTICA EVENTOS DE EMERGÊNCIA 
AÇÕES DE 

CONTINGÊNCIA 

Incidentes inesperados 

• Incêndio; 

• Ruptura ou queda de energia; 

• Falhas em equipamentos 

mecânicos; 

• Rompimento de estruturas 

• Problemas com pessoal 

(perda de operador, 

emergência médica); 

• Contaminação acidental (surto 

epidêmico, ligações cruzadas 

acidentais); 

• Mudança brusca de 

temperatura e pressão; 

• Descartes indevidos 

Reparo das instalações e 

equipamentos; 

Comunicação à 

população e autoridades 

locais; 

Comunicação à Policia 

Militar; 

Comunicação a operadora 

de energia elétrica; 

Acionamento da Unidade 

de Saúde mais próxima; 

Comunicação aos órgãos 

estaduais. 

Fonte: UFF, 2018 

 

Tal como para os demais componentes do saneamento básico, as 

emergências deverão ser niveladas, destacando os procedimentos para as 

emergências e contingências.  

Desta forma, partindo dos eventos apresentados, o município, como 

prestador desses serviços, deverá investir na elaboração do PEC-

RESÍDUOS, demonstrando capacidade de resposta aos eventos previstos 

neste PMSB/LMA, com determinações adequadas para o atendimento dos 

problemas previstos. 

Na necessidade de dar respostas aos diversos tipos de eventos previstos ou 

previsíveis, será necessário que seja elaborado e adotado um único 

documento que se constituirá no Plano de Emergências e Contingências do 

Saneamento Básico (PECSB) que conterá um plano específico para cada 

componente do saneamento básico. 

 

20. PLANO DE EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS DO SANEAMENTO 

BÁSICO – PECSB 

Embora a prevenção seja o caminho mais fácil, mais seguro e menos custoso 

para dar respostas às emergências e contingencias, não há prevenção capaz 
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de reduzir totalmente possibilidade da ocorrência de eventos, e assim a 

preparação para as ações de resposta é extremamente importante. 

Em eventos de evolução súbita, a implementação de respostas rápidas e 

articuladas mostra-se fundamental para a redução de danos e prejuízos, 

podendo inclusive determinar o salvamento de vidas humanas em situações 

de alta criticidade. 

Conforme indicado neste PMSB, a elaboração do Plano de Emergências e 

Contingencias para o Saneamento Básico (PECSB) deve apresentar o 

conjunto de ações desenvolvidas para os quatro componentes do 

saneamento básico (Figura 38). 

Para que seja eficiente e consiga dar as respostas necessárias aos eventos 

previstos é fundamental que conte com a participação da comunidade, das 

instituições governamentais e não governamentais em seu processo de 

planejamento e ainda que o PECSB seja capaz de trazer e difundir as 

possibilidade de capacitação de recursos humanos e as formas de 

articulação entre os diversos órgãos, empresas e comunidade.   

 

Figura 38 – Plano de Emergências e Contingências do Saneamento Básico - PECSB 

 
Fonte: UFF, 2018 

 

20.1 Ações de emergência no PECSB 

Ações de emergência deverão especificar de forma clara, os responsáveis 

pela coordenação das medidas a tomar, os esquemas alternativos para o 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das águas pluviais 

urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos nos casos de 

emergência, bem como um plano de comunicação para alertar e informar os 

usuários e consumidores.  

Plano de emergências e 
constingências do 

Saneamento Básico

PECSB

Plano de emergências e 
contingências do sistema de 

abastecimento de água 
potável

PEC-ÁGUA

Plano de emergências e 
contingências do sistema de 

esgotamento sanitário

PEC-ESGOTO

Plano de emergências e 
contingências do sistema de 

drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas

PEC-DRENAGEM

Plano de emergências e 
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limpeza urbana e manejo 
dos resíduos sólidos

PEC-RESÍDUOS
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Deverão ainda refletir as etapas essenciais necessárias para iniciar, dar 

continuidade e encerrar a resposta a uma emergência. As emergências 

encontram-se agrupadas em níveis de alerta, conforme a gravidade 

demostrada pela situação (Figura 39). 

 

Figura 39 – Nivelamento das emergências 

 

  

As ações a serem estabelecidas para o atendimento das emergências devem 

ser concisas, objetivas e de fácil implementação. Os procedimentos 

necessários não necessitam ser exaustivos, porém deverão trazer a 

informação crítica nas fases iniciais e orientar para a resposta operacional. 

Sempre que possível, a informação deve ser apresentada sob a forma de 

esquemas funcionais, para possibilitar uma fácil e rápida compreensão das 

recomendações a serem colocadas em prática.  

Ressalta-se que, as ações de emergência deverão ser revistas sempre que 

se justifique pois são partes dinâmicas do planejamento, ou seja, tanto as 

variáveis sofrem modificações como também os recursos que deverão ser 

empregados em cada ação. 

 

20.2 Ações de contingência no PECSB 

Para dar respostas às situações de emergência, é necessário ainda que se 

conceba ações de contingências, que consubstanciam-se em ações 

NÍVEL 
1

Situação 
anormal

Incidente, anomalia ou suspeita que, por suas 
dimensões ou localização, não representam 

uma ameaça para além do local onde foi 
produzida.

NÍVEL 
2

Situaçãode 
perigo

Acidente que pode evoluir para situação de 
emergência se não houver uma ação corretiva 

imediata, contudo, o sistema se mantem em 
funcionamento. 

NÍVEL 
3

Situação de 
emergência

Acidente grave ou calamitoso, descontrolado ou de 
difícil controle que originou ou pode originar danos 

pessoais, materiais ou ambientais. Requer ação 
corretiva imediata para recuperação do controle e 

minimização das consequências.
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estruturadas e organizadas a serem acionadas quando constatada uma 

situação de emergência, a fim de restabelecer o sistema afetado.  

As ações de contingência devem ocorrer por meio de ações integradas entre 

o prestador dos serviços públicos de saneamento básico, Prefeitura 

Municipal, Defesa Civil, Polícia Militar, entes representativos da população, 

dentre outros e devem estar baseadas em procedimentos e abordagens 

técnico científicas, utilizando como apoio uma base de dados e informações 

georreferenciadas, para o envolvimento de múltiplos atores. Deverá inclui 

ações de prevenção, preparação, resposta, mitigação e recuperação.  

 

21. ALTERNATIVAS DE GESTÃO  

21.1 Institucional 

O Município é o titular dos serviços de saneamento básico, ressalvado o caso 

de criação, por meio de lei complementar estadual, de região metropolitana, 

de microrregião e de aglomerado urbano, quando, então, a titularidade 

desses serviços será exercida em regime de gestão compartilhada entre o 

Estado e os Municípios integrantes destas regiões 11 . Para os fins deste 

PMSB, é certo que o Município é o titular dos serviços de saneamento 

básico, posto que não faz parte de região metropolitana, de microrregião e de 

aglomerado urbano.  

O art. 9º, incs. I até VII, da LDNSB atribui ao Município, na qualidade de 

titular dos serviços, a formulação da sua política pública de saneamento 

básico, que compreende, dentre outras atribuições que definirão a formação 

dos aspectos institucionais da gestão dos serviços, o que segue: a 

elaboração do seu PMSB; a definição da forma de prestação dos serviços; a 

designação da entidade ou ou do órgão responsável pela fiscalização e pela 

regulação dos serviços; o estabelecimento dos mecanismos de controle 

social; a fixação dos direitos e deveres dos usuários; e, o estabelecimento de 

sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema Nacional 

de Informações em Saneamento Básico 

Conforme apresenta do DTP/LMA as atribuições para os quatro componentes 

do saneamento básico no Município encontram-se distribuídas por 

Secretarias distintas o que dificulta o processo de gestão sobre os serviços 

públicos do saneamento básico. 

                                                        
11 Ver: BRASIL – Supremo Tribunal Federal – Plenário – ADI nº 1842/RJ – Rel. Min. Maurício 
Corrêa – “Estado Membro: Criação de Região Metropolitana” (Título) -Informativo do STF nº 
697 –  4 a 8 de março de 2013 – Disponível em: www.stf.jus.br 

http://www.stf.jus.br/
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Considerando os novos paradigmas impostos pela LDNSB e pela PNRS, 

novos cenários impactam na organização dos municípios para o trabalho e 

para a disponibilização dos serviços públicos essenciais.  

A possibilidade de utilização de estruturas horizontais e multifuncionais, com 

grupos relacionais e integrados, mostra-se referencial para o cumprimento 

dos objetivos impostos pelos serviços públicos de saneamento básico e nos 

avanços requeridos em seus quatro componentes. 

Desta forma, a possibilidade de reorganização institucional deverá ser 

considerada ressaltando-se que, embora existam diversos desenhos 

funcionais, foi estruturado um desenho que contemplasse as atuais 

condições municipais na busca do cenário futuro apontado como expectativa 

da população municipal (Figura 40). 

 

Figura 40 – Proposta de reorganização institucional - Município de Lagoa do Mato 

 

Fonte: UFF/PM, 2018 

 

Uma gerência específica para o saneamento básico consolidará os quatro 

componentes por meio de coordenadorias específicas a serem 

implementadas conforme as atribuições sejam especificadas. 

Entretanto, para que seja implementado em sua integralidade, são fatores 

condicionantes a formação e capacidade técnica, a impulsão de programas 

específicos de capacitação e desenvolvimento de questões fundamentais 

para o desempenho das novas atribuições estruturadas. 
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21.2 Prestação dos serviços de saneamento básico 

O art. 38, incs. I e II, do Decreto Federal n.º 7.217/2010 delinea as diversas 

formas de prestação dos serviços de saneamento básico, sendo lícito que o 

Munícípio, a partir das diretrizes do PMSB, adote uma delas.  

No setor de saneamento básico, o Município de Lagoa do Mato emprega, 

recorrentemente, distintas formas de prestação para cada atividade dos 

serviços de saneamento.  

No estado, os serviços de água e esgoto comportam, em regra, a prestação 

por meio de Sistemas Autónomos de Água e Esgoto (SAAE12) ou por meio da 

Companhia Estadual de Saneamento Básico13. No município é prestado por 

meio de secretarias. 

Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são prestados 

por Secretaria Municipal14, sem prejuízo da realização da terceirização da 

coleta e do transporte desses serviços15.  

Há, ainda, casos em que o Município é membro de consórcio público formado 

com outros Municípios pra a prestação dos serviços de tratamento e de 

destinação final de resíduos sólidos16.  

Por fim, os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é 

prestado por Secretaria Municipal. 

Conforme percebe-se da leitura do DTP/LMA, o Muincípio conta com as 

seguintes formas de prestação, que serão aprofundadas adiante: 

- Prestação dos serviços de abastecimento de água potável: Secretaria 

Municipal de Infraestrutura; 

- Prestação dos serviços de esgotamento sanitário: Secretaria Municipal 

de Infraestrutura; 

- Prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: 

Prefeitura Municipal e Construtora Panorama;  

                                                        
12 Prestação direta descentralizada, em que lei municipal cria a autarquia municipal para 
execução dos serviços (art. 38, inc. I, do Decreto Estadual n.º7.404/2010); 
13 Prestação contratada decorrente da formalização de contrato de programa do Município 
com a companhia estadual a partir de convênio de cooperação firmado entre o Município e o 
Estado para estebelecimento da gestão associada (art. 38, inc. II, alínea “b”,  do Decreto 
Estadual n.º7.404/2010); 
14 Prestação direta centralizada com a definição de secretaria municipal para prestação dos 
serviços (art. 38, inc. I, do Decreto Estadual n.º7.404/2010); 
15  Prestação direta centralizada na modalidade terceirização, em que o Município firma 
contrato de prestação de serviço técnico especializado com empresa especializada para 
execução de serviço (art. 38, inc. I, do Decreto Estadual n.º7.404/2010) 
16  Prestação contratada decorrente da formalização de contrato de consórioc público 
celebrado entre o Municípios e demais Municípios consorciados em sede da gestão 
associada (art. 38, inc. II, alínea “b”,  do Decreto Estadual n.º7.404/2010); 
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- Prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas: Secretaria Municipal de Obras. 

Também, mesmo quando concedidos os serviços de abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário à CAEMA, observa-se que estes se 

restringem ao distrito-sede, restando à própria Prefeitura a prestação  dos 

serviços nos núcleos urbanos dos demais distritos ou comunidades. 

 

Figura 41 – Formas de prestação dos serviços de saneamento básico  

 
 Fonte: UFF/PM, 2018 

 

21.2.1 Abastecimento de água potável e esgotamento sanitário 

De acordo com o DTP/LMA, no município, os serviços de abastecimento de 

água potável e esgotamento sanitário são realizados pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Infraestrutura e, nas 
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demais localidades, são adotadas soluções alternativas mantidas por 

moradores. 

Ao se prever as demais possibilidades para permitir a prestação dos serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município, uma 

possível modificação poderá trazer vantagens e desvantagens, que deverão 

ser avaliadas a cada período de revisão do PMSB/LMA (Quadro 45). 

 

Quadro 45 – Prospecção das vantagens e desvantagens das modalidades de prestação dos 
serviços 

MODALIDADE DA 

PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Companhia Estadual 

• Experiência na 

prestação dos serviços 

de abastecimento de 

água potável; 

• Redução dos 

investimentos a serem 

realizados. 

• Superávit não aplicado 

diretamente no município; 

• Dificuldades na obtenção 

de dados operacionais 

locais para possibilitar o 

planejamento. 

Autarquia Municipal 

 

• Autonomia e rapidez na 

tomada de decisão; 

• Controle social com 

participação direta da 

população; 

• Aplicação de superávit 

no próprio município. 

• Necessidade de grandes 

investimentos imediatos  

para o abastecimento de 

água potável; 

• Tempo para contratação 

de pessoal via concurso 

público. 

Fonte: UFF, 2018 

 

Em Lagoa do Mato a prestação dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitários são realizados pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura. Destaca-se que o componente de abastecimento de água 

atende a maior parte da população urbana e rural, necessitando de 

adequações e ampliações, principalmente no que tange à qualidade dos 

serviços prestados. É necessário a melhoria do tratamento da água e 

redução das perdas. Já o componente de esgotamento sanitário vem sendo 

trabalhado de maneira totalmente ineficiente, sendo praticamente inexistente 

e necessitando de grandes ajustes e investimentos para a universalização 

dos serviços. 

Não se pode deixar de mencionar que, de acordo à legislação vigente,  

também há a possibilidade de conceder a prestação dos serviços de 

saneamento básico, especialmente abastecimento de água potável e 
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esgotamento sanitário, a empresas privadas, por meio de concessões ou 

PPPs (Parcerias –Público-Privadas).  

Considerando, contudo, o porte do Município de Lagoa do Mato, tal 

alternativa não é atrativa aos operadores privados. Esse caminho somente 

será viável a partir da criação de consórcio intermunicipal que reúna um 

conjunto suficientemente amplo de municípios, gerando escala que torne os 

sistemas atrativos aos empreendedores. 

• Abastecimento de água potável em comunidades e áreas rurais  

Quanto ao abastecimento de água potável nas comunidades e áreas rurais, 

quando da impossibilidade de expansão do sistema-sede, recomenda-se a 

adoção de poços coletivos (solução coletiva), com prestação mediante 

autorização para associações de moradores legalmente constituídas, que 

sejam legítimas representantes da comunidade (art. 35, inc. III, do Decreto 

Federal n.º7.217/2010) (Figura 42). 

Na inexistência dessas associações ou na impossibilidade técnica da 

implementação das alternativas apresentadas, alternativas individuais 

poderão ser implantadas desde que monitoradas pelo prestador dos serviços  

no município, ou seja, sob gestão do titular dos serviços. 
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Figura 42 – Prestação de serviços de abastecimento de água potável em comunidades e 

áreas rurais 

 

Fonte: UFF/PM, 2018 

 

Quase 60% da população total reside na zona rural, e desse total apenas 

13% não é atendida pelo abastecimento público. De acordo com as projeções 

desse PMSB/LMA a universalização na área rural ocorrerá em 2023. Portanto 

infere-se que a melhoria necessária na estruturação da gestão da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura está mais relacionada à qualidade dos serviços 

prestados relacionados ao tratamento que é precário, e à redução de perdas 
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que são muito altas. É necessário maior investimento em infraestrutura, bem 

como a contratação de profissionais capacitados para execução de tais 

funções. 

No entanto, levando-se em consideração os desafios enfrentados por 

município desse porte, com baixa densidade populacional e com a maior 

parte da população pobre e extremamente pobre, é um grande feito o 

alcance de tal percentual de atendimento. 

• Abastecimento de água potável no município 

O índice de atendimento no município é elevado, principalmente se 

comparado aos municípios da região. Na zona urbana 84,55% da população 

é atendida pelo setor público, restando apenas 15,45% da população para a 

universalização do atendimento, que de acordo com a projeção do presente 

plano será em 2024. Portanto a necessidade de melhoria na estrutura da 

gestão do serviço executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura deve 

focar na contratação de profissionais capacitados a fim de melhorar a 

qualidade do serviço prestado incluindo o tratamento adequado da água, 

redução das perdas e da intermitência, principais desafios apresentados. 

• Esgotamento sanitário em áreas rurais dispersas 

Com relação ao esgotamento sanitário em áreas rurais dispersas, é 

recomendável que seja instituída e promovida a assistência técnica 

necessária para a adoção de soluções individuais que preservem o meio 

ambiente e a saúde das populações nestas áreas.  

Entretanto, na adoção desta alternativa, as soluções individuais (estáticas) 

deverão ser cadastradas e monitoradas pelo prestador desses serviços no 

município (Figura 43). 
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Figura 43 – Prestação de serviços de esgotamento sanitário em áreas rurais dispesas 

 

 Fonte: UFF/PM, 2018 

 

• Esgotamento sanitário em distritos e comunidades 

Sistemas descentralizados de esgotamento sanitário contam com vantagens 

na redução do transporte dos esgotos (via rede de coleta), o que implica na 

provável eliminação de elevatórias e reservatórios e podendo gerar 

oportunidades na reutilização local dos efluentes e de recarga de aquíferos.  

Por essa razão, é recomendável que as comunidades e/ou distritos no 

município de Lagoa do Mato considerem a implantação de sistemas 

descentralizados para o esgotamento sanitário (Figura 44). 
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Figura 44 – Prestação de serviços de esgotamento sanitário em distritos e comunidades 

 

Fonte: UFF/PM, 2018 

 

• Esgotamento sanitário no município 

Considerando as soluções indicadas no capítulo Alternativas Técnicas de 

Engenharia, o sistema de gestão deverá ser adequado visando responder da 

melhor maneira a essas características (Figura 45).  
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Figura 45 – Prestação de serviços de esgotamento sanitário no município 

 
Fonte: UFF/PM, 2018 

 

21.2.2 Comparação das alternativas de tratamento de esgoto – local x 
centralizado 

O Quadro 46 apresenta o comparativo com vantagens e desvantagens das 

alternativas de tratamento centralizado e descentralizado para as áreas 

definidas em relação as bacias de esgotamento. 

 

Quadro 46 – Tratamento centralizado x descentralizado 

TRATAMENTO LOCAL X CENTRALIZADO 

Área Alternativa Vantagens Desvantagens 

Bacia de 
esgotamento 

Centralizado 

Maior eficiência no 
tratamento; 

Capacidade de tratar 
volumes significativos; 
Pode receber efluentes 
de limpa-fossa e outros; 

Requer tratamento 
terciário. 

Necessidade de 
investimentos em redes 

de coleta e estações 
elevatórias. 
Alto custo; 

Capacidade instalada 
potencialmente maior 

que a demandada; 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

Município 

Prestador dos serviços 
públicos 

 

Atendimento às 
caracteristicas do sistema 

escolhido 
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TRATAMENTO LOCAL X CENTRALIZADO 

Descentralizado 
 

Capacidade de tratar 
menor volume. 

custo; 
Eficiência majorada por 

tratamento 
complementar; 
Flexibilidade no 
gerenciamento. 

 

Dificuldades no 
gerenciamento; 

Menor eficiência no 
tratamento. 

 

 Fonte: UFF, 2018 

 

21.2.3 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

Os dados sobre a drenagem e o manejo das águas pluviais no município não 

permitem planejar mecanismos com vistas às possibilidades da detenção, 

retenção e aproveitamento das águas pluviais que necessitarão de 

planejamento específico para o setor, com vistas a otimizar e reduzir as 

cargas dos sistemas.  

Projeto específico para o setor, que desenvolverá os estudos de engenharia 

necessários para a adequação do sistema diante das deficiências apontadas 

neste PMSB, irá também apontar as exigências de estruturação do setor 

específico da prefeitura para a prestação dos serviços (Figura 46). 
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Figura 46 – Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas   

 
Fonte: UFF/PM, 2018 

 

21.2.4 Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

De acordo com o DTP/LMA, no município, a prestação dos serviços de 

limpeza urbana é realizada pela Prefeitura Municipal, por meio da empresa 

terceirizada - F.Z. Construções e Serviços Eireli - ME.  

Na área urbana do município os serviços de manejo dos resíduos sólidos 

(coleta, transporte e disposição final) são realizados pela empresa 

terceirizada em regime de prestação direta e, nas demais localidades, são 

adotadas soluções alternativas mantidas por moradores. 

Ao se prever as demais possibilidades para permitir a prestação dos serviços 

desses serviços no município, uma possível modificação poderá trazer 

vantagens e desvantagens, que deverão ser avaliadas a cada período de 

revisão do PMSB/LMA (Quadro 47). 

 

  

Macrodrenagem 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
DRENAGEM E MANEJO DAS 
ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Projetos e estudos 
específicos  

Microdrenagem  

Prestação serviços 
públicos 
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Quadro 47 – Prospecção das vantagens e desvantagens das modalidades de prestação dos 

serviços  

MODALIDADE DA 

PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Administração direta 

• Autonomia e rapidez na tomada 

de decisão; 

• Controle social com participação 

direta da população; 

• Aplicação de superávit no 

próprio município. 

• Necessidade de 

grandes investimentos 

imediatos; 

• Tempo para contratação 

de pessoal via concurso 

público. 

Empresa Terceirizada 

• Experiência na prestação dos 

serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos; 

• Conhecimento técnico sobre os 

serviços, com pessoal e equipes 

capacitadas. 

• Aplicação de superávit 

não necessariamente no 

próprio município – 

subsídios cruzados; 

• Dificuldades na tomada 

de decisão para 

aplicação de recursos. 

•  

Consórcio Público 

formado com Municípios 

da Região 

• Redução dos investimentos a 

serem realizados; 

• Ganhos de escala. 

 

• Superávit não aplicado 

diretamente no 

município; 

• Dificuldades na 

obtenção de dados 

operacionais locais para 

possibilitar o 

planejamento. 

Fonte: UFF, 2018 

 

Os resíduos gerados no município são destinados ao lixão municipal de 

forma ambientamente inadequada. De acordo com o Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) foi estabelecido como 

prioridade a aquisição de área para implantação de um aterro sanitário e 

também a destinação de recursos financeiros para implantação de 

cooperativas de catadores.  

Entretanto tais ações ainda não foram executadas de acordo com o DTP. 

Ainda no PMGIRS consta que o município tentou um trabalho de ações 

conjuntas com municípios limítrofes diversas vezes mas não obteve sucesso. 

Portanto se faz necessária a avaliação dessas proposições de ações 

conjuntas visando agregar valor à possibilidade de consorciamento entre os 

municípios. 

Com a cobertura da coleta de 100% na área urbana, identifica-se a 

necessidade de implantação de soluções alternativas para a área rural, como 
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pontos de apoio à coleta desses resíduos. Desta forma, a atenção poderá ser 

voltada para a melhoria da qualidade do sistema existente e a implementação 

de coleta seletiva, logística reversa e destinação ambientalmente adequada 

dos resíduos e rejeitos. 

Considerando que a coleta seletiva deverá ser implementada em todo o 

município, conforme determina a PNRS, a prestação dos serviços de coleta 

dos RDO deverá ocorrer na modalidade porta a porta ou conteinerizada para 

posterior destinação final sob a responsabilidade do prestador de serviços 

(Figura 47). 

 

Figura 47 – Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos no município – Sede 

 
Fonte: UFF/PM, 2018 

 

Coleta porta a porta 
ou conteinerizada 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Município (Sede)  

Prestador dos serviços 
públicos 

Destinação final 
ambientalmente 

adequada 

Pontos de apoio 
à coleta 

regular/seletiva 
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• Manejo de resíduos sólidos em áreas rurais dispersas, distritos e 
comunidades 

O manejo de resíduos sólidos domiciliares gerados nas áreas rurais 

dispersas, deverá considerar a segregação na fonte (secos e úmidos) 

conforme determina o Decreto Federal nº. 7.404/2010.  

Nesses locais os resíduos úmidos deverão ser compostados utilizando 

tecnologias simplificadas. O composto gerado poderá ser utilizado em 

culturas e plantações locais.  

Os materiais secos deverão ser estocados e, na oportunidade, enviados ao 

sistema público por meio dos pontos de apoio da coleta para posterior 

providencias sob responsabilidade do serviço público. 

Nos distritos e comunidades, a coleta deverá ocorrer na modalidade porta a 

porta ou conteinerizada, na mesma regularidade da coleta planejada para a 

sede municipal (Figura 48). 
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Figura 48 – Manejo de resíduos sólidos em áreas rurais esparsas, comunidades e distritos 

 
Fonte: UFF/PM, 2018 

 

21.3 Exercício do controle social  

As formas de implementação de controle social seguem descritas no art. 34, 

incs. I até IV, do Decreto Federal n.º 7.217/2010, que, por sua vez, deverão 

garantir a participação da sociedade por meio do acesso à informações, 

representações técnicas, participação no planejamento e processos para a 

formulação de políticas públicas do saneamento básico (Quadro 48). 

 

  

Coleta porta a porta 
ou conteinerizada 

Coleta porta a porta 
ou conteinerizada 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Distritos Áreas rurais 
dispersas Comunidades 

Coleta de secos por 
meio de pontos de 

apoio à coleta  

Prestador dos serviços 
públicos 

Destinação 
ambientalmente adequada 
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Quadro 48 –  Mecanismos de controle social dos serviços de saneamento básico  

Debates públicos 

Audiências públicas 

Conferências públicas 

Conselhos Municipais 

  

No que tange a divulgação dos dados operacionais do sistema de 

abastecimento de água, o poder público e o órgão regulador deverão divulgar 

dados municipais exclusivos, no que concerne gastos e custos empregados 

nas unidades do sistema de abastecimento de água potável existentes no 

município, indicadores e resultados alcançados e planejamento dos 

investimentos a serem realizados no período, incluindo a emissão de 

relatórios anuais de desempenho. 

Nesta condição, será possível avaliar e planejar a prestação dos serviços, 

para que o controle social possa ser exercido a transparência requerida. 

21.3.1 Controle social em Lagoa do Mato 

As atividades de controle social se integram como elemento fundamental da 

gestão dos serviços públicos de saneamento básico para legitimar o conjunto 

de atividades de gestão e de prestação dos serviços.  

Dentre elas, destaque-se os conselhos municipais voltadas para a temática 

do saneamento básico, que constituem instâncias colegiadas tripartite, isto é, 

contemplam a participação do Município, da sociedade civil organizada, 

inclusive representantes dos usuários, entidades de defesa do consumidor, 

entidades técnicas etc, e do prestador de serviços. 

Os conselhos trabalham, de forma sistemática, como mecanismos de 

consulta para assegurar o devido controle social. Todavia, nada impede que 

lhe sejam atribuídas funções deliberativas também. 

Tendo em vista a inexistência de conselho municipal voltado para o 

saneamento no Município, ou pode-se criar, por meio de lei própria, um 

conselho voltado para o saneamento básico ou designa-se um conselho já 

existente voltado para assuntos afins, como, por exemplo, Meio Ambiente, 

Desenvolvinento Urbano, Saúde ou Cidades, fazendo-se, por conseguinte, as 

adequações estatutárias necessárias às novas funções.  



 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Prospectiva e Planejamento Estratégico de Lagoa do Mato 

 

 

 

2018 

 

 

 

207/244 

2018-MA-PPE-LMA-01 

 
O Anexo II  apresenta um roteiro para a implementação de um Sistema 

Municipal, incluindo Conselho e Conferência de Desenvolvimento Urbano 

para incoporração do tema Saneamento Básico em sua integralidade. 

21.4 Regulação 

A regulação, cuja definição legal tem sede no inc. II, do art. 2º, do Decreto 

Estadual n.º7.217/2010, constitui em instrumento e/ou processo para 

assegurar uma prestação adequada, eficiente e de qualidade dos serviços de 

saneamento básico, observados os objetivos regulatórios previstos no art. 27, 

da LDNSB.  

Mais do que isso, a regulação, além de ser parte integrante da política 

pública de saneamento básico (art. 9º, inc. II, da LDNSB), constitui condição 

de validade para a formalização do contrato de programa com a CESAN para 

prestação do serviços de água e de esgoto ou, então, do contrato de 

terceirização com empresa terceirizada para a prestação do serviço de coleta 

e transporte de resíduos sólidos (art. 11, inc. III, da LDNSB).  

O art. 31, incs. I e II, do Decreto Federal n.º7.217/2010 sinaliza os órgãos e 

as entidades da Administra Pública que podem ser designados como 

entidades de regulação. Estas deverão ser revestidas de autonomia 

administrativa, financeira e independnência técnica (art. 21, incs. I e II, e art. 

28, incs. I e II, do Decreto Federal n.º7.217/2010), e terão competência para 

editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social dos 

serviços de saneamento básico, que deverá abranger os aspectos arrolados 

nos incs. I até XI, do art. 23, da LDNSB. 

No cenário atual, os serviços de saneamento básico concedidos são objeto 

de regulação pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços 

Públicos (MOB), posto que desempenha regulação sobre a prestação, 

segundo prevê a Lei Estadual nº 10.225/2015. 

Entretanto quando os serviços não são concedidos, ou seja, são realizados 

pela própria administração municipal consórcio municipal não há regulação. 

Esta poderá vir a ser exercida caso assim o entenda o município ou o 

consórcio, também pela MOB ou outra entidade de regulação a ser criada. 

O Quadro 49 compara as possibilidades de regulação dos serviços públicos 

de saneamento básico.  
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Quadro 49 – Regulação dos serviços públicos de saneamento básico 

REGULAÇÃO VANTAGENS DESVANTAGENS 

Estadual 

• Possui independência 

técnica; 

• Detém autonomia 

administrativa e 

financeira; 

• Detém experiencia 

regulatória e fiscalizatória 

• Pode ser objeto de captura 

econômica pelo prestador de 

serviço 

Municipal 

• Pode deter uma atuação 

mais próxima da realidade 

local, segundo previsto na 

legislação de criação; 

• Detém experiência 

fiscalizatória 

• Não possui indepêndencia técnica; 

• Não detém autonomia 

administrativa e financeira; 

• Pode ser objeto de captura política 

pelo Poder Executivo; 

• Pode ser objeto de captura técnica 

e econômica em prol do prestador 

dos serviços 

Consórcio 

Público 

• Poder deter uma atuação 

mais próxima da realidade 

local, , dependendo do 

disposto no contrato de 

consórcio público; 

 

• Não possui indepêndencia técnica; 

• Não detém autonomia 

administrativa e financeira; 

• Pode ser objeto de captura política 

pelo Poder Executivo de um dos 

Municípios consorciados; 

• Pode ser objeto de captura técnica 

e econômica em prol do prestador 

dos serviços 

Fonte: UFF, 2018 

 

De acordo com o DTP/LMA, o município ainda não designou a regulação dos 

serviços de saneamento básico. Deverá desegninar a regulação à MOB 

possibilitando assim, que os serviços prestados sejam regulados em 

atendimento a LDNSB (Lei nº 11.445/2007). 

21.5 Fiscalização 

A fiscalização, cuja definição tem sede no inc. III, do art. 2º, do Decreto 

Federal n.º 7.217/2010, é uma atividade que, inegavelmente, está associada 

com a regulação, mas não se confunde com esta.  

A LDNSB previu que a fiscalização, que também integra a política pública de 

saneamento básico (art. 9º, inc. II, da LDNSB), pudesse ser desempenhada 

de forma apartada da regulação.  



 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Prospectiva e Planejamento Estratégico de Lagoa do Mato 

 

 

 

2018 

 

 

 

209/244 

2018-MA-PPE-LMA-01 

 
A fiscalização pode ser delegada para a entidade de regulação (fiscalização 

contratual), mas, em geral, segue desempenhada pelo Município (fiscalização 

local). 

De acordo com o DTP/LMA, a atividade de fiscalização sobre os serviços de 

saneamento básico é desempenhada pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura. 

O Quadro 50 compara as possibilidades de fiscalização dos serviços públicos 

de saneamento básico.  

 

Quadro 50 – Fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico 

FISCALIZAÇÃO VANTAGENS DESVANTAGENS 

Agência Reguladora 

Estadual 

(fiscalização contratual) 

• Possui independência 

técnica; 

• Detém autonomia 

administrativa e 

financeira; 

• Detém experiencia 

regulatória e 

fiscalizatória 

• Pode ser objeto de captura 

econômica pelo prestador 

de serviço. 

Município 

(fiscalização local) 

• Pode deter uma 

atuação mais próxima 

da realidade local, 

segundo previsto na 

legislação de criação  

• Detém experiência 

fiscalizatória 

• Não possui indepêndencia 

técnica; 

• Não detém autonomia 

administrativa e financeira; 

• Pode ser objeto de captura 

política pelo Poder 

Executivo 

Fonte: UFF, 2018 

 

21.6 Cooperação interfederativa - soluções consorciadas  

A Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, Lei de Consórcios Públicos 

(LCP), que veio a ser regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.017, de 17 de 

janeiro de 2007, possibilita que o Município busque a via da cooperação com 

demais Municípios da região e/ou o próprio Estado para a formação de 

consórcio público para agregar os esforços necessários para a enfretamento 

de desafios estatais que sozinhos não seriam capazes de fazê-lo. 

No tocante aos serviços públicos do saneamento básico, são diversas as 

possibilidades da implementação de soluções consorciadas nas diferentes 

áreas da gestão desses serviços, que compreende não só o suporte ao 

planejamento, mas também a assunção das atividades de regulação, 

fiscalização e  prestação.  
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Logo, o Município está autorizado a articular-se com outros Municípios da 

região (e, eventualmente, com o Estado e/ ou a União) para formação de 

consórcio público, que, assim, poderá assumir a consecução das funções 

referidas (Quadro 51).  

Todavia, como a formação de consórcio público constitui forma de arranjo 

voluntário, a própria formação desse consórcios públicos depedende de um 

ação estatal consensual e, por conseguinte, depende da deflagração de um 

processo legislativo e administrativo rígido e vagaroso, razões pelas quais as 

possibilidades apresentadas no Quadro 54 não encerram em sí e deverão ser 

melhor exploradas ao serem detectadas outras viabilidades. 

 

Quadro 51 – Possibilidades de soluções consorciadas ou compartilhadas – serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

POSSIBILIDADES DE SOLUÇÕES CONSORCIADAS OU COMPARTILHADAS 

Detalhamen
to da 

atuação 

NO 
PLANEJAMENTO 
DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

NA 
PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

NA 
FISCALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

NA 
REGULAÇÃO 

DOS 
SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

Planos de coleta 
seletiva, 

diferenciada ou 
especial 

Disposição final 
ambientalmente 

adequada 

Descarte 
clandestino de 
RSU e demais 

resíduos 

Limites para 
cobrança dos 

serviços 

Formas para 
instituição da 

Logística Reversa 

Coleta de RDO, 
coleta seletiva, 
coleta de RSS 

Disposição final 
Limites de 

equiparados 
aos RDO 

Plantas de triagem 
e compostagem 

Triagem e 
compostagem de 

materiais 
Segregação RSS 

Determinantes 
-Taxa/Tarifa 

social 

Formas para 
destinação final de 
resíduos comuns 

aos entes 
consorciados 

Destinação final 
de RSS 

Compatibilidade 
na destinação 

final 

Custos dos 
serviços 

Outros serviços 
necessários 

Outros serviços 
necessários 

Outros serviços 
necessários 

Outros serviços 
necessários 

Fonte: UFF, 2018 

 

No tocante à prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento 

básico, em que se encarta a prestação por intermédio de consórcio público , 

o art. 14, incs. I até III, da LDNSB estabelece as seguintes condicionantes 

para a sua configuração: 

• Um único prestador para vários municípios contíguos ou não; 
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• Uniformidade de fiscalização e regulação, inclusive remuneração; 

• Compatibilidade no planejamento. 

No que se refere ao gerenciamento da disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos, o município poderá associar-se também com os 

municípios vizinhos, uma vez que, limita-se ao Norte com Buriti Bravo e 

Parnarama, a Oeste com o município de Passagem Franca, ao Sul com São 

João dos Patos e a Leste com São Francisco do Maranhão e tem seu acesso 

garantido por meio da rodovia MA 036 (Figura 49). 

 

Figura 49 – Municípios vizinhos para possibilidades de soluções consorciadas ou 
compartilhadas 

 

 
Fonte: UFF, 2018 

 

Destaca-se, por fim, que o art. 18, da PNRS estabelece que os municípios, 

ao adorem a via de consórcio público para a gestão de resíduos sólidos, 

deterão priodade de acesso à recursos federais. 

 

21.6.1 Modelo de Gestão do Saneamento Básico em Lagoa do Mato 

A síntese do modelo de gestão para o município de Lagoa do Mato encontra-

se demonstrada na Figura 50. 

Lagoa do Mato 

Parnarama 
 

São João dos 
Patos 

Passagem 
Franca 

São Francisco 
do Maranhão 

42 km 

85 km 

90 km 

61 km 

Buriti Bravo  

69 km 
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Figura 50 – Modelo de gestão e prestação dos serviços públicos de saneamento básico 

 

Fonte: UFF, 2018 

 

22. ALTERNATIVAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA 

22.1 Abastecimento de água potável 

Para que o serviço de abastecimento de água seja universalizado, é 

necessário que haja a expansão do atendimento urbano e do atendimento 

rural, em 15,45% e 13,05% respectivamente. Será necessário também o 

aumento na capacidade de reservação através de novos reservatórios para 

suprir a demanda projetada até o final do período do PMSB/LMA, visando 

também a diminuição da intermitência no abastecimento. 

Será necessária a adequação das infraestuturas existentes, aumento da 

macromedição e micromedição, bem como seu monitoramento e manutenção 

para que o índice de perdas seja reduzido e as metas de redução de perdas 

sejam atingidas. Outra medida necessária é a implantação de estruturas de 

tratamento e monitoramento da qualidade da água para atender 

integralmente a portaria vigente.  

A fim de abastecer toda população rural e urbana, será necessário 

investimento na implementação de poços de captação coletivos de água 

subterrânea também nos distritos e comunidades rurais e ainda na melhoria 

•Órgão colegiado

•Secretaria Municipal 
de Infraestrutura

•Secretaria Municipal 
de obras

•Prefeitura Municipal e 
empresa contratada

•Agência 
Reguladora

•Prefeitura 
Municipal

PLANEJAMENTO REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO

CONTROLE 
SOCIAL

PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS
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da qualidade da água distribuída através de desinfecção, e outros 

tratamentos caso seja necessário. 

22.2 Esgotamento sanitário 

Para o componente esgotamento sanitário, conforme projeção do presente 

PMSB/LMA a universalização ocorrerá após a vigência do plano, devendo 

essas taxas de cobertura do esgotamento serem ajustadas nos períodos de 

revisão. Ressaltando que, havendo disponibilidade de recursos, os 

investimentos e metas aqui previstos podem ser adiantados a qualquer 

momento. 

Deve-se começar pela elaboração de projetos e implementação de rede 

coletora de esgoto na área urbana do município, bem como a implantação de 

uma Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade para pelo menos a 

demanda no período de vigência do plano, devendo ser monitorada e 

ampliada caso necessário. Deverá também realizar um estudo de 

enquadramento e autodepuração no Riacho São Domingos, possível corpo 

receptor, para avaliar a depuração da carga de DBO que será despejada no 

riacho. 

Para as áreas rurais e distritos, deverão ser incentivadas soluções 

alternativas e individuais como fossa séptica ou conjuntos como fossa séptica 

mais filtro anaeróbio, que demanda um investimento médio, pequena área, 

mão de obra para operação muito eventual e não especializada e seu custo 

de manutenção e operação também é baixo. O prestador do serviço deverá 

dar o apoio através de orientação técnica e manutenção periódica. 

22.3 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

No componente de drenagem urbana é necessária a expansão da cobertura 

de microdrenagem, bem como seu cadastro para que consiga sistematizar a 

situação atual com a expansão. Essa expansão poderá ocorrer 

paralelamente à expansão da cobertura do esgotamento sanitário. Deverá 

também ser trabalhado a questão da desobstrução dos dispositivos de 

microdrenagem em conjunto com as ações de limpeza urbana e a 

manutenção e desobstrução de canais de macrodrenagem e fundos de vale. 

E por fim, deve ser trabalhado em paralelo, senão antes, os instrumentos de 

planejamento e gestão de uso e ocupação do solo para que todos os 

componentes do saneamento básico sejam executados de forma mais eficaz, 

efetiva e satisfatória. 

22.4 Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

Para a melhoria nos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos no município se faz necessária a implementação de coleta seletiva e 
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sistematização de logística reversa, bem como elaboração de projeto e 

implantação de aterro sanitário, avaliando todas as possibilidades de 

estabelecimento de consórcios públicos com outros municípios vizinhos, 

visando a redução dos custos de implantação e operação. 

É necessária a aquisição de dispositivos e equipamentos para a realização 

dos serviços de limpeza urbana e coleta e transporte de resíduos, bem como 

a capacitação dos trabalhadores através de cursos anuais. A implantação de 

centros de triagem de resíduos secos também será uma medida a ser 

realizada para estruturação da coleta seletiva. 

Na área rural e nos distritos urbanos pode-se estabelecer pontos de descarte 

de resíduos para facilitar o seu recolhimento e transporte até o aterro 

sanitário. Quando o sistema estiver funcionando plenamente deverá ser 

elaborado estudos ambientais para remediação e ações para recuperação da 

área onde se encontra o lixão municipal. 

23. EVOLUÇÃO GRADATIVA 

Para possibilitar o traçado da evolução gradativa para os quatro 

componentes do saneamento básico, considerou-se a estimativa 

populacional projetada, as demandas calculadas e as metas que 

possibilitarão o atendimento das demandas. 

Desta forma, o Quadro 52 apresenta, para cada ano, a evolução planejada 

no horizonte de vigência deste PMSB/LMA, na busca da universalização da 

prestação dos serviços públicos. 
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Quadro 52 – Evolução gradativa planejada para os componentes do saneamento básico no município 

EVOLUÇÃO GRADATIVA PLANEJADA DO SANEAMENTO BÁSICO – LAGOA DO MATO 

ANO 

Pop. 
total 

estimada 
(hab) 

Sistema de abastecimento de agua 
potável 

Sistema de esgotamento sanitário 
Sistema de drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas 
Sistema de limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos 

Suficie
nte 

Insufici
ente 

Requer 
melhor

ias 

Requer 
modifi
cação 

Suficie
nte 

Insufici
ente 

Requer 
melhor

ias 

Requer 
modifi
cação 

Suficie
nte 

Insufici
ente 

Requer 
melhor

ias 

Requer 
modifi
cação 

Suficie
nte 

Insufici
ente 

Requer 
melhor

ias 

Requer 
modifi
cação 

2018 13.677                 

2019 13.943                 

2020 14.208                 

2021 14.473                 

2022 14.738                 

2023 15.003                 

2024 15.268                 

2025 15.533                 

2026 15.799                 

2027 16.064                 

2028 16.329                 

2029 16.594                 

2030 16.859                 

2031 17.124                 

2032 17.389                 

2033 17.655                 

2034 17.920                 

2035 18.185                 

2036 18.450                 

2037 18.715                 

2038 18.980                 

Legenda:  Sistema universalizado     
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24. VIABILIDADE TÉCNICA 

Tendo como suporte as projeções previstas e a evolução gradativa projetada para 

o saneamento básico, serão estudadas as alternativas técnicas de engenharia 

para possibilitar a universalização dos serviços públicos de saneamento básico no 

horizonte do PMSB/LMA. 

Para tanto o Quadro 53 apresenta as situações de infraestrutura do sistema de 

saneamento básico disponível no município de Lagoa do Mato, que deverão ser 

viabilizadas na instituição das alternativas técnicas de engenharia (Quadro 54). 

 

Quadro 53 – Situações de infraestrutura disponível 

SITUAÇÃO TÉCNICA DESCRIÇÃO 

PR Projeto 

Indicação técnica para a implantação do sistema necessário ao 

atendimento da demanda calculada em áreas que não contam com 

infraestrutura. 

AM Ampliação 

Fração de unidades e/ou trechos a partir de ponto de conexão com o 

sistema existente, onde tem início a ampliação, visando possibilitar a 

efetivação do atendimento da demanda calculada. 

ME Melhoria 

Especificações técnicas que se destinam a melhorar e/ou restabelecer as 

características do sistema (de uma determinada unidade ou trecho), com 

vistas à oferta dos serviços em nível adequado de qualidade, quantidade e 

segurança. 

RE Reforço 

Especificações técnicas destinadas à modificação das características de 

uma determinada unidade ou trecho existente, para possibilitar o 

atendimento de novas demandas. 

CS Conservação Unidade suficiente ou situação adequada para atendimento da demanda 

Fonte: UFF, 2018 
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Quadro 54 – Alternativas técnicas de engenharia 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

 

Alternativas 

Área Urbana 
Situação 
Técnica 
prevista 

Área rural 
Situação 
Técnica 
prevista 

Manancial de 
abastecimento 

• Outorga de uso consuntivo (preparação de 
documentos para solicitação de outorga, etc.); 

• Proteção das áreas de captação para proibição 
da entrada de animais e pessoas não 
autorizadas. 

PR/CS 

• Outorga de uso consuntivo (preparação de 
documentos para solicitação de outorga, etc.); 

• Proteção das áreas de captação para 
proibição da entrada de animais e pessoas 
não autorizadas. 

PR/Cs 

Captação de água 
bruta 

• Melhoria da tomada d’água existente (troca de 
bombas, bomba reserva, reforma de balsa e ou 
poço). 

ME - - 

Macromedição • Instalação de macromedidores.  ME - - 

Adução da água bruta 
e tratada 

• Melhoria das adutoras (substituição de 
trechos,interligação, etc.). 

ME 
• Melhoria das adutoras (substituição de 

trechos,interligação, etc.). 
ME 

Tratamento água 
bruta  

• Implantação de ETA simplificada; 

• Manutenção de ETA.  
RE 

• Implantação de ETA simplificada; 

• Manutenção de ETA. 
RE 

Reservação água 
tratada 

• Implantação de reservatório; 

• Melhorias do sistema de reservação de água 
tratada. 

• Elaboração de Plano de Emergência e 

AM/ME/PR 
• Implantação de reservatório; 

• Melhorias do sistema de reservação de água 
tratada. 

AM/ME 
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Contingência PEC/Água 

Redes de distribuição 
• Manutenção ou substituição da rede de 

distribuição; 
 

AM/RE 
• Instalação de redes de distribuição de água. 

 
AM 

Micromedição 
• Instalação de micromedidores;  

• Manutenção de micromedidores. 
ME/AM - - 

Perdas • Melhoria e manutenção da rede de distribuição;  ME - - 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Redes de coleta de 
esgoto 

• Implantação de rede coletora de esgoto; 

• Manutenção de rede coletora de esgoto. 
PR/CS 

• Implantação de sistema unitário de 
esgotamento sanitário; 

PR 

Tratamento do esgoto 
produzido 

• Implantação de ETE com lodo ativado. PR - - 

Descarte do efluente 

• Monitoramento dos efluentes (coleta periódica, 
análises, etc.) 

• Monitoramento do corpo receptor (coleta 
periódica, análises, etc.) 

ME - - 

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Macrodrenagem 

• Identificação e classificação das áreas de risco 
do Município; 

• Implantação de infraestrutura para melhorias de 
canais. 

PR/ME •   

Microdrenagem 
• Manutenção do sistema de microdrenagem; 

• Ampliação do sistema. 
CS/AM - - 
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LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Coleta de resíduos 
• Implantação coleta seletiva dos resíduos; 

• Aquisição de equipamentos para a coleta seletiva. 
RE/ME 

• Implantar coleta de recicláveis secos em áreas 
rurais. 

RE 

Transporte dos 
materiais 

• Aquisição de equipamentos para a coleta 
convencional. 

ME - - 

Destinação Final 

• Participação em consórcio para a destinação final 
dos resíduos; 

• Implantação de central para o beneficiamento de 
recicláveis secos; 

• Contratação de tecnologia para destinação final 
dos RSS; 

• Recuperação das áreas degradas por lixões. 

PR/RE/ME 
• Implantação de central de transbordo para 

atendimento de áreas rurais. 
RE 

Fonte: UFF/PM, 2018 
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25. VIABILIDADE ECONÔMICA 

A LDNSB, em seu art. 11, inc. II, e  Decreto Federal n.º 7.217/2010, em seu 

art. 39, inc. II, estabelecem com uma das condições para a prestação 

contratada, seja pela via de delegação contratual seja por meio da 

celebração de contrato de programa em sede da gestão associada, a prévia 

elaboração de um estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira, nos 

termos do PMSB.  

Desta forma, para possibilitar a análise, ainda que de forma preliminar, será 

adotado o modelo estabelecido por Lima Neto17  que analisa a viabilidade 

econômico-financeira da prestação dos serviços de saneamento básico ao 

longo de cada etapa de planejamento, considerando peculiaridades de cada 

área, ou seja, as diferentes condições para a ampliação dos serviços, 

receitas e custos de operação e manutenção.  

A prospecção da evolução gradativa e as alternativas técnicas de engenharia 

planejada, apontaram o período em que será possível atingir a 

universalização dos serviços públicos de saneamento básico. A partir da 

evolução prospectada é possível definir as metas de universalização (Quadro 

55). 

                                                        
17  Proposta metodológica para análise de viabilidade econômico- financeira da 
universalização e prestação dos serviços de saneamento básico (Lima Neto, I. E., 2012) 
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Quadro 55 – Metas para universalização dos serviços de saneamento básico 

COMPONENTE 
ANO DA 

UNIVERSALIZAÇÃO 

EVOLUÇÃO ESPERADA PARA O 

ALCANCE DA UNIVERSALIZAÇÃO 

ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 

POTÁVEL 

2024 2020 2022 2023 

ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 
Após 2038 2024 2032 2038 

DRENAGEM E 

MANEJO DAS 

ÁGUAS PLUVIAIS 

URBANAS 

Após 2038 2025 2030 2038 

LIMPEZA 

URBANA E 

MANEJO DOS 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

2025 2022 2025 2030 

Fonte: UFF/PM, 2018 

 

Diante das metas apresentadas para os quatro componentes do saneamento 

básico, o Quadro 56 apresenta os custos de capital e investimento 

necessários para possibilitar a universalização desses serviços públicos em 

Lagoa do Mato. 
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Quadro 56 – Custos estimados para universalização do saneamento básico em Lagoa do Mato 

CUSTOS ESTIMADOS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

 

Alternativas 
CUSTO 

ESTIMADOS (R$) Ano  
limite 

Alternativas 
CUSTO 

ESTIMADOS (R$) Ano  
limite 

Área Urbana 
Situação 
planejada 

CAPITAL 
CUSTEIO 
ANUAL 

Área rural 
Situação 
Planejada 

CAPITAL 
CUSTEIO 
ANUAL 

Manancial de 
abastecimento 

Outorga de uso 
consuntivo (preparação 
de documentos para 
solicitação de outorga, 
etc.); 

ME/CS  

5.000,00 0,00 

2023 
 
 

2028 

Outorga de uso 
consuntivo (preparação 
de documentos para 
solicitação de outorga, 
etc.); 

ME/CS 

5.000,00 0,00 

2023 
 
 

2028 
Proteção das áreas de 
captação para proibição 
da entrada de animais e 
pessoas não 
autorizadas (10 poços). 

300.000,00 12.000,00 

Proteção das áreas de 
captação para 
proibição da entrada de 
animais e pessoas não 
autorizadas (10 poços). 

300.000,00 12.000,00 

Captação de 
água bruta 

Melhoria da tomada 
d’água existente (troca 
de bombas, bomba 
reserva, reforma de 
balsa e ou poço);  
 

ME 
120.000,0

0 
14.400,00 2023 

Captação de água 
pluvial por meio de 
cisternas. (100 famílias) 

MP 500.000,00 14.400,00 2028 

Macromedição 
Instalação de 
macromedidores. 

ME 40.000,00 14.400,00 2024  -    

Adução da 
água bruta e 

tratada 
          

Tratamento 
água bruta  

Implantação de ETA 
simplificada; 

RE 200.000,00 42.000,00 2022 
Implantação de ETA 
simplificada; 

RE 200.000,00 42.000,00 2025 
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Manutenção de ETA.  100.000,00 14.400,00 Manutenção de ETA.  100.000,00 14.400,00 

Reservação 
água tratada 

Implantação de 
reservatório; 

AM/ME/PR 

200.000,00 14.400,00 

2026 

Implantação de 
reservatório; 

AM/ME 

200.000,00 14.400,00 

2025 

Melhorias do sistema de 
reservação de água 
tratada. 

50.000,00 6.000,00 
Melhorias do sistema 
de reservação de água 
tratada. 

50.000,00 6.000,00 

Elaboração de Plano de 
Emergência e 
Contingência PEC/Água 

15.000,00 0,00  0,00 0,00 

Redes de 
distribuição 

Manutenção ou 
substituição da rede de 
distribuição; 

AM/RE 6.000,00 14.400,00 2025      

Micromedição 

Instalação de 
micromedidores;  

ME/AM 
11.000,00 14.400,00 

2023 
 

 
  

 
Manutenção de 
micromedidores. 

0,00 14.400,00    

Perdas           

TOTAL – SAA/AU 
1.047.000,

00 
160.800,00 2028 TOTAL – SAA/AR 1.355.000,00 103.200,00 2028 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Redes de 
coleta de 
esgoto 

Implantação de rede 
coletora de esgoto; 

PR/RE 

1.960.000,
00 

43.200,00 

2038 

Implantação de sistema 
unitário de esgotamento 
sanitário ; PR 

2.500.000,00 0,00 

2038 
Manutenção de rede 
coletora de esgoto. 

6.000,00 14.400,00    

Tratamento 
do esgoto 
produzido 

Implantação de ETE 
com lodo ativado. 

PR/RE 
2.000.000,

00 
78.000,00 2026      

Implantação de 
interceptores 

 200.000,00 43.200,00       

Descarte do 
efluente 

Monitoramento dos 
efluentes (coleta 
periódica, análises, etc.) 

RE 2.000,00 14.400,00 2026      
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Monitoramento do corpo 
receptor (coleta 
periódica, análises, etc.) 

2.000,00 14.400,00  0,00 0,00 

TOTAL – SES/AU 
4.170.000,

00 
207.600,00 2038 TOTAL – SES/AR 2.500.000,00 0,00 2038 

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Macrodrenag
em 

Identificação e 
classificação das áreas 
de risco do Município; 

PR/ME 

100.000,00 0,00 

2025 

 

 

  

 
Implantação de 
infraestrutura para 
melhorias de canais. 

100.000,00 14.400,00    

Microdrenage
m 

Manutenção do sistema 
de microdrenagem; ME/AM 

30.000,00 14.400,00 
2038 

 
 

  
 

Ampliação do sistema. 620.000,00 14.400,00    

TOTAL – SDR/AU 850.000,00 43.200,00 2038 TOTAL – SDR/AR 0,00 0,00  

LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Coleta de 
resíduos 

Implantação coleta 
seletiva dos resíduos; 

RE/ME 

30.000,00 14.400,00 

2021 

Implantar coleta de 
recicláveis secos em 
áreas rurais; 

 
RE 

20.000,00 14.400,00 

2022 

Aquisição de 
equipamentos para a 
coleta seletiva;  

100.000,00 14.400,00    

Transporte 
dos materiais 

Aquisição de 
equipamentos para a 

ME 200.000,00 28.800,00 2022 
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coleta convencional. 

Destinação 
final 

Participação em 
consórcio para a 
destinação final dos 
resíduos; 

PR/RE/M
E 

50.000,00 24.000,00 

2023 

Implantação de central 
de transbordo para 
atendimento de áreas 
rurais. 

RE 

250.000,00 28.800,00 

2025 
Implantação de central 
para o beneficiamento 
de recicláveis secos; 

200.000,00 24.000,00 
 

  

Contratação de 
tecnologia para 
destinação final dos 
RSS; 

5.000,00 14.400,00 

 

  

Disposição 
final 

Recuperação das áreas 
degradas por lixões; 

PR 200.000,00 28.800,00 2030 
 

    

TOTAL – SLUMRS/AU 785.000,00 148.800,00 2030 TOTAL – SLUMRS/AR 270.000,00 43.200,00 2025 

Fonte: UFF/PM, 2018 
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Diante das estimativas apresentadas para os quatro componentes do 

saneamento básico, o Quadro 57 apresenta a síntese dos custos de capital e 

investimento necessários para possibilitar a universalização desses serviços 

públicos em Lagoa do Mato. 
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Quadro 57 – Síntese dos custos estimados para universalização do saneamento básico em Lagoa do Mato 

CUSTOS ESTIMADOS PREVISTOS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

TOTAL – SAA/AU 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
Ano 
limite TOTAL – SAA/AR 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
Ano 
limite CAPITAL 

CUSTEIO 
ANUAL 

CAPITAL 
CUSTEIO 
ANUAL 

1.047.000,00 160.800,00 2028 1.355.000,00 103.200,00 2028 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

TOTAL – SES/AU 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
Ano 
limite TOTAL – SES/AR 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
Ano 
limite CAPITAL 

CUSTEIO 
ANUAL 

CAPITAL 
CUSTEIO 
ANUAL 

4.170.000,00 207.600,00 2036 2.500.000,00 0,00 2038 

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

TOTAL – SDR/AU 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
Ano 
limite TOTAL – SDR/AR 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
Ano 
limite CAPITAL 

CUSTEIO 
ANUAL 

CAPITAL 
CUSTEIO 
ANUAL 

850.000,00 43.200,00 2038 0,00 0,00   

LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

TOTAL – SLUMRS/AU 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
Ano 
limite TOTAL – SLUMRS/AR 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
Ano 
limite CAPITAL 

CUSTEIO 
ANUAL 

CAPITAL 
CUSTEIO 
ANUAL 

785.000,00 148.800,00 2030 270.000,00 43.200,00 2025 

TOTAL SANEAMENTO BÁSICO/AU 6.852.000,00 560.400,00 2038 TOTAL SANEAMENTO BÁSICO/AR 4.125.000,00 146.400,00 
2038 

Fonte: UFF/PM, 2018 
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26. SUSTENTABILIDADE 

Entendendo que a sustentabilidade dos serviços de saneamento básico 

baseada no modelo atualmente adotado tem demonstrado sinais de falência, 

aponta-se a necessidade de traçar estratégias claras e empiricamente 

suportadas, para o avanço na melhoria de seus indicadores.  

Assim, o PMSB/LMA é o elemento-chave com capacidade para influir nos 

indicadores, com potencial regulador da utilização e aplicação de recursos 

públicos, garantindo o acesso à serviços que tragam reais benefícios ao meio 

ambiente e à saúde da população.  

Ao possibilitar a prestação adequada dos serviços públicos de saneamento 

básico, o PMSB exige da regulação o conhecimento dos reais custos da 

prestação dos serviços em seus quatro componentes, o que possibilitará a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, por meio da aplicação de 

valores capazes de gerar recursos que suportem as operações com 

qualidade e que permitam efetuar os investimentos necessários à ampliação 

e manutenção dos ativos. 

Nesse sentido, a LDNSB, em seu art. 22, inc. IV, impõe como objetivo da 

regulação a definição de tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico 

e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos 

que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a 

apropriação social dos ganhos de produtividade. 

 

27. POLÍTICA DE ACESSO INTEGRALIZADO 

O PMSB/LMA requer a implantação de uma política de saneamento básico 

que estabeleça o acesso universalizado e integralizado dos serviços e 

investimentos para melhoria da qualidade de vida da população.  

Isto significa criar nova condição situação no município, em uma atitude de 

respeito aos direitos sociais à saúde mediante redução do risco de doenças e  

outros agravos, situação de direito a meio ambiente sadio, equilibrado e de 

salubridade. 

O PMSB/LMA mostra-se um instrumento indutor e facilitador do acesso 

universal e igualitário trazendo a necessidade de se contar com informações 

transparentes que promovam o equilíbrio e a garantia da participação social 

na formulação das políticas, no planejamento, na avaliação e no controle dos 

serviços públicos de saneamento básico.  

Representa ainda a garantia do cumprimento das funções sociais do 

município à moradia digna, dotada da infraestrutura básica de saneamento 

como direito e vetor da inclusão social e do desenvolvimento sustentável.  



 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Prospectiva e Planejamento Estratégico de Lagoa do Mato 

 

 

 

2018 

 

 

 

2018-MA-PPE-LMA-01 

 

229/244 

Para possibilitar o acesso integralizado aos serviços públicos nos quatro 

componentes (abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos) será necessário assegurar um conjunto de ações que 

perpassem sob aspectos da organização dos serviços públicos e dos 

atributos das práticas de saneamento (Figura 51). 

 

Figura 51 – Políticas de acesso integralizado – PMSB/LMA 

 
Fonte: UFF, 2018 

 

28. SOLUÇÕES DE CONTINUIDADE 

O princípio da continuidade dos serviços públicos consiste na proibição da 

interrupção dos serviços públicos ofertados para os usuários, exceto nas 

hipóteses previamente previstas em lei que afete a regularidade e a 

sustentabilidade financeira desses serviços.  

É certo que os serviços de saneamento básico podem ser enquadrados como 

serviços públicos, razão pela qual estão submetidos ao princípio da 

POLÍTICAS DE ACESSO 
INTEGRALIZADO 

Organização dos serviços 
públicos de saneamento 
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continuidade referido. Com efeito, os serviços de saneamento deverão ser 

sempre contínuos, e sua paralisação, total ou parcial, não deve ser, em regra, 

admitida, exceto nas hipóteses previstas em lei.  

Neste contexto, a LDNSB, em seu art. 40, incs. I até VI, estabelece que os 

serviços públicos de saneamento básico poderão ser interrompidos pelo 

prestador nas seguintes hipóteses: 

• situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; 

• necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer 

natureza nos sistemas; 

• negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de 

água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito; 

• manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação 

do prestador, por parte do usuário;  

• inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do 

pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado. 

O §1º, do art. 40, da LDNSB prevê que as interrupções programadas serão 

previamente comunicadas ao regulador e aos usuários, enquanto o §2º, do 

art. 40, da LDNSB estabelece que a suspensão dos serviços será precedida 

de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para 

a suspensão. 

Por fim, o §3º, do art. 40, da LDNSB dispõe que a interrupção ou a restrição 

do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, a 

instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a usuário 

residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá obedecer a 

prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da 

saúde das pessoas atingidas. 

Igual teor foi disposto no estado do Espírito Santo por meio da Lei nº 

9.096/2008 que estabelece as Diretrizes e a Política Estadual de 

Saneamento Básico. 

Assim, o Quadro 58 apresenta soluções de continuidade propostas por este 

PMSB/LMA. 
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Quadro 58 – Soluções de continuidade 

Usuários 

Efetuar as conexões e instalações domiciliares de forma adequada para 

propiciar a prestação dos serviços de saneamento básico. 

Disponibilizar os RDO para a coleta em conformidade com sua 

programação 

Prestador dos 

Serviços 

Comunicar o usuário da inadimplência, quando esta ocorrer. 

Comunicar o usuário quando as vazões individuais micromedidas 

ultrapassarem seu consumo médio ensejando atenção, providencias e 

reparos. 

No caso de reparos não programados na infraestrutura, comunicar a 

agencia reguladora e os usuários em até 48 horas, a partir da 

constatação da ocorrência. 

No caso de reparos programados na infraestrutura, comunicar a 

agencia reguladora e os usuários em prazo não inferior a 30 dias da 

data prevista da ocorrência. 

 Fonte: UFF, 2018 
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ANEXO I 
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METODOLOGIA PARA O CÁLCULO DA TAXA DE COLETA, 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

A definição da metodologia para o cálculo da Taxa de Coleta, Tratamento e 

Disposição Final de Resíduos Sólidos (TCDRS) tem como base o princípio 

legal de que a mesma deve ser aplicada aos usuários dos serviços para a 

remuneração dos custos incorridos pelos provedores dos mesmos. Para 

tanto, deve-se identificar todos os serviços, inclusive nas ações voltadas para 

o Planejamento, a Regulação e a Fiscalização, relacionados com a coleta, 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos e apropriar os seus custos 

correspondentes. 

A metodologia apresentada propõe que o valor da TCDRS seja calculado 

com base em índices e parâmetros próprios, inerentes à prestação de 

serviços, sendo considerados os seguintes fatores: (i) o nível de renda da 

população da área atendida; (ii) as características dos lotes urbanos e as 

áreas que podem ser neles edificadas e; (iii) o peso ou o volume médio 

coletado por habitante ou por domicílio, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

 

Onde: 

R = nível de renda 

C = caracterização dos lotes e uso da área; 

V = peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio; 

A = fator de ajuste. 

 

I – Fator Nível de Renda (R) 
Observando-se as diretrizes da LDNSB, o primeiro fator considerado 

corresponde aos aspectos do nível de renda da população atendida pelo 

serviço ofertado. 

Considerando os indicadores de renda do município, propõe-se a 

classificação em grupos de nível de renda (Tabela A1). 

 

  

TCDRS = R. C. V. A 
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Tabela A1 – Grupos de nível de renda para aplicação da taxa 

GRUPO RENDIMENTO EM R$ VALOR 

1 De 0 a 1.200 Base 

2 De 1.200 a 2.500 Base + 10% 

3 De 2.500 a 4.000 Base + 20% 

4 Acima de 4.000 Base + 40% 

 

Para cada grupo estima-se um valor fixo de cobrança (base). Este valor 

corresponde ao volume total de resíduos sólidos gerados dividido pelo 

número de unidades geradoras.  

II – Fator Caracterização dos lotes e uso da área (C) 
O segundo fator de cálculo da taxa ou tarifa é a característica ou categoria 

dos lotes e áreas (unidades) geradoras de resíduos sólidos, definidas por 

quatro categorias.  

Para cada categoria é sugerido um valor fixo de cobrança (base), o mesmo 

utilizado para o fator Nível de Renda. O índice de variação entre a categoria 

residencial e as demais foi fixado em 20% (Tabela A2). 

 

Tabela A2 – Categorias de lotes e áreas para aplicação da taxa 

CATEGORIA TIPO DE LOTE E ÁREA VALOR 

A Residencial Base 

B Comercial/Serviços Base + 20% 

C Industrial Base + 20% 

D Pública Base + 20% 

 

III – Peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio (V) 
O terceiro fator considerado é o que se relaciona ao volume médio de 

resíduos produzido por domicílio. Para sua definição deve ser adotada a 

estimativa de geração per capita apresentada no ano para o qual o cálculo 

esteja sendo efetuado. 



 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
Prospectiva e Planejamento Estratégico de Lagoa do Mato 

 

 

 

2018 

 

 

 

237/244 

2018-MA-PPE-LMA-01 

 
Considerando o exposto, estima-se o volume médio de produção por 

domicílio multiplicando a quantidade de ocupantes no domicílio pelo valor 

médio per capita de geração de resíduos (Tabela A3).  

 

Tabela A3 – Fator de geração de resíduos para aplicação da taxa 

NÚMERO DE OCUPANTES NO DOMICÍLIO ÍNDICE 

1 1 x geração per capita 

2 2 x geração per capita 

3 3 x geração per capita 

n n x geração per capita 

 

IV – Fator de Ajuste (A) 
O fator de ajuste será igual a 1 sempre que não se considerar algum tipo de 

ajuste a se fazer no cálculo da taxa ou tarifa. Poderá variar, no entanto, em 

função da aplicação de ajustes como, por exemplo, os derivados da 

concessão dos subsídios necessários ao atendimento de usuários e 

localidades de baixa renda, observados os critérios definidos em leis próprias 

do município. 

De acordo com as diretrizes da LDNSB, a política de subsídios pode associar 

dois mecanismos: o tipo de beneficiário (direto/usuário ou indireto/prestador) 

e a origem dos recursos (orçamentários ou por subsídio cruzado interno). 

 

 CÁLCULO TARIFÁRIO 

Respeitando a classificação dos resíduos sólidos estabelecida pela PNRS, 

dois tipos de metodologias poderão ser utilizadas para o cálculo tarifário: 

I. para definição do valor da taxa de coleta, tratamento e disposição final 

de RDO, a proposta é voltada para a aplicação da metodologia que 

considera o peso ou volume médio, renda da população e características 

do lote;  

II. para a definição do valor da tarifa de coleta, tratamento e disposição final 

dos demais resíduos, a proposta é para que se aplique a metodologia 

que considere o volume real e individual de produção de resíduos.  
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• Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO) 

Considerando a representatividade do RDO no total do volume de resíduos, 

bem como a dificuldade envolvida na medição da produção individual deste 

tipo de resíduo, propõe-se que seja aplicada a fórmula expressa: 

 

Calculando-se o valor da TCDRS para cada domicílio e somando-se os 

mesmos, obtém-se o total da TCDRS calculada no período. O peso domiciliar 

(participação do domicílio neste total) será então obtido dividindo-se a 

TCDRS para cada domicílio pelo total da TCDRS calculada no período. 

Tendo-se o valor total das despesas anuais com os serviços de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos domiciliares, 

determina-se o valor a ser cobrado de cada domicílio, multiplicando o peso 

domiciliar pelo total apurado das despesas. 

• Demais resíduos sólidos  

Considerando os volumes das demais tipologias de resíduos e a existência 

de condições para realizar medições que se justifiquem pela relação 

custo/benefício da operação, propõe-se que, para cada tipologia seja 

aplicada a metodologia que considera o volume real de resíduos produzidos 

em cada um dos geradores. Tal metodologia pode representar um potencial 

de conservação ambiental, pois incentiva a prática da reciclagem e reduz os 

quantitativos gerados. 

Porém, para que haja aplicabilidade da metodologia é necessário que se 

tenha um sistema de controle de custos elaborado e implantado. 

Tendo-se o valor total dos custos anuais com serviços de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde, dos 

resíduos da construção civil e dos demais, determina-se o valor a ser 

cobrado de cada gerador, multiplicando o potencial de geração de resíduos 

pelo custo unitário apurado, no sistema de custos: 

  

TCDRS= R(base, base+%) × C(base, base+20%) × V(n x 0,95) × A (1 ou 0) 
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Onde: 

Peso ou Volume = medida do total de resíduo produzido por gerador (kg ou m3); 

 

A = índice de progressividade variável de acordo com o volume ou peso de resíduo gerado e 

implica a alteração do valor a ser cobrado em cada faixa de produção de resíduo.  

Custo unitário = valor total dos custos anuais com serviços de coleta, transporte, tratamento 

e disposição final dos resíduos dividido pelo volume total de resíduo gerado. 

 

Índice de progressividade - A 
O índice de progressividade (Tabela A4) será aplicado de acordo com as 

categorias de geradores, definidas por faixas de volumes ou pesos de 

resíduos produzidos. A medida visa incentivar práticas que induzam à 

minimização da geração de resíduos e, consequentemente, contribuam para 

a mitigação de impactos negativos ao meio ambiente.  

As diretrizes para adoção deste tipo de medida estão previstas no artigo nº 

29 (inciso IV) e no artigo nº 30 (inciso III) da Lei nº 11.445/2007. 

 

Tabela A4 – Índice de progressividade 

FAIXA* VALOR DE A 

Até “x” m3 ou kg 1 

> x e < y m3 ou kg 1,1 

> y e < x m3 ou kg 1,2 

> z m3 ou kg 1,3 

* x, y e z serão valores definidos pelo município 

  

PREÇO PÚBLICO = (peso ou volume  x A) x custo unitário 
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ANEXO II 
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1. SISTEMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
 
O Sistema Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), deverá ser 

concebido com os mesmos objetivos do Sistema Nacional, ou seja, integrar, 

consolidar e definir os papéis dos entes (governo federal, estadual e 

municipal) no que tange às políticas de moradia digna, mobilidade, 

saneamento e planejamento urbano, por meio de uma gestão democrática 

pautada nos princípios da: 

Transparência – por meio da obrigatoriedade da implementação do 

Orçamento Participativo e da criação de instrumentos para disponibilização 

de informações e prestação de contas das ações públicas para a população, 

tais como: página na Internet de prefeituras, Estado, União e empresas 

públicas, meio de comunicação local (rádios, jornais); 

Ética – por meio da criação e/ou consolidação de mecanismos de 

fiscalização da gestão pública, tais como: auditorias internas, ouvidorias, 

comissões e/ou comitês paritários, atuação mais efetiva do Ministério Público 

Estadual e acesso às contas das Câmaras de Vereadores e prefeituras pela 

sociedade organizada; 

Independência – por meio da consolidação das diretrizes constitucionais de 

independência das esferas governamentais, dos poderes constituídos 

(executivo, legislativo e judiciário), bem como da sociedade civil, de forma a 

combater permanentemente o clientelismo e o nepotismo. 

Solidariedade – por meio da consolidação da ação de solidariedade como 

instrumento de construção da opinião pública, respeitando a diversidade de 

pensamentos, credos e manifestações para a formulação da política urbana e 

municipal; 

Credibilidade – por meio da consolidação da credibilidade na gestão 

democrática com a garantia da implementação das políticas públicas 

constituídas nos canais de participação e construção coletiva. 

Esse sistema deve contemplar os instrumentos que envolvam os serviços de 

saneamento básico, entre aqueles obrigatórios nos termos da Lei nº 

11.445/2007, e ainda outros que podem ser agregados. Entre os 

instrumentos obrigatórios constam:  

• Plano Municipal de Saneamento Básico; 

• ente de regulação; 

• órgão de controle social; 

• direitos e os deveres dos usuários; 

• sistema de informações sobre os serviços públicos de saneamento 
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básico; 

• prestadores e seus distintos contratos. 

 

2. CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Os conselhos municipais têm sua origem em experiências de caráter informal 

sustentadas por movimentos sociais que foram absorvidas pelo debate da 

Constituinte, e seguiram encartadas no princípio da gestão democrática 

participativa estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988. A partir disso, foram objeto de criação por legislação 

infraconstitiucional editada por cada esfera de Governo.  

Caso a opção seja o aproveitamento do conselho municipal de 

desenvolvimento urbano (CMDU) para desempenhar o controle social sobre 

os serviços de saneamento básico, promover-se-á um  espaço de cogestão 

entre Município, sociedade civil organizada e prestador do serviço, trazendo 

formas inovadoras de gestão pública para o exercício da cidadania ativa, 

possibilitando à sociedade a definição de um plano de gestão das políticas 

setoriais, com uma maior transparência e favorecimento da responsabilização 

dos políticos, dos gestores, dos técnicos e dos usuários.  

Os assuntos referentes ao desenvolvimento urbano, onde se inclui o 

saneamento básico, devem ser do conhecimento dos conselheiros, que 

procuram esclarecer à população, receber denuncias e reclamações, 

negociar com os outros Conselhos e Secretarias Municipais ações que 

melhorem a qualidade de vida do cidadão, estabelecendo mecanismos de 

integração com as políticas de saúde, meio ambiente, recursos hídricos, 

desenvolvimento urbano, habitação e demais políticas correlatas (Resolução 

Recomendada do Conselho das Cidades n. 75/09, art. 2, item XI). 

As reuniões realizadas pelo CMDU devem ser abertas a qualquer cidadão. 

Todos podem se manifestar, mas o direito ao voto é exclusivo do 

Conselheiro, que será escolhido dentre os representantes de cada uma das 

entidades tripartite.  

A legislação não determina o número de conselheiros, desde que estejam 

presentes representantes das entidades tripartite do CMDU. Contudo, o 

Decreto nº 5.031/04 e a Resolução Recomendada nº 13, de 16 de junho de 

2004, do Conselho Nacional das Cidades, salientam que a sociedade 

civilorganizada terá maior representatividade (60%) sobre o poder público 

(40%) neste Conselho. 
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3. CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

A Conferência Municipal de Desenvolvimento Urbano deve ser realizada a 

cada dois anos, incorporando a Conferência Municipal de Saneamento 

Básico, que servirá para subsidiar a formulação da política e a elaboração ou 

reformulação do PMSB.  

É uma forma eficaz de mobilização social, por permitir a democratização das 

decisões e o controle social da ação pública. Possibilita a construção de 

pactos na busca de políticas democráticas para os serviços públicos de 

saneamento básico, com atendimento universal e de boa qualidade, 

contribuindo para a construção da cidadania. 

As conferências deverão fornecer insumos para a gestão do saneamento 

básico do Município; induzir a criação de entes locais de regulação e controle 

social; popularizar o debate sobre o saneamento básico; criar e reforçar os 

laços entre as entidades representativas da área e da sociedade civil; 

propiciar maior inserção nos meios de comunicação, além de contribuir para 

a própria formação de quadros e o revigoramento das entidades. 

 

4. AUDIÊNCIA E CONSULTA PÚBLICA 

A audiência pública é uma instância presencial de debate e manifestações 

em sessão pública, especificamente designada para abordar determinada 

matéria. 

A consulta pública é o mecanismo que possibilita ao cidadão comum ter 

acesso à documentos formais acerca de determinada matéria sobre as quais 

se pretende opinar formalmente por meio eletrônico ou físico. 

São consideradas instâncias no processo de tomada da decisão 

administrativa ou legislativa, por meio da qual a autoridade competente abre 

espaço para que todos tenham oportunidade de se manifestar, pessoalmente 

ou por outro meio de acesso, antes do desfecho do processo. 

No tocante ao saneamento básico, a LDNSB prevê a realização de audiência 

e consulta pública nos seguintes casos: 

• no processo de elaboração e revisão dos PMSB; 

• na divulgação das propostas e dos estudos que os fundamentem; 

• nos editais e contratos para a prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico; 

• nas cobranças e reajustes tarifários. 
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Desta forma, é importante que se assegure a realização de audências e 

consultas públicas sempre que as condições do PMSB, editais e contratos e 

cobranças e reajustes tarifários forem modificadas. 
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