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APRESENTAÇÃO
A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Macaé (RJ) é objeto
do contrato nº 30/2019, firmado em 11 de novembro de 2019 entre o Consórcio
Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.612.270/0001-41,
e a empresa SERENCO Serviços de Engenharia Consultiva LTDA (SERENCO), localizada
no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Sete de Setembro, nº 3.574 - Centro CEP: 80.250-210, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.091.074/0001-80.
Ressalta-se que a primeira versão do PMSB de Macaé, aprovado pelo Decreto
Municipal nº 03 de 09 de janeiro de 2012, foi elaborado parte (abastecimento de água
potável e esgotamento sanitário) por empresa consultora, e parte (limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos) por membros da Prefeitura Municipal de Macaé (grupo de trabalho
criado pela portaria municipal nº 985/2012). A vertente drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas não foi contemplada nesta.
Em atendimento às prescrições contidas no termo de referência, documento que fez
parte do processo licitatório coleta de preços nº 03/2019, o qual originou o vínculo contratual
supracitado após a contratada ser declarada vencedora do certame, a revisão do PMSB de
Macaé (RJ) deverá ser composta dos seguintes produtos:
➢ Produto 1: Plano de Trabalho;
➢ Produto 2: Plano de Mobilização Social;
➢ Produto 3: Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento
básico e seus impactos nas condições de vida e no ambiente natural,
caracterização institucional da prestação dos serviços e capacidade econômicofinanceira e de endividamento do Município;
➢ Produto 4: Prognósticos e alternativas para universalização dos serviços de
saneamento básico. Objetivos e Metas;
➢ Produto 5: Concepção, para os 4 (quatro) eixos dos serviços de saneamento
básico, dos programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as
metas do PMSB e definição das ações para emergência e contingência;
➢ Produto 6: Estabelecer, para os 4 (quatro) eixos dos serviços de saneamento
básico, mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para
o monitoramento e avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das
ações programadas;
➢ Produto 7: Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico.
O presente documento corresponde ao Tomo I (abastecimento de água potável) dos
mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para o monitoramento
e avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações programadas
(Produto 6) da revisão do PMSB de Macaé (RJ), sendo este enviado para aprovação dos
membros da comissão técnica de acompanhamento do CILSJ.
São objetivos e metas do Produto 6:
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1. Mecanismos para a avaliação sistemática da eficácia, eficiência e efetividade
das ações programadas;
2. Propostas de arranjos institucionais e gerenciais;
3. Indicadores de interesse para acompanhamento das metas;
4. Critérios para avaliação dos resultados do PMSB e suas ações;
5. Estruturação local da fiscalização e da regulação no âmbito da Política de
Saneamento Básico, bem como para acompanhamento das ações do PMSB.
No produto seguinte serão elaborados os seguintes itens:
➢ Produto 7:
•

Relatório síntese do PMSB para distribuição aos participantes representantes
de entidades não pertencentes à administração pública;

•

Conferência (Audiência) Municipal de saneamento para apreciação do PMSB;

•

Minuta do PMSB, para a apreciação da contratante;

•

Relatório final consolidado do Plano Municipal de Saneamento Básico,
contemplando todas as etapas e produtos desenvolvidos nos 04 (quatro)
componentes do PMSB;

•

Proposta de anteprojeto de lei ou de minuta de decreto para aprovação do
Plano Municipal de Saneamento Básico.

Importante destacar o conteúdo mínimo dos Planos Municipais de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos está previsto no art. 19, incisos I a XIX, da PNRS, a saber:
I - Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território,
contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de
destinação e disposição final adotadas;
II - Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da
Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver;
III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou
compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de
escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos
ambientais;
IV - Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de
gerenciamento específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa
na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento,
bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
V - Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445,
de 2007;
VI - Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
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VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos
de que trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do
Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e
estadual;
VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e
operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos
sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público;
IX - Programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e
operacionalização;
X - Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a
redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;
XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial
das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;
XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante
a valorização dos resíduos sólidos;
XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses
serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007;
XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com
vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final
ambientalmente adequada;
XV - Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na
coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras
ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da
implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos
sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no art.
33;
XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de
monitoramento;
XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos,
incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;
XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência
do plano plurianual municipal. (BRASIL, 2010c).

PRODUTO 6 - TOMO I - ÁGUA
Página: 10

1. INTRODUÇÃO
Foi aprovado pelo Governo Federal em janeiro de 2007 um diploma legal que
estabeleceu em nosso país a universalização do saneamento básico, a Lei nº 11.445, de
05 de janeiro de 2007, um compromisso de todos os brasileiros em vencer importantes
desafios (BRASIL, 2007a). Esses desafios demandam dos governos federal, estaduais e
municipais, dos prestadores de serviços privados e públicos, da indústria de materiais, dos
agentes financeiros e da população em geral, através de canais de participação, um grande
esforço concentrado na gestão, no planejamento, na prestação de serviços, na fiscalização,
no controle social e na regulação dos serviços de saneamento ofertados a todos. Os
desafios propostos necessitam consolidar as agendas nacional, estaduais e municipais de
investimentos direcionados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cujo foco
principal é a promoção da saúde e a qualidade de vida da população brasileira. Tem-se,
portanto, o saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais de:
➢ Abastecimento de água potável;
➢ Esgotamento sanitário;
➢ Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
➢ Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
Na sequência é editado o Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, o qual
regulamentou a Lei nº 11.445/2007 (BRASIL 2007a; 2010a).
Já no dia 02 de agosto de 2010, o então presidente da república, aprovou a Lei nº
12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), sendo regulamentada
pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, impondo novas obrigações e formas
de cooperação entre o poder público-concedente e o setor privado, definindo a
responsabilidade compartilhada, a qual abrange fabricantes, importadores, distribuidores,
comerciantes e consumidores (BRASIL 2010b; 2010c).
E no dia 15 de julho de 2020 foi sancionada a Lei Federal nº 14.026, que atualiza o
marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para
atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para editar
normas de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei nº 10.768, de 19 de novembro
de 2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos
Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por contrato de
programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal, a Lei nº
11.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as condições estruturais do saneamento
básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos para a
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro
de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões,
e a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo
com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. As principais
mudanças do novo marco legal do saneamento básico estão discriminadas abaixo
(BRASIL, 2020a):
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1. Estabelece a data de 31 de dezembro de 2033 para a universalização dos serviços
de saneamento:
•

99% da população com acesso à água potável;

•

90% da população com acesso ao tratamento e à coleta de esgoto;

•

Caso se comprove inviabilidade técnica ou financeira, o prazo poderá ser
estendido até 2040.

2. Determina a realização de licitação para concessão dos serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário, com participação de empresas públicas e
privadas, acabando com o direito de preferência das companhias estaduais
(“contratos de programa”).
•

O novo marco prevê a continuação dos contratos de programas que estão em
vigência, desde que sejam respeitadas as cláusulas que adaptem o
instrumento ao modelo de aperfeiçoamento proposto pelo marco.

•

Também permite a instituição de prestação regionalizada, com agrupamento
de Municípios para prestação integrada de um ou mais componentes dos
serviços públicos de saneamento básico em determinada região. Desta
forma, fica afastado o risco de municípios que sejam pequenos ou que tenham
menos recursos ficarem de fora do processo de universalização.

3. Define novos prazos para o encerramento de lixões a céu aberto:
•

Capitais e regiões metropolitanas terão até 31 de dezembro de 2020 e
municípios com menos de 50 mil habitantes terão até 2024.

4. Determina que a ANA, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que
tem o papel de garantir a segurança hídrica do país, edite as normas de referência
para a prestação de saneamento básico:
•

De padrões de qualidade e eficiência na prestação, manutenção e operação
dos sistemas de saneamento básico;

•

De regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico;

•

De padronização dos contratos de prestação de serviços públicos de
saneamento básico;

•

De redução progressiva e controle da perda de água.

Para finalizar, no dia 21 de julho de 2020 foi publicado o Decreto Federal nº 10.430
que dispõe sobre o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, órgão colegiado
instituído pelo art. 53-A da Lei nº 11.445/2007, com a finalidade de assegurar a
implementação da política federal de saneamento básico e de articular a atuação dos
órgãos e das entidades da administração pública federal quanto à alocação de recursos
financeiros em ações de saneamento básico. Compete ao Comitê Interministerial de
Saneamento Básico (BRASIL, 2020b):
I.

coordenar, integrar, articular e avaliar a gestão, em âmbito federal, do Plano
Nacional de Saneamento Básico;
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II.

acompanhar o processo de articulação e as medidas que visem à destinação dos
recursos para o saneamento básico, no âmbito do Poder Executivo federal;

III.

garantir a racionalidade da aplicação dos recursos federais no setor de
saneamento básico, com vistas à universalização dos serviços e à ampliação dos
investimentos públicos e privados no setor;

IV.

elaborar estudos técnicos para subsidiar a tomada de decisões sobre a alocação
de recursos federais no âmbito da política federal de saneamento básico; e

V.

avaliar e aprovar orientações para a aplicação dos recursos federais em
saneamento básico.

Destacamos, após a aprovação do Novo Marco Legal do Saneamento, na
obrigatoriedade do município de Macaé (RJ) em realizar a revisão da estrutura de cobrança
e a inclusão do prestador de serviço na responsabilidade pela revisão da cobrança, tendo
em vista que, em formatos de concessão de serviço, o prestador fica responsável pela
cobrança da tarifa.
Tendo por base estes novos marcos legais, integrados à Política Nacional de
Saneamento Básico (PNSB), ficam os municípios e o Distrito Federal responsáveis por
alcançar a universalização dos serviços, devendo ser prestados com eficiência, para evitar
danos à saúde pública e proteger o meio ambiente, considerando a capacidade de
pagamento dos usuários e a adoção de soluções progressivas, articuladas, planejadas,
reguladas e fiscalizadas, com a participação e o controle social.
Complementa os marcos legais anteriormente referidos a Lei dos Consórcios
Públicos, nº 11.107/2005, seu Decreto Regulamentador nº 6.017/2007, a Lei Nacional de
Meio Ambiente, nº 6.938/1981, a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental nº
9.795/1999 e a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) nº 9.433/1997.
A Figura 1 representa a integração dos marcos legais anteriormente referidos
(BRASIL 1981; 1997; 1999; 2005; 2007a; 2007b; 2010a; 2010b; 2010c, 2020b), sendo
verificado que as duas Políticas Nacionais que tratam sobre o saneamento básico (Leis
Federais nº 11.445/2007 e 12.305/2010) são gerenciadas por dois Ministérios
(Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) e têm várias Leis/Decretos Federais que
corroboram na aplicação das normativas.
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Figura 1 - Integração Nacional da Legislação Saneamento Básico/Resíduos Sólidos Urbanos.
Fonte: SERENCO.

Ainda quanto às responsabilidades, a Lei Federal nº 9.433/97 promulgou a PNRH,
criando instrumentos para a gestão integrada e sustentável da água, principalmente nas
tomadas de decisões por meio dos comitês de bacias hidrográficas. Especificamente para
o Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual nº 3.239/99 instituiu a Política de Recursos
Hídricos Estadual.
De forma geral, a PNRH estabeleceu as diretrizes e os princípios básicos para os
recursos hídricos, identificando-o como um recurso limitado e um bem público com valor
econômico, a ser gerido no âmbito de bacias hidrográficas.
A gestão das águas, de acordo com a legislação vigente, deve ser gerida de forma
descentralizada, por meio dos Comitês de Bacia, que são formados por representantes do
poder público, da sociedade civil e dos usuários da água.
O Quadro 1 demonstra os preceitos institucionais relativos à água contidos na
Constituição Federal, onde pode-se notar 3 níveis de administração: federal, estadual e
municipal (apesar disso, devem ser considerados os limites das bacias hidrográficas para
a gestão dos recursos hídricos, mesmo que ultrapasse os limites administrativos estaduais
e municipais).
Quadro 1 - Constituição Federal de 1988 e os preceitos institucionais relativos à água.
Tópico
Preceito
Estabelece que bens da União, os lagos, rios e
quaisquer correntes de água em terrenos de seu
domínio, ou que banhem mais de um Estado,
Bens da União
sirvam de limites com outros países, ou se
estendam a território estrangeiro ou dele
provenham, bem como os terrenos marginais e as
praias fluviais.
São bens dos Estados, as águas superficiais ou
subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito,
Bens dos Estados
ressalvadas, neste caso, na forma da Lei, as
decorrentes de obras da União.
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Tópico

Preceito
Compete privativamente à União legislar sobre
águas, é de competência da União explorar,
diretamente ou mediante autorização, concessão
ou permissão, o aproveitamento energético dos
cursos de água, em articulação com os Estados
Competência da União onde se situam os potenciais hidro energéticos; os
serviços de transporte aquaviário entre portos
brasileiros e fronteiras nacionais, ou que
transponham os limites de Estado ou território;
definir critérios de outorga de direito de uso das
águas.
Proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas; promover a melhoria
das condições e fiscalizar as concessões de
Competência da União,
direitos de exploração de recursos hídricos em
dos Estados, do Distrito
seus territórios; legislar concorrentemente sobre
Federal e dos Municípios defesa do solo e dos recursos naturais, proteção
do meio ambiente e controle da poluição,
responsabilidade por dano ao meio ambiente e
proteção e defesa da saúde.
A união poderá articular ações em um mesmo
complexo geoeconômico e social, visando ao seu
desenvolvimento e à redução das desigualdades
regionais, por meio da priorização do
Para fins administrativos
aproveitamento econômico e social dos rios e das
massas de água represadas ou represáveis nas
regiões de baixa renda, sujeitas à secas
periódicas.
Fonte: PBUGRHI, 2016.

De acordo com a Lei n° 9.984/00 (que dispõe sobre a criação da ANA), entidade
federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), e dá outras
providências), o SINGREH é composto pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
Agência Nacional de Águas, Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e do Distrito
Federal, comitês de bacias hidrográficas, autoridades públicas federais, estaduais,
municipais e do Distrito Federal, e as agências de água com jurisdição sobre a gestão dos
recursos hídricos.
As atribuições do SINGREH são as seguintes:
➢ Coordenar a gestão integrada das águas;
➢ Responder pelo planejamento, regulação e controle do uso, preservação e
recuperação dos recursos hídricos;
➢ Arbitrar administrativamente conflitos afetos à matéria;
➢ Efetuar a cobrança pelo uso de recursos hídricos.
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Figura 2 - Estrutura básica do SINGREH.
Fonte: PBUGRHI, 2016.

Especificamente para o Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 5.101/2007 criou o
Instituto Estadual do Ambiente (INEA), submetido a regime autárquico especial e vinculado
à Secretaria de Estado do Ambiente. A Secretaria de Estado do Ambiente e
Sustentabilidade (SEAS) constitui órgão de primeiro nível hierárquico da administração
estadual do Rio de Janeiro. Integram a SEAS: O INEA; Comissão Estadual de Controle
Ambiental (CECA); Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONEMA) e o Fundo Estadual
de Controle Ambiental (FECAM).
O principal braço executor desta política é o INEA, que tem a missão de proteger,
conservar e recuperar o patrimônio ambiental do estado, em prol da sustentabilidade. É um
órgão gestor ambiental que exerce papel estratégico no desenvolvimento do estado com a
função de executar as políticas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de
recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo do Estado. De acordo
com a Lei nº 5.101, cabe ao INEA as seguintes competências principais:
➢ Conduzir os processos de licenciamento ambiental de competência estadual e
expedir as respectivas licenças;
➢ Exercer o poder de polícia em matéria ambiental e de recursos hídricos;
➢ Expedir normas regulamentares sobre as matérias de sua competência;
➢ Editar atos de outorga e extinção de direito de uso dos recursos hídricos;
➢ Efetuar a cobrança aos usuários pelo uso dos recursos hídricos;
➢ Promover ações de recuperação ambiental;
➢ Realizar ações de controle e desenvolvimento florestal.
Já os comitês de bacias hidrográficas são entes consultivos e deliberativos para a
gestão dos recursos hídricos com as seguintes funções básicas:
➢ Promover debates e coordenar temas pertinentes a respectiva bacia;
➢ Arbitrar disputas em primeira instância administrativa;
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➢ Aprovar os planos de bacia hidrográfica;
➢ Acompanhar a implementação dos planos e propor medidas para cumprir as metas
estabelecidas;
➢ Estabelecer mecanismos para a cobrança e sugerir os valores a serem coletados.
Para a região de Macaé, o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rio Macaé e das Ostras
(CBH Macaé), criado pelo Decreto Estadual nº 34.243/2003, é um órgão colegiado, com
atribuições normativas, deliberativas e consultivas, de nível regional, integrante do Sistema
Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SEGRHI).
O Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rio Macaé e das Ostras, inserido na região
hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras (RH VIII) do ERJ, na qual o município de Macaé
está inserido, possui como entidade delegatária das funções de agência de água o
Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental da Bacia da Região dos Lagos, do rio São
João e Zona Costeira, comumente chamado de Consórcio Intermunicipal Lagos São João
(CILSJ).
De acordo com o Art. 59 da Lei Estadual nº 3.239/1999, enquanto entidade
delegatária das funções de agência de água da RH VIII, são competências do CILSJ:
I.

manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos;

II.

manter o cadastro de usuários de recursos hídricos;

III.

efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos
hídricos;

IV.

analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com
recursos gerados pela cobrança do uso dos recursos hídricos e encaminhálos à instituição financeira responsável pela administração desses recursos;

V.

acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a
cobrança pelo uso de recursos hídricos;

VI.

implementar o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos
(SEIR HI), em sua área de atuação;

VII.

celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços, para desempenho
de suas atribuições;

VIII.

elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação dos
respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs);

IX.

promover os estudos necessários à gestão dos recursos hídricos;

X.

elaborar as propostas dos Planos de Bacia Hidrográfica (PBHs), para
apreciação pelos respectivos CBHs;

XI.

propor, aos respectivos CBHs:
a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para
encaminhamento ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos
(CERHI);
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b) os valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos;
c) o plano de aplicação dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso
de recursos hídricos;
d) o rateio dos custos das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou
coletivo.
A atual composição do CILSJ conta com treze prefeituras municipais, cinco
empresas e uma plenária com sete instituições da sociedade civil organizada. De acordo
com seu estatuto, são finalidades do CILSJ:
➢ Representar o conjunto de associados que o integram em assuntos de interesse
comum e de caráter ambiental, perante quaisquer entidades de direito público ou
privado, nacionais ou internacionais;
➢ Planejar, adotar e executar planos, programas e projetos destinados a promover e
acelerar o desenvolvimento sustentável e a conservação ambiental;
➢ Promover programas e ou medidas destinadas à recuperação, conservação e
preservação do meio ambiente;
➢ Promover a integração das ações, dos programas e projetos desenvolvidos pelos
órgãos governamentais e empresas privadas, consorciados ou não, destinados a
recuperação, conservação e preservação ambiental;
➢ Promover medidas, de aspecto corretivo ou preventivo, destinados a conservação
do meio ambiente e a despoluição de rios, represas, lagoas, lagunas e praias;
➢ Gestionar junto aos órgãos públicos, às instituições financeiras e à iniciativa
privada, recursos financeiros e tecnológicos destinados ao desenvolvimento
sustentável da região;
➢ Dar apoio técnico ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
aos conselhos gestores de lagoas, lagunas e reservatórios, e aos comitês de bacia
que foram eventualmente criados pelo poder público estadual, para execução dos
planos e programas definidos por essas instâncias;
➢ Dar apoio operacional como delegatária aos Comitês de Bacia estaduais,
inexistindo limites intermunicipais para as finalidades a que se propõe, podendo
➢ assim exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas, desde que compatíveis
com a sua finalidade, e que venham acompanhadas de aporte dos recursos
financeiros necessários.
Finalizando as responsabilidades sobre os recursos hídricos, os Municípios têm
dever constitucional de preservar o meio ambiente e, consequentemente, os recursos
hídricos. Uma forma muito importante de atuação dos municípios é com o ordenamento
territorial, além de legislar e fiscalizar sobre o assunto.
De acordo com o Art. 8 da Lei Federal nº 11.445/2007, o município é o titular dos
serviços de saneamento básico, na hipótese de interesse local, como é o caso de Macaé.
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Ainda de acordo com a mesma Lei, o Art. 9 determina que o município formulará a Política
Pública de Saneamento Básico, devendo:
➢ Elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, bem como
estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição
de resultados, a serem obrigatoriamente observados na execução dos
serviços prestados de forma direta ou por concessão;
➢ Prestar diretamente os serviços, ou conceder a prestação deles, e definir, em
ambos os casos, a entidade responsável pela regulação e fiscalização da
prestação dos serviços públicos de saneamento básico;
➢ Definir os parâmetros a serem adotados 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;
➢ Estabelecer os direitos e os deveres dos usuários;
➢ Estabelecer os mecanismos e os procedimentos de controle social, observado
o disposto no inciso IV do caput do art. 3º desta Lei;
➢ Implementar sistema de informações sobre os serviços públicos de
saneamento básico, articulado com o Sistema Nacional de Informações em
Saneamento Básico (SINISA), o Sistema Nacional de Informações sobre a
Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) e o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), observadas a metodologia
e a periodicidade estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional;
➢ Intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da
entidade reguladora, nas hipóteses e nas condições previstas na legislação e
nos contratos.
Através da análise dos Arts. 8 e 9, percebe-se a abrangência da responsabilidade
do Município, que no caso de Macaé, possui uma Secretaria Municipal de Infraestrutura,
que possui as seguintes atribuições, dentre outras constantes na Lei Complementar nº
256/2016:
➢ Proceder à análise, operacionalização e controle dos projetos de
parcelamento do solo urbano e rural;
➢ Executar e fiscalizar os serviços de utilidade pública de interesse da
municipalidade;
➢ Promover a manutenção dos serviços de águas pluviais, bem como a limpeza
dos cursos de água de competência do Município;
➢ Fazer o monitoramento do licenciamento do uso e da ocupação do solo em
terrenos públicos e privados;
➢ Conservar e manter a infraestrutura urbana da cidade, incluindo suas vias,
parques, praças, jardins e cemitérios, além da prestação dos serviços de
limpeza urbana e iluminação pública;
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➢ Executar e conservar, especificamente, no que concerne à limpeza das vias
urbanas, coordenando e fiscalizando os serviços de utilidade pública de
interesse da municipalidade;
➢ Coordenar, controlar e fiscalizar os serviços públicos concedidos ou
permitidos, no que é pertinente à sua competência e atribuições;
➢ Programar e executar as atividades inerentes à coleta de lixo, varrição, capina
e limpeza dos logradouros públicos;
➢ Planejar e executar a reciclagem de lixo e de entulhos de obras, em
articulação com a Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade;
➢ Receber de toda a municipalidade o lixo doméstico, de bares, restaurantes e
similares;
➢ Realizar a coleta de lixo hospitalar e de materiais poluentes, tóxicos e radioativos, dando-lhes a adequada destinação;
➢ Administrar o aterro sanitário;
➢ Realizar limpeza especializada e desinfecção de áreas públicas;
➢ Cobrar, receber, remunerar e ser remunerada por qualquer tipo de serviço
prestado, na forma de sua regulamentação;
➢ Controlar os serviços de vigilância ambiental, preservação dos mananciais,
reserva florestal e parques, em articulação com a Secretaria Municipal de
Ambiente e Sustentabilidade;
➢ Realizar a manutenção, operação, tratamento e distribuição de água no
Município;
➢ Realizar os serviços de manutenção, operação, coleta e tratamento de esgoto
no Município;
➢ Executar serviços pertinentes ao controle da qualidade da água distribuída à
população;
➢ Realizar diretamente ou através de contratação as obras de construção e
manutenção de estações de tratamento de água e esgoto, inclusive
elevatórias.
A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem a responsabilidade de programar,
projetar, executar, conservar, restaurar e fiscalizar as obras públicas de responsabilidade
do Município. Suas atribuições estão destacadas na Lei Complementar nº 256/2016.
Essa secretaria possui em sua estrutura funcional a Secretaria Municipal Adjunta de
Saneamento (SEMASA), com o intuito de tratar dos assuntos relativos ao saneamento. A
SEMASA é a operadora dos sistemas de água e esgoto dos distritos e localidades, além de
ser a agência reguladora do contrato de Parceria Público Privada (PPP) de esgoto da Sede
Municipal.
Com relação a vertente resíduos sólidos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura
possui a Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Públicos (SEMUSP) em sua estrutura
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funcional. A SEMUSP é responsável pela regulação e fiscalização do contrato de prestação
de serviços de coleta e limpeza urbana do município.
O município também dispõe da Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade,
que tem o encargo de estabelecer os mecanismos de controle dos processos e execução
da política ambiental do município.
Na sequência serão apresentados os principais instrumentos legais das esferas
Estadual e Municipal.
1.1.

LEIS ESTADUAIS

➢ Decreto-lei nº 134/1975 - Dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do
meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro;
➢ Lei nº 650/1983 - Dispõe sobre a Política Estadual de Defesa e Proteção das
Bacias Fluviais e Lacustres do Rio de Janeiro;
➢ Deliberação CECA nº 1007/1986 - Aprova a NT-202.R-10, para critérios e padrões
para lançamento de efluentes líquidos;
➢ Deliberação CECA nº 1995/1990 - Aprova a DZ-942.R-7, para diretriz do programa
de autocontrole de efluentes líquidos - PROCON água;
➢ Lei nº 1.681/1990 - Dispõe sobre a elaboração do Plano Diretor de Áreas de
Proteção Ambiental criadas no Estado;
➢ Lei nº 3.007/1998, que dispõe sobre o transporte, armazenamento e queima de
resíduos tóxicos no Estado do Rio de Janeiro;
➢ Lei Estadual nº 3.239/99 - Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, cria o
sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos, regulamenta a
Constituição Estadual, em seu Art. 261, parágrafo 1º, inciso VII;
➢ Lei nº 3.467/2000 - Dispõe sobre as sanções administrativas derivadas de
condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro;
➢ Resolução CERHI nº 07/2003 - Dispõe sobre procedimentos e estabelece critérios
gerais para instalação e instituição dos comitês de bacias hidrográficas;
➢ Lei nº 4.191/2003 - Dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos;
➢ Lei nº 4.247/2003 - Dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos
de domínio do Estado do Rio de Janeiro. Alterada pela Lei nº 5.234/2008;
➢ Decreto nº 32.767/2003 - Dá nova regulamentação ao artigo 47 da Lei nº 3.239,
de 02 de agosto de 1999, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI) e revoga o Decreto nº 30.203, de 13
de dezembro de 2001;
➢ Decreto nº 32.862/2003 - Dispõe sobre o Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
➢ Decreto nº 34.243/2003 - Institui o CBH do rio Macaé, que compreende a bacia do
rio Jurubatiba, Bacia da Lagoa de Imboassica e a bacia do rio Imboassica, no
âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos;
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➢ Decreto nº 35.724/2004 - Dispõe sobre a regulamentação do art. 47 da Lei nº
3.239, de 02 de agosto de 1999, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo
Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI, e dá outras providências;
➢ Lei Estadual nº 4.556/2005 - Cria, estrutura e dispõe sobre o funcionamento da
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de
Janeiro - AGENERSA;
➢ Decreto nº 40.156/2006 - Estabelece os procedimentos técnicos e administrativos
para a regularização dos usos da água superficial e subterrânea, bem como, para
ação integrada de fiscalização com os prestadores de serviços de saneamento;
➢ Lei nº 5.101/2007 - Dispõe sobre a criação do Instituto Estadual do Ambiente INEA e sobre outras providências para maior eficiência na execução das políticas
estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos e florestais;
➢ Deliberação CECA nº 4.886/2007 - Aprova a DZ-215.R-4, para diretriz de controle
de carga orgânica biodegradável em efluentes líquidos de origem sanitária;
➢ Lei nº 5.131/ 2007 - Torna obrigatório os estabelecimentos situados no estado do
Rio de Janeiro que comercializam lâmpadas fluorescentes coloquem à disposição
dos consumidores lixeira para a sua coleta quando descartadas ou inutilizadas;
➢ Lei nº 5.234/2008 - Altera a Lei nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe
sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado do
Rio de Janeiro e dá outras providências.
➢ Lei nº 5.541/2009 - Disciplina a comercialização e o descarte de óleos lubrificantes
e de filtros de óleo, na forma da resolução CONAMA nº 362/2005;
➢ Decreto nº 41.974/2009 - Regulamenta o art. 24 da Lei nº 4.247, de 16 de
dezembro de 2003, e dá outras providências;
➢ Lei nº 5.639/2010 - Dispõe sobre os contratos de gestão entre o órgão gestor e
executor da política estadual de recursos hídricos e entidades delegatárias de
funções de agência de água;
➢ Decreto nº 43.029/2011 - Regulamenta o Programa Estadual de Conservação e
Revitalização de Recursos Hídricos (PROHIDRO), previsto nos artigos 5º e 11 da
Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que institui a Política Estadual de Recursos
Hídricos, e dá outras providências;
➢ Lei nº 6.635/2013 - Dispõe sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos
hospitalares e dos serviços de saúde no estado do Rio de Janeiro
➢ Resolução CONEMA nº 56/2013 - Estabelece critérios para a inexigibilidade de
licenciamento ambiental para associações e cooperativas de catadores para
atividade de recebimento, prensagem, enfardamento e armazenamento
temporário de resíduos sólidos recicláveis não perigosos, inertes, oriundos de
coleta seletiva;
➢ Resolução CERHI-RJ nº 107/2013 - Aprova os novos limites das regiões
hidrográficas do estado do Rio de Janeiro;
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➢ Lei nº 6.862/2014 - Obriga as empresas que prestam serviço de remoção e
transporte de lixo a equiparem com rastreador nos veículos utilizados nessa
remoção e transporte;
➢ Lei nº 6.805/2014 - Inclui artigos na lei nº 4.191, de 30 de setembro de 2003 Política Estadual de Resíduos Sólidos, instituindo a obrigação da implementação
de sistemas de logística reversa para resíduos eletroeletrônicos, agrotóxicos,
pneus e óleos lubrificantes no âmbito do estado do Rio de Janeiro.
➢ Decreto nº 44.820/2014 - Dispõe sobre o sistema de Licenciamento Ambiental SLAM;
➢ Decreto nº 45.482/2015 - Altera o Decreto Estadual nº 44.820, de 02 de junho de
2014;
➢ Resolução INEA nº 112/2015 - Aprova a Norma Operacional 28 (NOP INEA-28),
para o licenciamento das atividades de Coleta e Transporte Rodoviário de
Resíduos de Serviço de Saúde (RSS);
➢ Resolução INEA nº 113/2015 - Aprova a Norma Operacional 26 (NOP INEA-26),
para o licenciamento das atividades de Coleta e Transporte Rodoviário de
Resíduos Perigosos (Classe I) e não-perigosos (Classes II A e II B);
➢ Resolução INEA nº 114/2015 - Aprova a Norma Operacional 27 (NOP INEA-27),
para o licenciamento de atividades de Coleta e Transporte Rodoviário de Resíduos
da Construção Civil (RCC);
➢ Lei nº 7.196/2016 - Autoriza o poder executivo a instituir o "programa ecolavagem",
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro;
➢ Decreto nº 45.804/2016 - Altera o Decreto Estadual nº 44.115, de 13 de março de
2013, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do
Rio de Janeiro, instituído pela Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, e
dá outras providências;
➢ Lei nº 7.511/2017 - Modifica a Lei nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, que dispõe
sobre a criação do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e sobre outras
providências para maior eficiência na execução das políticas estaduais de meio
ambiente, de recursos hídricos e florestais;
➢ Lei nº 7.549/2017 - Estabelece princípios, fundamentos e diretrizes para a
educação, o desenvolvimento de capacidades, a mobilização social e a informação
para a gestão integrada de recursos hídricos no sistema estadual de
gerenciamento de recursos hídricos;
➢ Lei nº 7.599/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de indústrias situadas no
Estado do Rio de Janeiro instalarem equipamentos de tratamento e reutilização de
água;
➢ Lei nº 7.634/2017 - Estabelece estratégias para ampliar a coleta seletiva em
benefício da inclusão sócio produtiva dos catadores no estado do Rio de Janeiro;
➢ Lei nº 7.772/17 - Dispõe sobre a criação de reservatórios para escoamento e reuso
do excesso de águas pluviais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras
providências;
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➢ Lei nº 8.151/2018 - Institui o sistema de logística reversa de embalagens e resíduos
de embalagens, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o previsto
na Lei Federal nº 12.305, de 2010 e no Decreto nº 7.404, de 2010;
➢ Lei nº 8.229/2018 - Cria o Programa Água Potável;
➢ Resolução CONEMA nº 79/2018 - Aprova a Norma Operacional 35 (NOP INEA35), que estabelece a metodologia do Sistema Online de Manifesto de Transporte
de Resíduos - Sistema MTR, de forma a subsidiar o controle dos Resíduos Sólidos
gerados, transportados e destinados no Estado do Rio de Janeiro.
1.2.

LEIS MUNICIPAIS

➢ Lei Orgânica do Município de Macaé;
➢ Lei Complementar nº 016/1999 - Dispõe sobre o Código de Obras do Município de
Macaé;
➢ Lei Complementar nº 027/2001 - Dispõe sobre o código municipal de meio
ambiente;
➢ Lei complementar nº 028/2001 e atualizações - Imposto sobre a Propriedade
predial e Territorial Urbana (IPTU);
➢ Lei complementar nº 045/2004 - Consolida as Leis Municipais nº 006/1998,
012/1999 e 017/1999, que dispõem sobre a Divisão Administrativa do Município,
promove novo ordenamento territorial, expandindo a zona urbana;
➢ Lei Municipal nº 046/2004 - Criou a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
(COMDEC);
➢ Lei nº 2.970/2007 - Institui a coleta seletiva de papel reciclável nos Órgãos da
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Macaé;
➢ Lei nº 3068/2008 - Dispõe sobre o Gerenciamento de Resíduos de Serviço de
Saúde no Município de Macaé;
➢ Lei complementar nº 113/2009 - Cria a Empresa Pública Municipal de Saneamento
(ESANE);
➢ Lei nº 3246/2009 - Estabelece prazo para implantação de coleta seletiva de óleos
e gorduras de origem vegetal ou animal, usados;
➢ Lei complementar nº 141/2010 (alterada pelas Leis Complementares: 144/2010,
171/2011, 220/2013, 226/2013, 230/2014 e 232/2014) - Dispõe sobre o Código de
Urbanismo do município de Macaé;
➢ Lei nº 3.345/2010 - altera a Lei nº 2.401/2003 - Cria o Fundo Ambiental;
➢ Lei nº 3.371/2010 - Veda o descarte de lixo doméstico e entulhos em logradouros
públicos;
➢ Lei nº 3.567 de 2011 - Autoriza a celebração de convênio com associações e
cooperativas constituídas por catadores de materiais recicláveis que estejam
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legalmente constituídas e que tenham sede no município para a execução do
serviço público de coleta de lixo;
➢ Lei Municipal nº 3.665/2011 - Institui o Fundo Garantidor de Parcerias PúblicoPrivadas de Serviços de Saneamento Básico do Município de Macaé - FGPSB;
➢ Resolução COMMADS nº 010/2011 - Dispõe sobre a regulamentação para
publicação das licenças de atividades potencialmente poluidoras e das placas
informativas pertinentes ao licenciamento ambiental municipal;
➢ Lei nº 3.718/2011 - Dispõe sobre desafetação de área de propriedade do município
de Macaé e afetado à finalidade pública especial destinada a servir como Ecoponto
Municipal para fins de armazenamento de pneus inservíveis;
➢ Lei nº 3.852/2012 - Dispõe sobre objetivos, instrumentos, princípios e diretrizes
para o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Município de
Macaé;
➢ Decreto nº 026/2012 - Regulamenta a separação de resíduos sólidos recicláveis,
descartados pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta
e Indireta, na fonte geradora, e sua destinação aos Ecopontos localizados no
Município;
➢ Lei Complementar nº 230/2014 - Dispõe sobre a derrogação do Código de Obras
do município de Macaé, do Código de Urbanismo do Município de Macaé;
➢ Lei Complementar Municipal nº 256/2016 - Dispõe sobre a reestruturação na
Administração Pública Municipal;
➢ Lei complementar nº 279/2018 - Dispõe sobre a Política de desenvolvimento
Urbano e o Plano Diretor do município de Macaé;
➢ Lei Complementar nº 282/2018 - Institui o Código Tributário do Município de
Macaé;
➢ RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAS/INEA Nº 29/2020 - Regulamenta a prioridade de
destinação dos resíduos recicláveis às associações e cooperativas de materiais
reutilizáveis e recicláveis.
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2. OBJETIVOS
2.1.

OBJETIVO GERAL

Atender aos dispostos legais norteadores do setor, notadamente a Lei Federal nº
11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
básico e para a política federal de saneamento básico, o Decreto Federal nº 7.217 de 21
de junho de 2010, que regulamentou a Lei nº 11.445/2007, no desenvolvimento e instituição
do PMSB de Macaé (BRASIL 2007a, 2010a).
Conforme parágrafo 2º, art. 1º do Decreto Federal nº 10.203 de 22 de janeiro de
2020, transcrito abaixo, todos os municípios brasileiros e o Distrito Federal devem ter seu
respectivo Plano de Saneamento Básico (PSB) até no máximo 31 de dezembro de 2022,
sendo condição para o acesso a recursos federais destinados a serviços de saneamento
básico.
§2º - Após 31 de dezembro de 2022, a existência de plano de saneamento básico,
elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos
orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados
por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a
serviços de saneamento básico (BRASIL, 2020c).

Conforme § 4º do Art. 19 da Lei Federal nº 11.445/2007, os planos de saneamento
básico deverão ser revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos,
anteriormente à elaboração do Plano Plurianual.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que estabelece que o Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) pode estar inserido no Plano
Municipal de Saneamento Básico (PMSB), como previsto no art. 19 da Lei nº 11.445/2007,
respeitado o conteúdo mínimo previsto na PNRS.
Sendo assim, o PMSB tem como objetivo principal dotar o município de Macaé de
instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações articuladas, duradouras
e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso aos serviços de saneamento
básico com qualidade, equidade e continuidade, através de metas definidas em um
processo participativo, e desta forma, atender às exigências estabelecidas na Lei Nacional
de Saneamento Básico (LNSB). Assim como o incentivo ao desenvolvimento de sistemas
de gestão ambiental voltado para a não geração, redução, reutilização, reciclagem e
tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos incluídos a recuperação e o aproveitamento energético; regularidade, continuidade,
funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e
de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que
assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua
sustentabilidade operacional e financeira, e desta forma, atender às exigências
estabelecidas na PNRS.
Visando a universalização dos serviços de saneamento serão estudadas e
identificadas áreas de novos parcelamentos de solo e previsões de adensamento
populacional de maneira a subsidiar as ações e programas necessários ao atendimento
dessas regiões, sempre considerando a sustentabilidade econômico-financeira para a
prestação dos serviços de maneira adequada.
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2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Como objetivos específicos, destacam-se:
1. Formular diagnóstico da situação local, com base em sistemas de indicadores
sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos;
2. Definir os objetivos e metas para a universalização do acesso aos serviços de
saneamento básico, com qualidade, integralidade, segurança, sustentabilidade
(ambiental, social e econômica), regularidade e continuidade;
3. Definir critérios para a priorização dos investimentos, em especial para o
atendimento à população de baixa renda;
4. Fixar metas físicas e financeiras, baseadas no perfil do déficit de saneamento
básico e nas características locais;
5. Definir os programas, projetos, ações e investimentos e sua previsão de inserção
no Plano Plurianual (PPA) e no orçamento do Governo Municipal de Macaé;
6. Definir os instrumentos e canais da participação e controle social, os mecanismos
de monitoramento e avaliação dos planos e as ações para emergências e
contingências;
7. Estabelecer estratégias e ações para promover a saúde ambiental, salubridade
ambiental, a qualidade de vida e a educação ambiental nos aspectos relacionados
ao saneamento básico;
8. Estabelecer diretrizes para a busca de alternativas tecnológicas apropriadas, com
métodos, técnicas e processos simples e de custos viáveis, que considerem as
peculiaridades locais e regionais adequadas à realidade socioeconômica,
ambiental e cultural;
9. Fixar as diretrizes para a elaboração dos estudos e a consolidação e
compatibilização dos planos setoriais específicos, relativos aos componentes do
saneamento básico;
10. Estabelecer diretrizes e ações, em parceria com os setores de gerenciamento dos
recursos hídricos, meio ambiente e habitação, para preservação e recuperação do
ambiente, em particular do ambiente urbano, dos recursos hídricos e do uso e
ocupação do solo;
11. Garantir o efetivo controle social, com a inserção de mecanismos de participação
popular e de instrumentos institucionalizados para atuação nas áreas de regulação
e fiscalização da prestação de serviços;
12. Definir requisitos e ações para promover a redução na geração de resíduos
sólidos, estabelecendo práticas de reutilização, solução de reciclagem, e
tratamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e aproveitamento
energético. Deve-se, ainda, definir ações para promover a coleta seletiva e a
inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis;
13. Definir as ações para o manejo sustentável das águas pluviais urbanas conforme
as normas de ocupação do solo (incluindo exemplos como a minimização de áreas
impermeáveis; o controle do desmatamento e dos processos de erosão e
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assoreamento; implantação de alternativas de infiltração das águas no solo;
recomposição da vegetação ciliar de rios urbanos; detenção e/ou
reaproveitamento da água de chuva, entre outros).
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3. MECANISMOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E
EFETIVIDADE DAS AÇÕES PROGRAMADAS
Podemos entender avaliação como sendo a prática de atribuir valor a ações. No caso
dos projetos, programas e políticas do governo, significa uma atividade cujo objetivo é de
maximizar a eficácia dos programas na obtenção dos seus fins e a eficiência na alocação
de recursos para a consecução dos mesmos (ENAP, 2007).
Para que a avaliação seja efetivada, são necessárias minimamente as seguintes
etapas:
I. Estabelecimento de padrões ou critérios relacionados ao desempenho do elemento
avaliado;
II. Análise do desempenho em função dos padrões e dos critérios estabelecidos;
III. Diagnóstico do elemento avaliado;
IV. Aplicação de medidas para corrigir o desvio entre o desempenho atual e o
desempenho esperado.
A análise do desempenho pode ser medida tanto em eficiência, como em eficácia. A
eficácia mede o alcance de resultados, enquanto a eficiência mede a utilização dos
recursos disponíveis nesse processo. A eficácia se refere à capacidade de satisfazer as
necessidades da sociedade, enquanto a eficiência mede a relação entre insumos e
resultados.
Chiavenato (1993), afirma que a eficiência está voltada para a melhor maneira pela
qual os serviços devem ser executados, a fim de que os recursos sejam aplicados da forma
mais racional possível. A eficiência não se preocupa com os fins, mas com os meios, já a
eficácia tem foco no alcance do objetivo. A Figura 3 exemplificada a relação entre eficiência
e eficácia.

Figura 3 - Relação entre Eficiência e Eficácia.
Fonte: Adaptado CHIAVENATO, 1993.

Quando ambos os critérios têm seus objetivos alcançados, diz-se que os objetivos
foram alcançados com efetividade. A Figura 4, apresenta esquematicamente a inter-relação
entre eficácia, eficiência e efetividade, no âmbito do saneamento básico.
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Figura 4 - Relação Eficácia, Eficiência e Efetividade.
Fonte: Marcovitch, 1983.

Resumidamente tem-se:
➢ Eficiência: otimização dos recursos utilizados para obtenção dos resultados;
➢ Eficácia: contribuição dos resultados obtidos para o atingimento dos objetivos
globais;
➢ Efetividade: relação entre os resultados obtidos para os objetivos propostos.
Sua aplicabilidade após a fixação de metas graduais (curto, médio e longo prazos) é
definida através de indicadores genéricos: sociais, ambientais, saúde e de acesso aos
serviços de saneamento básico, os quais possibilitam o estabelecimento da hierarquização
das áreas de intervenção prioritária.
Relativamente à avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade dos
serviços de saneamento básico prestados à população, os indicadores técnicos,
operacionais e financeiros são importantes para a análise custo-benefício dos mesmos,
tendo em vista a melhoria da qualidade de vida da população, da preservação ambiental e
da Saúde Pública pelo Desenvolvimento Sustentável.
Assim, o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas do PMSB, dos
resultados das suas ações no acesso aos serviços de saneamento básico prestados e da
prestação de serviços como um todo, necessariamente, levará em conta a utilização de
indicadores.
Indicadores
O termo “Indicador” vem da palavra latina “indicare” que significa anunciar, apontar
ou indicar (VON SCHIRNDING, 1998 apud ARIS, 2015). Dentre os usos dos indicadores,
pode-se destacar:
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I. Assinalar problemáticas;
II. Identificar tendências;
III. Priorizar;
IV. Formular e implantar políticas;
V. Avaliar avanços.
Os indicadores, segundo o Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual
para Construção de Indicadores (BRASIL, 2009a) tem como objetivo:
➢ Mensurar os resultados e gerir o desempenho;
➢ Embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada de
decisão;
➢ Contribuir para a melhora contínua dos processos organizacionais;
➢ Facilitar o planejamento e o controle do desempenho;
➢ Viabilizar a análise comparativa de desempenho da organização e do desempenho
de diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes semelhantes.
Dentre as propriedades dos Indicadores destacam-se (ARIS, 2015): relevância,
inteligibilidade de sua construção, validade, comunicabilidade, confiabilidade, periodicidade
de atualização, cobertura, facilidade para obtenção, sensibilidade, especificidade e
historicidade.
Segundo a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), o uso de
indicadores permite ainda aperfeiçoar e racionalizar as atividades de fiscalização, além de
poder gerar diagnósticos periódicos, que podem ser utilizados como instrumento de
informações para a formulação de políticas públicas no setor do saneamento básico.
Na construção de um sistema de indicadores é importante ter presente que estes
são estruturados em função dos objetivos do que se quer medir. Isto implica na clareza do
sistema a ser medido. Logo, as variáveis representam seus componentes e as unidades de
medida suas dimensões específicas. A relação entre as variáveis, representadas por
valores obtidos nas avaliações das dimensões em suas unidades de medida, são os índices
dos indicadores.
Segundo Garcias e Nucci (1992), os indicadores devem atender 4 requisitos
fundamentais:
➢ Serem válidos - medirem realmente o que se supõe que devam medir;
➢ Serem objetivos - apresentarem o mesmo resultado quando a medição for feita por
pessoas distintas em situações análogas;
➢ Serem sensíveis - terem a capacidade de captar as mudanças ocorridas na
situação;
➢ Serem específicos - refletirem só as mudanças ocorridas na situação de que
tratem.
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A contribuição de indicadores segue a rotina ilustrada na Figura 5:
Identificação
de variáveis

Identificação
das unidades
de medida de
cada variável

Construção
do indicador
propriamente
dito

Cálculo do
índice

Figura 5 - Construção de Indicadores.
Fonte: SERENCO.

É importante tornar bem claro, os objetivos do que se quer medir, explicitando
detalhadamente as metas, considerando todas as variáveis que intervenham ou possam
intervir nos resultados alcançados, definindo se os controles desejados se referem a
variáveis de qualidade, quantidade ou produtividade.
Na sequência deste documento serão apresentados os indicadores a serem
utilizados no processo de avaliação e monitoramento do PMSB, para cada setor do
saneamento básico (lembrando que, para cada vertente foi elaborado um tomo específico),
bem como as suas áreas de impacto direto e indireto. Novos indicadores poderão ser
criados e aplicados, no futuro.
Além dos indicadores destacados no decorrer deste relatório, deverão ser efetuados
registros de dados operacionais e de desempenho financeiro dos serviços a fim de permitir
a geração dos indicadores definidos pelo Sistema Nacional de Informações de Saneamento
(SNIS), instituído pelo art. 53 da Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007 que prevê:
Art. 53. Fica instituído o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico
- SINISA, com os objetivos de:
I - Coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços
públicos de saneamento básico;
II - Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a
caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico;
III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da
prestação dos serviços de saneamento básico; e
§ 1º As informações do SINISA são públicas e acessíveis a todos,
independentemente da demonstração de interesse, devendo ser publicadas por
meio da internet.
§ 2º A União apoiará os titulares dos serviços a organizar sistemas de informação
em saneamento básico, em atendimento ao disposto no inciso VI do caput do art.
9º desta Lei.

A Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) apresentou em 2019 o vigésimo quarto
Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, o terceiro Diagnóstico de Drenagem e Manejo
das Águas Pluviais Urbanas e a décima sétima edição do Diagnóstico do Manejo de
Resíduos Sólidos Urbanos, elaborados a partir das informações e indicadores dos
prestadores de serviços que participaram da coleta de dados do ano de 2019, tendo como
ano de referência 2018.

PRODUTO 6 - TOMO I - ÁGUA
Página: 32

O SNIS é um sistema de informações consolidado no setor saneamento básico como
o mais robusto banco de dados existente no País sobre serviços de água, esgotos, resíduos
sólidos urbanos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
No caso específico de Macaé, as informações retiradas do SNIS são diversas e
foram detalhadas nos tomos do Diagnóstico (Produto 3).
Metodologia de apresentação dos resultados
Os resultados dos indicadores, quando possível, serão classificados por escala de
cores, atreladas a valores ou a faixas de valores. As cores podem representar mais do que
valores de dimensões e podem ser utilizadas para transmitir uma mensagem ao receptor
que complemente a compreensão sobre as informações apresentadas.
Este método permite, com bastante simplicidade, compreender o resultado da
avaliação dos serviços, mesmo que o interlocutor tenha conhecimentos limitados sobre o
setor de saneamento.
A escala irá facilitar a interpretação da população, mas não existe um padrão de
criação e elas podem ser ajustadas de acordo com cada indicador. Para a análise dos
indicadores apontados pelo PMSB e para outros que porventura sejam criados, será
seguido como diretriz a seguinte escala e interpretação, em consonância com as cores da
classificação dos resultados, descrito na Figura 6:
EXCELENTE
- Resultado ideal
- Resultado ótimo
RUIM
MEDIANO
BOM
- Superam ou igualam a
- Fora do esperado
- Que requerem atenção - Dentro do esperado
meta definida pela Agência
- Resultado péssimo
- Não atende as
- Resultados
Reguladora de Águas,
- Resultado inadequado expectativas
satisfatórios
Energia e Saneamento
Básico do Distrito Federal
(ADASA)
Figura 6 - Diretriz para apresentação de resultados.
Fonte: SERENCO, com níveis e classificações baseado em ADASA, 2016.

Quando não for possível utilizar esta metodologia, os resultados serão apresentados
em classificações quantitativas.
3.1.

MECANISMOS

E PROCEDIMENTOS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS
INDICADORES TÉCNICOS, OPERACIONAIS E FINANCEIROS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.1.
3.1.1.1.

Sistema de abastecimento de água

Identificação dos Indicadores de Desempenho

Para a seleção dos indicadores de desempenho foi utilizado como referência o
Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS), sendo escolhidos aqueles que
estão diretamente relacionados aos subprogramas propostos pelo PMSB, conforme Tabela
1.
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Tabela 1 - Indicadores utilizados para o sistema de abastecimento de água.
Sub-programa
Programa
relacionado
Indicador
(Produto 5)
1.1, 1.2 e 1.3
IN023 - Índice de atendimento urbano de água
1.1, 1.2 e 1.3
IN057 - Índice de fluoretação da água
Sistema
Produtor
1.1, 1.2 e 1.3
IN075 - Incidência das análises de cloro residual fora do padrão
1.1 e 1.2
IN076 - Incidência das análises de turbidez fora do padrão
Distribuição
2.1, 2.2 e 2 3.
IN023 - Índice de atendimento urbano de água
de água
2.1 e 2.3
IN009 - Índice de hidrometração
tratada
Gestão
5.1
IN049 - Índice de perdas na distribuição
Fonte: SERENCO.

A periodicidade de avaliação dos indicadores pode ser anual ou regular, de maneira
completa para a primeira forma (uma vez por ano), e de análises parciais para a segunda,
visando os acompanhamentos que devem ser feitos regularmente dos dados mais
importantes.
3.1.1.2.

Metodologia de avaliação dos indicadores

Para compor a classificação dos resultados dos indicadores, deverão ser
estabelecidos parâmetros que têm como principais referências, a Portaria nº 2.914 do
Ministério da Saúde e as metas apresentadas no Plano Nacional de Saneamento Básico
(PLANSAB).
Após feita a escolha da série de indicadores de desempenho das prestações dos
serviços, falta ainda a definição das metas graduais de melhoria. No presente documento,
foram utilizadas as metas contidas nos Produtos anteriores do PMSB, quando possível.
Os investimentos previstos no PMSB devem ser realizados nos sistemas, assim
como ajustes em gestão, entre outras ações propostas, de forma que automaticamente os
indicadores sejam melhorados e possam ser comparados com as metas propostas para o
horizonte do plano. Essas metas devem ser plausíveis (não utópicas), alcançáveis, para
que seja possível realizar o devido alcance, mas não demasiadas lentas a ponto de
estender a universalização para um horizonte muito além do desejado.
3.1.1.3.

Descrição dos indicadores, metodologia de cálculo e critério de avaliação

Este tópico foi baseado nos seguintes documentos:
➢ Glossário de Indicadores - Água e Esgotos (SNIS, 2018a);
➢ Glossário de Informações - Água e Esgotos (SNIS, 2018b).
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1. Programa 1 - Sistema Produtor
IN023 - Índice de atendimento urbano de água
Quadro 2 - Forma de cálculo e valoração do IN023.
Nome: IN023 - Índice de atendimento urbano de água (%)
Dados:
Fórmula:

AG026 - População urbana atendida com abastecimento de água
(hab.)
GE06a - População urbana residente dos municípios dom
abastecimento de água (hab.)

IN023 = (AG026 / GE06a) x 100

Fonte: SNIS, 2018.

Tabela 2 - Metas do IN023 (índice de atendimento urbano de água).
IN023 (%)
Ano
Sede
Sana
Frade
Reta
Glicério
Óleo
Trapiche
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Ano

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

76%
76%
78%
80%
82%
85%
88%
91%
94%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
Madresilva
0%
0%
0%
0%
0%
90%
90%
90%
90%
90%

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Córrego
de Ouro
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
IN023 (%)
Bicuda Bicuda
Areia
Grande Pequena Branca
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Duas
Barras
0%
0%
0%
0%
0%
0%
90%
90%
90%
90%

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Serra
Escura
0%
0%
0%
0%
0%
0%
90%
90%
90%
90%

PRODUTO 6 - TOMO I - ÁGUA
Página: 35

IN023 (%)
Ano
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

Sede
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

Sana
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

Frade

Reta

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Fonte: SERENCO.

Glicério
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

Óleo

Trapiche

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

IN057 - Índice de fluoretação da água
Quadro 3 - Forma de cálculo e valoração do IN057.
Nome: IN057 - Índice de fluoretação da água (%)
Fórmula:
Dados:
IN057 = [AG027 / (AG006 + AG018)] x 100

AG027 - Volume de água fluoretada (m³)
AG006 - Volume de água produzido (m³)
AG018 - Volume de água tratada importado (m³)

Fonte: SNIS, 2018.

Tabela 3 - Metas do IN057 (índice de fluoretação da água) para o município de Macaé (RJ).
IN057
Ano
(%)
1
2021
100%
2
2022
100%
3
2023
100%
4
2024
100%
5
2025
100%
6
2026
100%
7
2027
100%
8
2028
100%
9
2029
100%
10 2030
100%
11 2031
100%
12 2032
100%
13 2033
100%
14 2034
100%
15 2035
100%
16 2036
100%
17 2037
100%
18 2038
100%
19 2039
100%
20 2040
100%
Fonte: SERENCO.
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IN075 - Incidência das análises de cloro residual fora do padrão
Quadro 4 - Forma de cálculo e valoração do IN075.
Nome: IN075 - Incidência das análises de cloro residual fora do padrão (%)
Fórmula:
Dados:
IN075 = (QD007 / QD006) x 100

QD006 - Quantidade de amostras para cloro residual (analisadas)
QD007 - Quantidade de amostras para cloro residual com
resultados fora do padrão

Fonte: SNIS, 2018.

Tabela 4 - Metas do IN075 (incidência das análises de cloro residual fora do padrão).
IN075
Ano
(%)
0
2020
99%
1
2021
99%
2
2022
99%
3
2023
99%
4
2024
99%
5
2025
99%
6
2026
99%
7
2027
99%
8
2028
99%
9
2029
99%
10 2030
99%
11 2031
99%
12 2032
99%
13 2033
99%
14 2034
99%
15 2035
99%
16 2036
99%
17 2037
99%
18 2038
99%
19 2039
99%
20 2040
99%
Fonte: SERENCO.

IN076 - Incidência das análises de turbidez fora do padrão
Quadro 5 - Forma de cálculo e valoração do IN076.
Nome: IN076 - Incidência das análises de turbidez fora do padrão (%)
Fórmula:
Dados:
IN076 = (QD009 / QD008) x 100

QD008 - Quantidade de amostras para turbidez (analisadas)
QD009 - Quantidade de amostras para turbidez com resultados
fora do padrão

Fonte: SNIS, 2018.
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Tabela 5 - Metas do IN076 (incidência das análises de turbidez fora do padrão).
IN075
Ano
(%)
0
2020
99%
1
2021
99%
2
2022
99%
3
2023
99%
4
2024
99%
5
2025
99%
6
2026
99%
7
2027
99%
8
2028
99%
9
2029
99%
10 2030
99%
11 2031
99%
12 2032
99%
13 2033
99%
14 2034
99%
15 2035
99%
16 2036
99%
17 2037
99%
18 2038
99%
19 2039
99%
20 2040
99%
Fonte: SERENCO.

2. Programa 2 - Distribuição de Água Tratada
IN009 - Índice de Hidrometração
Quadro 6 - Forma de cálculo e valoração do IN009.
Nome: IN009 - Índice de Hidrometração (%)
Dados:
Fórmula:
AG002 - Quantidade de ligações ativas de água (ligação)
IN009 = (AG004* / AG002*) x 100

AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas
(ligação)

(*) - utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de
referência e do ano anterior ao mesmo
Fonte: SNIS, 2018.

Tabela 6 - Metas do IN009 (índice de Hidrometração).
IN009 (%)
Ano
0
1
2
3
4
5

2020
2021
2022
2023
2024
2025

Sede

Sana

Frade

Reta

Glicério

Óleo

Trapiche

67%
70%
75%
80%
90%
100%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%
0%
100%

0%
0%
0%
100%
100%
100%

PRODUTO 6 - TOMO I - ÁGUA
Página: 38

IN009 (%)
Ano
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

Sede

Sana

Frade

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Reta

0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
IN009 (%)
Ano
Córrego Bicuda Bicuda
Madresilva
de Ouro Grande Pequena
0 2020
0%
0%
0%
0%
1 2021
0%
0%
0%
0%
2 2022
0%
0%
0%
0%
3 2023
0%
100%
0%
0%
4 2024
100%
100%
100%
0%
5 2025
100%
100%
100%
0%
6 2026
100%
100%
100%
100%
7 2027
100%
100%
100%
100%
8 2028
100%
100%
100%
100%
9 2029
100%
100%
100%
100%
10 2030
100%
100%
100%
100%
11 2031
100%
100%
100%
100%
12 2032
100%
100%
100%
100%
13 2033
100%
100%
100%
100%
14 2034
100%
100%
100%
100%
15 2035
100%
100%
100%
100%
16 2036
100%
100%
100%
100%
17 2037
100%
100%
100%
100%
18 2038
100%
100%
100%
100%
19 2039
100%
100%
100%
100%
20 2040
100%
100%
100%
100%
Fonte: SERENCO.

Glicério

Óleo

Trapiche

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Areia
Branca
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Duas
Barras
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Serra
Escura
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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3. Programa 5 - Gestão
IN049 - Índice de perdas na distribuição
Quadro 7 - Forma de cálculo e valoração do IN049.
Nome: IN049 - Índice de perdas na distribuição (%)
Fórmula:
Dados:
IN049 = (AG006 + AG018 - AG010 - AG024) x 100
(AG006 + AG018 - AG024)

AG006 - Volume de água produzido (m³)
AG010 - Volume de água consumido (m³)
AG018 - Volume de água tratada importado (m³)
AG024 - Volume de serviço (m³)

Fonte: SNIS, 2018.
Tabela 7 - Metas do IN049 (índice de perdas na distribuição).
IN049 (%)
Ano
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Ano

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Sede

Sana

Frade

41%
41%
39%
37%
35%
34%
33%
32%
31%
30%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%

50%
50%
45%
40%
37%
34%
33%
32%
31%
30%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%

50%
50%
45%
40%
37%
34%
33%
32%
31%
30%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%

Madresilva
50%
50%
45%
40%
37%
34%
33%
32%
31%
30%
29%

Córrego
de Ouro
50%
50%
45%
40%
37%
34%
33%
32%
31%
30%
29%

Reta

Glicério

50%
50%
50%
50%
45%
45%
40%
40%
37%
37%
34%
34%
33%
33%
32%
32%
31%
31%
30%
30%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
IN049 (%)
Bicuda Bicuda
Areia
Grande Pequena Branca
50%
50%
50%
50%
50%
50%
45%
45%
45%
40%
40%
40%
37%
37%
37%
34%
34%
34%
33%
33%
33%
32%
32%
32%
31%
31%
31%
30%
30%
30%
29%
29%
29%

Óleo

Trapiche

50%
50%
45%
40%
37%
34%
33%
32%
31%
30%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%

50%
50%
45%
40%
37%
34%
33%
32%
31%
30%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%

Duas
Barras
50%
50%
45%
40%
37%
34%
33%
32%
31%
30%
29%

Serra
Escura
50%
50%
45%
40%
37%
34%
33%
32%
31%
30%
29%
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IN049 (%)
Ano
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3.2.

2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

Sede
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%

Sana
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%

Frade

Reta

29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
Fonte: SERENCO.

Glicério
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%

Óleo
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%

Trapiche
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%

MECANISMOS

E PROCEDIMENTOS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS
IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA, NA SAÚDE E NOS RECURSOS NATURAIS

3.2.1.

Indicador de Salubridade Ambiental (ISA)

A construção do ISA, Indicador de Salubridade Ambiental, deverá apoiar-se em
indicadores de ordem sanitária, epidemiológica, ambiental e socioeconômica, atendendo a
metodologia adaptada da Lei Nacional de Saneamento Básico, apresentada pelo Ministério
do Desenvolvimento Regional, Livro I - Instrumento das Políticas e da Gestão dos Serviços
Públicos de Saneamento Básico.
Para a construção dos ISA deverão ser utilizados os indicadores de qualificação dos
serviços de cada setor de saneamento básico que agregarão-se a outros aspectos
importantes da área da saúde pública, da preservação ambiental e socioeconômicos.
3.2.1.1.

Identificação dos Indicadores

Tendo em vista a construção do Indicador de Salubridade Ambiental, algumas
variáveis se destacam, devendo compor a sua estruturação básica. Estas foram agrupadas
conforme seu tema de origem e divididas em dimensões. Para a dimensão “sanitários”
utilizou-se uma subdivisão.
Código

Quadro 8 - Dimensões e subdimensões do ISA.
Dimensões
Subdimensões
Abastecimento de Água
Esgotamento Sanitário
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas

San

Sanitários

Epi
Amb
SEc

Epidemiológicos (Saúde)
Ambientais
Socioeconômicos
Fonte: SERENCO.
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Os indicadores agrupados nestas 4 dimensões são apresentados a seguir:
1. Sanitários (San):
1.1. Abastecimento de Água:
➢

Índice de atendimento com abastecimento de água (Ica);

➢

Índice de Perdas (Ipe);

➢

Índices de Hidrometação (Ihi).

1.2. Esgotamento Sanitário:
➢

Índice de atendimento com coleta de esgotamento sanitário (Ice);

➢

Índice de tratamento (Itr);

➢

Índice de coleta (Ico).

1.3. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos:
➢

Índice de cobertura por serviço de coleta convencional (Icc);

➢

Índice de cobertura por serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis (Ics);

➢

Disposição final (Modelo IQR da CETESB) (Idf).

1.4. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanos:
➢

Taxa de cobertura de pavimentação e meio-fio na área urbana (IN020);

➢

Taxa de cobertura do sistema de drenagem na área urbana (IN021);

➢

Idc = Situação da Defesa Civil.

2. Epidemiológicos (Epi):
➢

Mortalidade por todas as causas (Imor);

➢

Morbidade por doenças infecciosas e parasitárias (Imip);

➢

Mortalidade infantil (Imin).

3. Ambientais (Amb):
➢

Qualidade das águas dos rios - Índice IQA (Iri);

➢ Existência de áreas de proteção ambiental - Índice de áreas proteção
ambiental (Iap);
➢

Qualidade do ar (Iqar).

4. Socioeconômicos (SEc):
➢

Renda per capita - IDHM Renda (Irp);

➢

População com renda menor que 2 salários mínimos (Ipr);

➢

Desenvolvimento Humano - IDHM (IDHM).
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3.2.1.2.

Descrição dos indicadores, metodologia de cálculo e critério de avaliação

Como fonte dos indicadores utilizados para o cálculo do ISA serão adotados:
➢ Dados primários aferidos pelos prestadores de serviços do saneamento básico;
➢ Indicadores do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS);
➢ Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR) da CETESB;
➢ Indicadores de saúde do DATASUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS
e Sistema de Informações sobre Mortalidade);
➢ Indicador de Qualidade da Água (IQA) da Agência Nacional de Águas e
Saneamento Básico (ANA);
➢ Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) do IBGE;
➢ Atlas de Desenvolvimento Urbano: Município de Macaé (PNUD).

Índice de atendimento com abastecimento de água (Ica)
O Ica é baseado no indicador do SNIS/AE IN023, determinado como segue:
Quadro 9 - Forma de cálculo e valoração do Ica.
Forma de cálculo
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒂𝒃𝒂𝒔𝒕𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂
𝑿𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒐𝒑. 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒂𝒃𝒂𝒔𝒕𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂

Unidade

𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍

População urbana atendida com abastecimento de água: Valor da população urbana atendida com
abastecimento de água pelo prestador de serviços, no último dia do ano de referência. Corresponde à
população urbana que é efetivamente atendida com os serviços.
População urbana residente do município com abastecimento de água: Valor da soma das populações
urbanas residentes nos municípios em que o prestador de serviços atua com serviços de abastecimento
de água. Inclui tanto a população beneficiada quanto a que não é beneficiada com os serviços. Utilizar os
dados de Censos ou Contagens populacionais do IBGE. Quando o prestador de serviços é de abrangência
local, o valor deste campo corresponde à população urbana residente no município.
Dimensão do indicador: Sanitários (San) > Abastecimento de Água (AA)
Valoração do resultado
0,0 a 79,9%

RUIM = 0,25

80,0 a 91,9%

MEDIANO = 0,50

92,0 a 97,9%

BOM = 0,75

98,0 a 100,0%
Fonte: SERENCO.

EXCELENTE = 1,0

Índice de Perdas (Ipe)
O Ipe será baseado no indicador do SNIS/AE IN049, determinado como segue:
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Quadro 10 - Forma de cálculo e valoração do IN049.
Forma de cálculo

Unidade

𝑽𝒐𝒍. 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒐 + 𝑽𝒐𝒍. 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 − 𝑽𝒐𝒍. 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒐 − 𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐
𝑿𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒐𝒍. 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒐 + 𝑽𝒐𝒍. 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 − 𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐

𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍

Volume de água produzido: Volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a água
captada pelo prestador de serviços e a água bruta importada, ambas tratadas na(s) unidade(s) de
tratamento do prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou UTS(s). Inclui
também os volumes de água captada pelo prestador de serviços ou de água bruta importada, que sejam
disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) respectiva(s) entrada(s) do sistema de
distribuição. Unidade: 1.000 m³/ano
Volume de água consumido: Volume anual de água consumido por todos os usuários, compreendendo
o volume micromedido, o volume de consumo estimado para as ligações desprovidas de hidrômetro ou
com hidrômetro parado, acrescido do volume de água tratada exportado para outro prestador de serviços.
Não deve ser confundido com o volume de água faturado. Unidade: 1.000 m³/ano
Volume de água tratada importado: Volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA(s) ou
em UTS(s)), recebido de outros agentes fornecedores. Unidade: 1.000 m³/ano
Volume de serviço: Valor da soma dos volumes anuais de água usados para atividades operacionais e
especiais, acrescido do volume de água recuperado. As águas de lavagem das ETA(s) ou UTS(s) não
devem ser consideradas. Unidade: 1.000 m³/ano
Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Abastecimento de Água (AA)
Valoração do resultado
Mais de 30,1 %

RUIM = 0,25

28,1 a 30,0%

MEDIANO = 0,50

25,1 a 28,0 %

BOM = 0,75

0,0 a 25,0%
Fonte: SERENCO.

EXCELENTE = 1,0

Índices de Hidrometação (Ihi)
O Ihi será baseado no indicador do SNIS/AE IN009, determinado como segue:
Quadro 11 - Forma de cálculo e valoração do Ihi.
Forma de cálculo

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒂çõ𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔
𝑿𝟏𝟎𝟎
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒂çõ𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂

Unidade

𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍

Quantidade de ligações ativas de água micromedidas: Quantidade de ligações ativas de água, providas
de hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. Unidade:
Ligações.
Quantidade de ligações ativas de água: Quantidade de ligações ativas de água à rede pública, providas
ou não de hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. Unidade:
Ligações.
Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Abastecimento de Água (AA).
Valoração do resultado
Menor que 79,9%

RUIM = 0,25

80,0 a 94,9%

MEDIANO = 0,50

95,0 a 97,9%

BOM = 0,75

98,0 a 100,0%
Fonte: SERENCO.

EXCELENTE = 1,0
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Índice de atendimento com coleta de esgotamento sanitário (Ice)
O Ice será baseado no indicador do SNIS/AE IN024, determinado como segue:
Quadro 12 - Forma de cálculo e valoração do Ice.
Forma de cálculo
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒂𝒏𝒊𝒕á𝒓𝒊𝒐
𝑿𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒐𝒑. 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒂𝒃𝒂𝒔𝒕𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂

Unidade

𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍

População urbana atendida com esgotamento sanitário: Valor da população urbana beneficiada com
esgotamento sanitário pelo prestador de serviços, no último dia do ano de referência. Corresponde à
população urbana que é efetivamente atendida com os serviços. Unidade: Habitantes.
População urbana residente do município com abastecimento de água: Valor da soma das populações
urbanas residentes nos municípios em que o prestador de serviços atua com serviços de abastecimento
de água. Inclui tanto a população beneficiada quanto a que não é beneficiada com os serviços. Utilizar os
dados de Censos ou Contagens populacionais do IBGE. Quando o prestador de serviços é de abrangência
local, o valor deste campo corresponde à população urbana residente no município.
Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Esgotamento Sanitário (ES)
Valoração do resultado
Menor que 69,9%

RUIM = 0,25

70,0 a 74,9%

MEDIANO = 0,50

75,0 a 79,9 %

BOM = 0,75

80,0 a 100,0%
Fonte: SERENCO.

EXCELENTE = 1,0

Índice de tratamento (Itr);
O Itr será baseado no indicador do SNIS/AE IN016, determinado como segue:
Quadro 13 - Forma de cálculo e valoração do Itr.
Forma de cálculo
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒐
𝑿𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐 + 𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐𝒔 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐

Unidade

𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍

Volume total de esgoto tratado: Volume de esgotos tratado (Volume anual de esgoto coletado na área
de atuação do prestador de serviços e que foi submetido a tratamento, medido ou estimado na(s) entrada(s)
da(s) ETE(s)) + Volume de esgoto importado tratado nas instalações do importador (Volume de
esgoto recebido de outro(s) agente(s) e submetido a tratamento, medido ou estimado na(s) entrada(s) da(s)
ETE(s)+ Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do importador (Volume de esgoto
bruto transferido para outro(s) agente(s) e que foi submetido a tratamento, medido ou estimado na(s)
entrada(s) da(s) ETE(s). Unidade: 1.000 m³/ano.
Volume de esgotos coletado: Volume anual de esgoto lançado na rede coletora. Em geral é considerado
como sendo de 80% a 85% do volume de água consumido na mesma economia. Unidade: 1.000 m³/ano.
Volume de esgotos bruto importado: Volume de esgoto bruto recebido de outro(s) agente(s). Unidade:
1.000m³/ano.
Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Esgotamento Sanitário (ES)
Valoração do resultado
Menor que 49,0%

RUIM = 0,25

50,0 a 69,0%

MEDIANO = 0,50

70,0 a 89,0%

BOM = 0,75

90,0 a 100,0%
Fonte: SERENCO.

EXCELENTE = 1,0
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Índice de coleta (Ico);
O Ico será baseado no indicador do SNIS/AE IN015, determinado como segue:
Quadro 14 - Forma de cálculo e valoração do Ico.
Forma de cálculo
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐
𝑿𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒐 − 𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒆𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐

Unidade

𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍

Volume de esgotos coletado: Volume anual de esgoto lançado na rede coletora. Em geral é considerado
como sendo de 80% a 85% do volume de água consumido na mesma economia. Unidade: 1.000 m³/ano.
Volume de água consumido: Volume anual de água consumido por todos os usuários, compreendendo
o volume micromedido (AG008), o volume de consumo estimado para as ligações desprovidas de
hidrômetro ou com hidrômetro parado, acrescido do volume de água tratada exportado (AG019) para outro
prestador de serviços. Unidade: 1.000 m³/ano.
Volume de água tratada exportado: Volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA(s) AG007 ou em UTS(s) - AG015), transferido para outros agentes distribuidores. Deve estar computado nos
volumes de água consumido (AG010) e faturado (AG011). Unidade: 1.000 m³/ano.
Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Esgotamento Sanitário (ES)
Valoração do resultado
Menor que 60,0%

RUIM = 0,25

60,0 a 69,9%

MEDIANO = 0,50

70,0 a 79,9%

BOM = 0,75

80,0 a 100,0%
Fonte: SERENCO.

EXCELENTE = 1,0

Índice de cobertura por serviço de coleta convencional (Icc)
O Icc será baseado no indicador do SNIS IN014 e será determinado como segue:
Quadro 15 - Forma de cálculo e valoração do Icc.
Forma de cálculo
𝑷𝒐𝒑. 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒍𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒂
𝑿𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐

Unidade

𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍

População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta, ou seja, porta-a-porta:
População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta, ou seja, porta-a-porta. Exclui a
população que, geralmente, é atendida por sistemas estáticos de coleta, como o de caçambas
estacionárias. Unidade: Habitantes.
População urbana do município: fonte IBGE. Unidade: Habitantes.
Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (RS)
Valoração do resultado = próprio índice do indicador
Abaixo de 90%

RUIM

Entre 90,1 e 95%

MEDIANO

Entre 95,1 e 99,5%

BOM

Acima de 99,5%

EXCELENTE
Fonte: SERENCO.
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Índice de cobertura por serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis (Ics)
O Ics será baseado no indicador do SNIS IN030, determinado como segue:
Quadro 16 - Forma de cálculo e valoração do Ics.
Forma de cálculo
𝑷𝒐𝒑. 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒍𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒂
𝑿𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐

Unidade
𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍

Pop. urbana atendida pelo serviço de coleta seletiva domiciliar direta: População urbana do município
atendida com a coleta seletiva do tipo porta-a-porta executada pela Prefeitura (ou SLU), por empresas
contratadas pela Prefeitura, por associações ou cooperativas de catadores com parceria/apoio da
Prefeitura ou por outros agentes que detenham parceria com a Prefeitura. Unidade: Habitantes.
População urbana do município: fonte IBGE. Unidade: Habitantes.
Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (RS)
Valoração do resultado = próprio índice do indicador
Abaixo de 90%

RUIM

Entre 90,1 e 95%

MEDIANO

Entre 95,1 e 99,5%

BOM

Acima de 99,5%

EXCELENTE
Fonte: SERENCO.

Disposição final - Modelo IQR da CETESB (Idf)
O Idf deverá ser baseado no Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR), o
qual é um instrumento de avaliação dos aterros sanitários criado pelo Inventário de
Resíduos Sólidos Urbanos, da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
(CETESB), que vem sendo utilizado desde 1997 (CETESB, 2015). O IQR analisa a situação
da disposição final dos resíduos do município, e se tornou uma ferramenta importante no
auxílio do gerenciamento dos locais que recebem os resíduos.
O questionário do IQR é composto por 33 variáveis, que enfocam três macros
conjuntos: características do local, infraestrutura implantada e condições operacionais
(CETESB, 2015). Tal questionário é constituído por sete itens, a saber: estrutura de apoio,
frente de trabalho, taludes e bermas, superfície superior, estrutura de proteção ambiental,
características da área e outras informações.
Quadro 17 - Forma de cálculo e valoração do Idf.
Forma de cálculo
𝑰𝑸𝑹
𝟏𝟎

Unidade
𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

IQR: Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos, determinado pela metodologia da CETESB.
Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (RS)
Valoração do resultado = próprio índice do indicador
0,0 a 0,70

INADEQUADO

0,71 a 1,0

ADEQUADO
Fonte: SERENCO.
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Taxa de cobertura de pavimentação e meio-fio na área urbana do município (IN020)
Mostra a relação entre as vias urbanas com pavimento e meio fio sobre o total de
vias públicas.

IE017
IE019

x 100

Quadro 18 - Forma de cálculo e valoração do IN020.
Determinação do indicador
IE019 - Extensão total de vias públicas urbanas
IE017 - Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e meio-ﬁo
Valoração do resultado

Condições ruins - 0% a 50%

RUIM = 0,25

Condições medianas - 50% a 65%

MEDIANO = 0,5

Condições boas - 66% a 80%

BOM = 0,75

Condições excelentes - Acima de 80%

EXCELENTE = 1,0
Fonte: SERENCO.

Taxa de cobertura do sistema de drenagem na área urbana (IN021)
Porcentagem da área urbana total com sistema considerado “implantado” e
“implantado parcialmente”.
Quadro 19 - Forma de cálculo e valoração do IN021.
Determinação do indicador
IE024 - Extensão total de vias públicas urbanas com redes ou canais de águas
IE024 x 100
pluviais subterrâneos
IE017
IE017 - Extensão total de vias públicas urbanas do município
Porcentagem da área urbana total com sistema considerado “implantado” e “implantado parcialmente”.
Valoração do resultado = o próprio do índice do indicador
Condições ruins - 0% a 50%

RUIM

Condições medianas - 51% a 60%

MEDIANO

Condições boas - 61% a 70%

BOM

Condições excelentes - Acima de 70%

EXCELENTE
Fonte: SERENCO.

Situação da Defesa Civil - PLANCON (Idc)
Para a avaliação da Defesa Civil, utiliza-se como principal fator a existência do Plano
de Contingência de Proteção e Defesa Civil. Sua forma de avaliação é destacada a seguir.
Quadro 20 - Forma de cálculo e valoração do Idc.
Determinação do indicador
Para a avaliação da Defesa Civil, utiliza-se como principal fator a existência do Plano de Contingência de
Proteção e Defesa Civil, atualizado anualmente.
Valoração do resultado
Sem Plano

RUIM = 0,0

Em elaboração

MEDIANO = 0,25

Existente

BOM = 0,50

Existente e Atualizado anualmente

EXCELENTE = 1,0
Fonte: SERENCO.
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Mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias (Imor)
O Imor será baseado no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Datasus e
será determinado como segue, porém, este indicador poderá ser obtido diretamente no site
do Datasus.
Quadro 21 - Forma de cálculo e valoração do Imor.
Forma de cálculo
𝑵º 𝒅𝒆 ó𝒃𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒐𝒆𝒏ç𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒇𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒔𝒂𝒔 𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒔𝒊𝒕á𝒓𝒊𝒂𝒔
𝑿𝟏𝟎𝟎𝟎
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆

Unidade
ó𝒃𝒊𝒕𝒐𝒔/𝒎𝒊𝒍 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔

Nº de óbitos por doenças infecciosas e parasitárias. Unidade: ‰.
População total residente: população do município, fonte IBGE. Unidade: Habitantes.
Dimensão do indicador: Epidemiológicos (Epi)
Valor adotado para o cálculo do ISA

Valoração do resultado

0,50

0 a 50,0 ‰

RUIM

0,70

10,1 a 20,0 ‰

MÉDIANO

0,90

5,1 a 10,0 ‰

BOM

1,00

0,0 a 5,0 ‰
Fonte: SERENCO.

EXCELENTE

Morbidade por doenças infecciosas e parasitárias (Imip)
O Imip será baseado Sistema de Informações Hospitalares do SUS e será
determinado como segue, porém, este indicador poderá ser obtido diretamente no site do
Datasus.
Quadro 22 - Forma de cálculo e valoração do Imip.
Forma de cálculo
𝑵º 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒆𝒏ç𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒇𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒔𝒂𝒔 𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒔𝒊𝒕á𝒓𝒊𝒂𝒔
𝑿𝟏𝟎𝟎𝟎
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆

Unidade
𝒅𝒐𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔/ 𝒎𝒊𝒍 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔

Nº de portadores de doenças infecciosas e parasitárias: número de hospitalizações pelo SUS por doenças
infecciosas e parasitárias, no município, por um período de tempo. Unidade: Habitantes.
População total residente: população do município, fonte IBGE. Unidade: Habitantes.
Dimensão do indicador: Epidemiológicos (Epi)
Valor adotado para o cálculo do ISA

Valoração do resultado

0,50

Acima de 50,0 ‰

RUIM

0,70

10,1 a 20,0 ‰

MEDIANO

0,90

5,1 a 10,0 ‰

BOM

1,00

0,0 a 5,0 ‰
Fonte: SERENCO.

EXCELENTE
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Mortalidade infantil (Imin)
É um indicador que reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento
socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos
disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil. O Imin será baseado no
indicador Datasus, obtido diretamente do site, ou conforme demonstrado pela fórmula
abaixo.
Quadro 23 - Forma de cálculo e valoração do Imin.
Forma de cálculo

Unidade

𝑵º 𝒅𝒆 ó𝒃𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒎 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝟏 𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆
𝑿𝟏𝟎𝟎𝟎
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒏𝒂𝒔𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒗𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒎ã𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

ó𝒃𝒊𝒕𝒐𝒔
/𝒎𝒊𝒍 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔

Nº de óbitos de residentes com menos de 1 ano de idade: Número de óbitos de menores de um ano de
idade, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Unidade:
Habitantes.
Número de nascidos vivos por mães residentes: fonte IBGE. Unidade: Habitantes.
Dimensão do indicador: Epidemiológicos (Epi)
Valor adotado para o cálculo do ISA

Valoração do resultado

0,50

Acima de 50,0 ‰

RUIM

0,70

10,1 a 20,0 ‰

MEDIANO

0,90

5,1 a 10,0 ‰

BOM

1,00

0,0 a 5,0 ‰
Fonte: SERENCO.

EXCELENTE

Qualidade das águas dos rios - Índice IQA (Iri)
O Índice de Qualidade das Águas foi criado em 1970, nos Estados Unidos, pela
National Sanitation Foundation. A partir de 1975 começou a ser utilizado pela CETESB.
Nas décadas seguintes, outros Estados brasileiros adotaram o IQA, que hoje é o principal
índice de qualidade da água utilizado no país (ANA, s.d.).
O IQA é composto por nove parâmetros, com seus respectivos pesos, que foram
fixados em função da sua importância para a conformação global da qualidade da água.
Sua metodologia de cálculo poderá ser obtida no Portal de Qualidade das Águas da
Agência Nacional de Águas (http://portalpnqa.ana.gov.br/default.aspx).
Para aplicar no cálculo do ISA, o IQA deverá seguir as mesmas premissas proposta
pela ANA, onde valores mais próximos a 1 correspondem a condições melhores, conforme
demonstrado abaixo.
Quadro 24 - Valoração do Iri.
Valor adotado para o cálculo do ISA

Valoração do resultado

0,0 a 0,36

RUIM

0,37 a 0,51

MEDIANO

0,52 a 0,79

BOM

0,80 a 1,00

EXCELENTE
Fonte: SERENCO.
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Existência de áreas de proteção ambiental - Índice de áreas proteção ambiental (Iap)
A existência de áreas de proteção ambiental deverá ser estimada por profissional
experiente e capacitado na área, do quadro da Prefeitura. Este é um índice qualitativo que
deverá ser estimado através de visitas técnicas ou consulta a materiais que identifiquem os
locais de áreas de preservação ambiental.
Quadro 25 - Forma de cálculo e valoração do Iap.
Valor adotado para o cálculo do ISA
Valoração do resultado
0,00

Nenhuma

RUIM

0,01 a 0,40

Poucas

MEDIANO

0,41 a 0,70

Razoáveis

BOM

0,71 a 1,00

Várias
Fonte: SERENCO.

EXCELENTE

Como exemplo pode-se comparar a porcentagem de vegetação nativas no mapa de
uso do solo (Plano de Manejo) em relação à área de proteção ambiental, analisando a sua
evolução ou redução. Ou ainda, de maneira mais simplificada, analisar a porcentagem das
áreas de proteção ambiental propostas no macrozoneamento do Plano Diretor (ou outra lei)
onde estão sendo cumprida a legislação quanto à correta ocupação e preservação. O valor
adotado é subjetivo, entretanto deve estar coerente com a metodologia de cálculo utilizada
para o município.
Qualidade do ar (Iqar)
Assim como o IQA demonstrado anteriormente, o Indicador de Qualidade do Ar (Iqar)
é obtido através de monitoramento e posterior aplicação de uma fórmula matemática aos
resultados de concentração obtidos, de forma que ao final é possível classificar a qualidade
do ar em Boa, Regular, Inadequada, Má, Péssima ou Crítica. Para fins de divulgação da
qualidade do ar, como é calculado um índice para cada poluente, deve-se divulgar o pior
índice.
Municípios menores não possuem estações de monitoramento do ar aferindo
partículas totais em suspensão e a fumaça preta. Em função das concentrações desses
parâmetros são adotados resultados de qualidade do ar, baseados na Resolução CONAMA
nº 03/1990.
Caso não seja possível aferir, as condições da qualidade do ar deverão ser
estimadas por profissional experiente e capacitado na área, do quadro da Prefeitura. Este
é um índice qualitativo que deverá ser estimado através de visitas técnicas em pontos
representativos e da cidade.
Quadro 26 - Forma de cálculo e valoração do Iqar.
Valor adotado para o cálculo do ISA
Valoração do resultado
0,0 a 0,20

RUIM

0,21 a 0,50

MEDIANO
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Valor adotado para o cálculo do ISA

Valoração do resultado

0,51 a 0,80

BOM

0,81 a 1,00

EXCELENTE
Fonte: SERENCO.

Renda per capita - IDHM Renda (Irp)
Este indicador será baseado no Índice de Gini da renda domiciliar per capta, o qual
mede grau de concentração da distribuição de renda domiciliar per capita de uma
determinada população e em um determinado espaço geográfico. Quando o índice tem
valor igual a um (1), existe perfeita desigualdade, isto é, a renda domiciliar per capita é
totalmente apropriada por um único indivíduo. Quando ele tem valor igual a zero (0), temse perfeita igualdade, isto é, a renda é distribuída na mesma proporção para todos os
domicílios.
O índice de Gini poderá ser obtido diretamente no site do IBGE. Para aplicarmos no
cálculo do ISA, o Índice de Gini deverá ser padronizado para seguir a metodologia proposta
no Plano, onde valores mais próximos a 1 correspondem a condições melhores. O Irp será
calculado então da seguinte maneira.
Quadro 27 - Forma de cálculo e valoração do Irp.
Forma de cálculo
𝟏 − Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑮𝒊𝒏𝒊

Unidade
𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

Valoração do resultado
0,00

IGUALDADE

> 0,00 a 0,50

BOM

> 0,50 a 0,99

RUIM

1,00

COMPLETA DESIGUALDADE
Fonte: SERENCO.

População com renda menor que 2 salários mínimos - Índice (% habitantes) (Ipr)
Este indicador mede a quantidade de pessoas com renda menor que dois salários
mínimos pela quantidade total da população assalariada. Quanto mais próximo de 1 o
resultado do Ipr, menor é a quantidade de pessoas que recebem menos de 2 salários
mínimos, ou seja, maior é a quantidade de pessoas que recebem mais de dois salários, o
que é desejável. O Ipr será calculado então da seguinte maneira e os dados poderão ser
obtidos no site do IBGE.
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Quadro 28 - Forma de cálculo e valoração do Ipr.
Forma de cálculo
𝟏−

Unidade

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 𝒒𝒖𝒆 𝟐 𝒔𝒂𝒍á𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐𝒔
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒎 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐

𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

População com renda menor que 2 salários mínimos: Pessoas de 10 anos ou mais de idade com
Classes de rendimento nominal mensal de mais de 1 a 2 salários mínimos - total. Unidade: habitantes.
População total com rendimento: Homens de 10 anos ou mais de idade, com rendimento somado a
Mulheres de 10 anos ou mais de idade, com rendimento. Unidade: Habitantes.
Dimensão do indicador: Socioeconômicos (SEc):
Valoração do resultado
Mais próximo de zero

INDESEJÁVEL

Mais próximo de um
Fonte: SERENCO.

DESEJÁVEL

Desenvolvimento Humano (IDHM)
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) permite medir o desenvolvimento de
uma população além da dimensão econômica. É calculado com base na: renda familiar
percapita; expectativa de vida; taxa de alfabetização de maiores de 15 anos. Variando de
zero a 1; quanto mais próximo de 1 maior é o desenvolvimento do município.
O IDH classifica os municípios segundo três níveis de desenvolvimento humano:
➢ Municípios com baixo desenvolvimento humano (IDHM até 0,5);
➢ Municípios com médio desenvolvimento humano (IDHM entre 0,5 e 0,8);
➢ Municípios com alto desenvolvimento humano (IDHM acima de 0,8).
O IDHM poderá ser obtido diretamente no site do IBGE e seu resultado poderá ser
aplicado diretamente no ISA.
3.2.1.3.

Fórmula do indicador ISA

Para construção do ISA foi definido que cada uma das dimensões que o compõe
teriam pesos diferentes. O ISA será calculado de acordo com a equação apresentada no
quadro a seguir e avaliado conforme o critério apresentado no mesmo.
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Quadro 29 - Forma de cálculo e critério de avaliação do ISA.
Forma de cálculo

𝑰𝑺𝑨𝑷 = 𝟎, 𝟔𝟎 𝒙 𝑺𝒂𝒏 + 𝟎, 𝟏𝟎 𝒙 𝑬𝒑𝒊 + 𝟎, 𝟏𝟎 𝒙 𝑨𝒎𝒃 + 𝟎, 𝟐𝟎 𝒙 𝑺𝑬𝒄

Unidade

𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍.

San: dimensão Sanitária
Forma de cálculo

Unidade

𝑨𝑨 + 𝑬𝑺 + 𝑹𝑫 + 𝑫𝑹

𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍.

AA: subdimensão Abastecimento de Água
Forma de cálculo

𝑰𝒄𝒂 + 𝑰𝒄𝒂 + 𝑰𝒉𝒊
𝟑
ES: subdimensão Esgotamento Sanitário
Forma de cálculo

𝑰𝒄𝒆 + 𝑰𝒕𝒓 + 𝑰𝒍𝒅
𝟑
RD: subdimensão Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
Forma de cálculo

𝑰𝒄𝒄 + 𝑰𝒄𝒔 + 𝑰𝒅𝒇
𝟑
DR: subdimensão Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanos
Forma de cálculo

𝑰𝒏𝟎𝟐𝟎 + 𝑰𝑵𝟎𝟑𝟕 + 𝑰𝒂𝒕 + 𝑰𝒅𝒄
𝟒

Unidade

𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍.
Unidade

𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍.
Unidade

𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍.
Unidade

𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍.

Epi: dimensão Epidemiológica
Forma de cálculo

Unidade

𝑰𝒎𝒊𝒑 + 𝑰𝒎𝒐𝒓 + 𝑰𝒎𝒊𝒏
𝟑

𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍.

Forma de cálculo

Unidade

𝑰𝒓𝒊 + 𝑰𝒂𝒑 + 𝑰𝒒𝒂
𝟑

𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍.

Amb: dimensão Ambiental

SEc: dimensão Socioeconômica
Forma de cálculo

Unidade

𝑰𝒓𝒑 + 𝑰𝒑𝒓 + 𝑰𝑫𝑯𝑴
𝟑

𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍.

Valoração do resultado
ISA < 0,2
0,2 < ISA < 0,4
0,4 < ISA < 0,6
0,6 < ISA < 0,8
0,8 < ISA
Fonte: SERENCO.

INADEQUADO
REGULAR
ADEQUADO
SATISFATÓRIO
EXCELENTE
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3.2.1.4.

Considerações finais

Esse indicador pode ser utilizado em outros municípios semelhantes para efeito de
comparação, mas principalmente deve ser usado nos anos seguintes no próprio município,
para verificar a evolução ou redução da qualidade dos serviços.
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4. PROPOSTAS DE ARRANJOS INSTITUCIONAIS E GERENCIAIS
4.1. MODELOS INSTITUCIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
Como parte dos elementos que compõe as proposições para os serviços de
saneamento básico, faz-se imprescindível tratar dos modelos institucionais para a
prestação dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 11.445/2007 e o Decreto nº 7.217/2010
que regulamenta a referida lei, consoante a necessidade de adequações de forma a garantir
as bases para a execução do PMSB.
O Decreto nº 7.217/2010 estabelece:
Art. 38. O titular poderá prestar os serviços de saneamento básico:
I-

diretamente, por meio de órgão de sua administração direta ou por autarquia,
empresa pública ou sociedade de economia mista que integre a sua
administração indireta, facultado que contrate terceiros, no regime da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, para determinadas atividades.

II-

de forma contratada:
a) indiretamente, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de
licitação na modalidade concorrência pública, no regime da Lei no 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995; ou
b) no âmbito de gestão associada de serviços públicos, mediante contrato
de programa autorizado por contrato de consórcio público ou por
convênio de cooperação entre entes federados, no regime da Lei no
11.107, de 6 de abril de 2005.

III-

nos termos de lei do titular, mediante autorização a usuários organizados em
cooperativas ou associações, no regime previsto no art. 10, § 1o, da Lei no
11.445, de 2007, desde que os serviços se limitem a:
a) determinado condomínio; ou
b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por
população de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem
custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de
pagamento dos usuários.

Parágrafo único. A autorização prevista no inciso III deverá prever a obrigação de
transferir ao titular os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico, com
os respectivos cadastros técnicos.

Com base nas premissas do artigo 38, apresenta-se a seguir um breve comparativo
na visão jurídica e técnica-econômica, considerando os seguintes cenários aplicáveis, onde
destacamos:
➢ Serviços de administração direta;
➢ Serviços de administração indireta;
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➢ Serviços terceirizados no modelo de Contratação de Serviços;
➢ Serviços terceirizados no modelo de Concessão Pública;
➢ Serviços terceirizados no modelo de PPP (Parceria Público Privada);
➢ Serviços por Contrato de Programa entre entes federados.
4.1.1.

Serviços de administração direta

Os serviços de saneamento básico, cuja titularidade é indubitavelmente estatal, e a
competência e responsabilidade pela correta, eficaz e adequada prestação cabe à
municipalidade.
Neste contexto, o modelo básico de gestão dos serviços compreende a
administração direta pelo município. Esta ação, conforme preconiza a legislação, poderá
ser realizada diretamente, por órgão da administração direta, como secretaria ou divisão
municipal com serviços prestados por funcionários do quadro da própria prefeitura.
Neste caso a gestão dos recursos é também diretamente administrada pelo
município, devendo os serviços ser previstos no seu orçamento plurianual.
4.1.2.

Serviços de administração indireta

Outra forma de gestão compreende a utilização de “Autarquia”. O modelo de
autarquia é comum em diversas cidades do país, tendo como vantagem a administração
indireta, e autonomia financeira, com recursos arrecadados pela cobrança de tarifas de
água e esgoto e taxas ou tarifas de limpeza urbana e drenagem.
No modelo de autarquia, alguns serviços podem ser terceirizados a partir de
licitações públicas, porém a administração é caracterizada por atividades essenciais
realizadas por funcionários próprios, contratados mediante concurso público.
Atividades não essenciais permitem ser contratadas mediante licitação pública.
A manutenção do modelo de gestão terá relação direta com os investimentos
necessários para a “universalização” dos serviços, haja vista os investimentos previstos,
lembrando sempre o caráter da sustentabilidade a partir da cobrança dos serviços.
4.1.3.

Serviços contratados

Outros modelos podem ser adotados com um nível de participação privada.
Nestes casos admite-se a transferência da sua execução à iniciativa privada por
delegação do Poder Público, sob a modalidade de alguns dos instrumentos que
compreendem a forma de prestação por terceirização - via contrato de prestação de
serviços; concessão comum; parceria público-privada - modalidades de concessão
patrocinada ou concessão administrativa; e, consórcios públicos.
A legislação a ser analisada abrange as Leis Federais nº 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995 (Lei das Concessões e Permissões) e suas alterações posteriores; 11.079, de 30
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de dezembro de 2004 (Lei das PPP’s) e suas alterações posteriores; 11.107, de 06 de abril
de 2005 (Lei dos Consórcios Públicos) e suas alterações posteriores; e, 11.445/2007, de
05 de janeiro de 2007 (marco regulatório - diretrizes nacionais para o saneamento básico)
e suas alterações posteriores.
Primeiramente, para compreendermos a qualificação dos serviços abastecimento de
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem pluvial enquanto serviços
públicos municipais, faz-se necessária a abordagem de seu conceito.
O próprio Estado atribui ao serviço à qualidade de público, no momento da edição
de normas legais, vinculando a atividade a um regime de direito público. Passa-se então a
deflagrar a titularidade intransferível do Estado, podendo executar os serviços públicos
diretamente através de sua própria estrutura ou delegar/autorizar a terceiros, quando assim
permitido em Lei, mediante uma das figuras acima, porém permanecerá na obrigação da
direção, da regulação, da fiscalização e da adequada prestação dos serviços, porquanto
titular absoluto desses serviços.
O conceito de serviço público vislumbra-se perfeitamente caracterizado por CELSO
ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, para quem o serviço público:
“(...) é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à
satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, que o
Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça
as vezes, sob um regime de Direito Público - portanto, consagrador de prerrogativas de
supremacia e de restrições especiais -, instituído em favor dos interesses definidos como
público no sistema normativo.” - in Curso de Direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2002. p. 600.

Esta visão demonstra a submissão dos serviços públicos a um regime jurídico de
Direito Público, cujos principais princípios são: supremacia do interesse público; dever
inescusável do Estado de promover a prestação dos serviços públicos; continuidade;
universalidade; modicidade das tarifas; e, controle da Administração Pública.
Considerando o exposto, inegável de que o saneamento básico, sendo que o Poder
Público tem a obrigação na sua prestação, nos termos expressos do Art. 175 da
Constituição Federal de 1988, in verbis:
“Art.175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.”

Vislumbra-se que a própria Carta Magna admite a concessão ou permissão dos
serviços públicos, sempre através de licitação, como forma adequada de ofertar o referido
serviço aos usuários munícipes.
Por sua vez o Artigo 241 da Carta Magna, adiciona a possibilidade de serem
celebrados consórcios públicos e convênios de cooperação, podendo assim
operacionalizar a denominada gestão associada de serviços públicos, in verbis:
“Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei
os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando
a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.”
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A Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995, e suas alterações posteriores, em
especial no seu artigo 2º, traz a baila claramente a qualidade de sérico público de que é
revestida aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário ao impor:
“Art. 2 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios executarem
obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei que
lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico
e limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e
nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, observado, em qualquer caso, os termos
da Lei no 8.987, de 1995.”

Concluindo sobre a matéria, os serviços públicos de saneamento básico não
necessitam, exclusiva e obrigatoriamente, serem prestados pelo Poder Público, podendo
delegar a terceiros a sua execução.
Com advento da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as
diretrizes nacionais e marco regulatório do saneamento básico no Brasil, a mesma não
obsta a utilização das diversas formas de delegação para a prestação de serviços públicos
relacionados ao saneamento básico, consoante o seu artigo 8º e o inciso II do artigo 9º, in
verbis:
“CAPÍTULO II
DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE
Art. 8- Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a
organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do art.
241 da Constituição Federal e da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005.
Art. 9- O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico,
devendo, para tanto:
(...)
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;
(..)” Desta forma, consoante o artigo 8º da Lei Federal nº 11.445/2007 tem-se que a delegação
dos serviços é uma faculdade e não gera obrigação da Administração, devendo apenas
examinar quais os modelos e instrumentos de delegação melhor coaduna com os objetivos
da Administração Municipal.

Em a Administração assumindo diretamente a execução dos serviços não haverá a
delegação do serviço público.
Em se tratando de transferência da execução dos serviços de saneamento básico,
entende-se serem viáveis as seguintes espécies de delegação, a saber:
- terceirização, por contrato de prestação de serviços vigente para cada exercício financeiro,
através de licitação, regida pela Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações).

Neste caso, o particular presta a atividade à Administração que lhe paga o valor
definido em contrato, por cada exercício financeiro, não se exigindo do particular quaisquer
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investimentos mínimos, nem se vincula a remuneração devida a qualquer tipo de
desempenho na prestação dos serviços.
A remuneração é mediante tarifa a ser paga pelo munícipe usuário do serviço, e
cobrada compulsoriamente pelo Poder Público.
Ressalta-se que os serviços objeto do presente trabalho se tratam de serviços de
caráter continuado, cujos contratos possuem vigência em cada exercício financeiro e são
passíveis de prorrogações até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no inciso
II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações).
- concessão comum: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

A remuneração é mediante tarifa paga à concessionária pelo usuário do serviço
público delegado, não havendo investimento de recursos pelo Poder Concedente. A tarifa
é fixada por ato próprio do Chefe do Poder Executivo, por Decreto Municipal.
A legislação que regula a matéria das concessões tradicionais são: a Lei Federal nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas alterações posteriores, denominada de Lei das
Concessões e Permissões, que regulamentou o artigo 175 da Carta Magna; Lei Federal nº
9.074, de 07 de julho de 1995, que estabelece normas para outorga e prorrogações das
concessões e permissões dos serviços públicos; e a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro
de 2007, que estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico (marco
regulatório).
Tem-se que o modelo de concessão não é homogêneo. É necessário determinar
qual concessão de serviço público o Município pretende adotar.
As concessões de serviço público refletem a função e o papel do Estado e a
sociedade reservam para si próprios. Tal raciocínio se comprova com o advento das
parcerias público-privadas, nas modalidades de concessão patrocinada e da concessão
administrativa, introduzidas por intermédio da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de
2004.
Repita-se a disposição contida do art. 175 da Constituição Federal de 1988:
“Art.175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.”

Verifica-se, portanto, a possibilidade de prestação de serviços públicos por meio de
delegação à iniciativa privada, mediante concessão e permissão, previstas nos artigos 21,
XI e XII, 25, §2º, 175 e 223 da Constituição Federal. O Estado apenas delega ao particular
a execução dos serviços públicos, enquanto fica sob seu poder-dever o controle,
fiscalização, e até a própria fixação de tarifas a serem cobradas dos usuários.
De qualquer modo, deverá a Administração Pública assegurar uma prestação
satisfatória, regular e acessível de serviços adequados à comunidade.
A Lei das Concessões e Permissões cita em seu artigo 6º, caput e §1º, o que se
entende por “serviço adequado”:
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“Art. 6 - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no
respectivo contrato.
§ 1 - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade,
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das
tarifas.”

Em adotando o município um modelo de concessão comum como forma de
delegação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
deverá se atentar às regras, requisitos, formas e condições previstas na Lei Federal nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas alterações posteriores.
Uma das vantagens do modelo de concessão tradicional seria a dispensa de
investimentos do poder público, pois inexiste alocação de recursos públicos para firmar
contrato de concessão, sejam eles de ordem orçamentária quanto financeira, resultando
numa imensa vantagem ao Poder Público. Ou seja, de certa maneira resolveria o déficit
encontrado mês a mês, pois a atividade seria custeada através de tarifa paga diretamente
pelo usuário do serviço ao concessionário, a título de remuneração.
Porém, ao Município ainda restariam as obrigações e deveres de regular e fiscalizar
os serviços concedidos.
Diante do exposto, poderão ser vantagens para adoção da concessão comum:
➢ Desonera recursos orçamentários e financeiros do Poder Público, podendo ser
alocado em áreas estratégicas da Administração Municipal, pois as tarifas
serão pagas pelos usuários dos serviços diretamente à Concessionária;
➢ Transfere à Concessionária a execução dos serviços públicos.
Além dos requisitos legais já elencados, deve a Administração observar o disposto
na Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabeleceu diretrizes nacionais
para o saneamento básico, em especial, à obrigatoriedade de existência do Plano Municipal
de Saneamento Básico, a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o
edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato, e demais condições
de validade dos contratos de concessão.
- parcerias público-privadas: introduzidas pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de
2004, denominada de Lei das PPP’s, foram instituídas para viabilizar a atração de capital
privado para a execução de obras públicas e serviços públicos por meio de concessão, assim
como para a prestação de serviços de que a Administração Pública seja usuária direta ou
indireta, suprindo a escassez de recursos públicos para investimentos.

As Parcerias Público-Privadas (PPP’s) são firmadas por meio de contrato
administrativo de concessão de serviços ou de obras públicas (art. 2º), precedido de
licitação na modalidade de concorrência pública (art. 10º). Isto pressupõe o atendimento
aos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações) e da Lei Federal nº 8.987/95
(Lei das Concessões) e suas respectivas alterações posteriores.
A Lei das PPP’s fixa duas modalidades de parcerias, a saber:
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a) concessão patrocinada: concessão de serviços ou de obras públicas que envolvam, além
da tarifa paga pelo usuário, a contraprestação pecuniária do parceiro público ao ente privado
(art. 2º, § 1º);
b) concessão administrativa: contrato de prestação de serviços de que a Administração seja
usuária direta ou indireta (art. 2º, § 2º).

A Lei Federal nº 11.079/2004 é clara ao diferenciar a concessão de serviços da
parceria público-privada da concessão de serviços públicos disciplinada pela Lei Federal nº
8.987/95 pelo fato de que, na concessão da parceria público-privada há contraprestação
pecuniária do parceiro público, a qual não há na concessão comum, existindo apenas a
tarifa paga pelo usuário (art. 2º, § 3º).
A modalidade concessão administrativa difere da concessão patrocinada na medida
em que nessa o usuário paga tarifa; naquela não há tal pagamento. Na concessão
administrativa, o particular somente é remunerado pela Administração Pública. Assim, a
concessão administrativa funciona tal qual uma concessão de serviço público precedida ou
não de obra pública. No entanto, não há, aqui, a figura do usuário do serviço. Esse, em
verdade, é a própria Administração Pública.
A PPP na modalidade de concessão administrativa é ideal para os casos em que
exista dificuldade na cobrança direta dos usuários de tarifas, mas que se prefere que a
atividade seja executada por empresas privadas, e não pelo Poder Público.
4.1.4.

Serviços por contrato de programa entre entes federados

Nesta modalidade o Município pode firmar parceria com entes federados de forma a
estabelecer regras de gestão por meio de contrato de programa. Esta associação poderá
estar relacionada a municípios vizinhos, na forma de consórcio, ou a Companhias
Estaduais, como parceria para gestão associada dos serviços.
Por fim, destaca-se que o assunto ora tratado representa fundamental importância
para a tomada de decisão do poder público, pois proporcionará a definição do modelo
institucional que permitirá o atendimento das ações previstas e seus respectivos prazos,
em busca da universalização dos serviços de saneamento.
A recente regulamentação da Lei nº 11.445/2007 através do Decreto nº 7.217, de 21
de junho de 2010 define em seu Capítulo V, condições específicas quanto à titularidade dos
serviços e forma de sua prestação, cujos pontos de destaque são apresentados a seguir:
Seção II
Da Prestação Mediante Contrato
Subseção I
Das Condições de Validade dos Contratos
Art. 39. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de
serviços públicos de saneamento básico:
I - existência de plano de saneamento básico;
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II - 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 - existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento
das diretrizes da Lei no 11.445, de 2007, incluindo a designação da entidade de
regulação e de fiscalização; e
IV - realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação
e sobre a minuta de contrato, no caso de concessão ou de contrato de programa.
§ 1- Para efeitos dos incisos I e II do caput, serão admitidos planos específicos quando a
contratação for relativa ao serviço cuja prestação será contratada, sem prejuízo do previsto
no § 2o do art. 25.
§ 2- É condição de validade para a celebração de contratos de concessão e de programa
cujos objetos sejam a prestação de serviços de saneamento básico que as normas
mencionadas no inciso III do caput prevejam:
I - autorização para contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a
área a ser atendida;
II - inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos
serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de
outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados;
III - prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;
IV - hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços;
V - condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação
dos serviços, em regime de eficiência, incluindo:
a) sistema de cobrança e composição de taxas, tarifas e outros preços
públicos;
b) sistemática de reajustes e de revisões de taxas, tarifas e outros preços
públicos;
c) política de subsídios; e
VI - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e
fiscalização dos serviços.
§ 3- Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis
com o respectivo plano de saneamento básico.
§ 4- O Ministério das Cidades fomentará a elaboração de norma técnica para servir de
referência na elaboração dos estudos previstos no inciso II do caput.
§ 5- A viabilidade mencionada no inciso II do caput pode ser demonstrada mediante
mensuração da necessidade de aporte de outros recursos além dos emergentes da prestação
dos serviços.
§ 6- O disposto no caput e seus incisos não se aplica aos contratos celebrados com
fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei no 8.666, de 1993, cujo objeto seja a prestação de
qualquer dos serviços de saneamento básico.
Subseção II
Das Cláusulas Necessárias
Art. 40. São cláusulas necessárias dos contratos para prestação de serviço de saneamento
básico, além das indispensáveis para atender ao disposto na Lei no 11.445, de 2007, as
previstas:
I - no art. 13 da Lei no 11.107, de 2005, no caso de contrato de programa;
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II - no art. 23 da Lei no 8.987, de 1995, bem como as previstas no edital de licitação,
no caso de contrato de concessão; e
III - no art. 55 da Lei no 8.666, de 1993, nos demais casos.
Seção III
Da Prestação Regionalizada
Art. 41. A contratação de prestação regionalizada de serviços de saneamento básico dar-seá nos termos de contratos compatíveis, ou por meio de consórcio público que represente
todos os titulares contratantes.
Parágrafo único. Deverão integrar o consórcio público mencionado no caput todos os entes
da Federação que participem da gestão associada, podendo, ainda, integrá-lo o ente da
Federação cujo órgão ou entidade vier, por contrato, a atuar como prestador dos serviços.
Art. 42. Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, as atividades
de regulação e fiscalização poderão ser exercidas:
I - por órgão ou entidade de ente da Federação a que os titulares tenham delegado
o exercício dessas competências por meio de convênio de cooperação entre entes
federados, obedecido o art. 241 da Constituição; ou
II - por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços.
Art. 43. O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a plano de
saneamento básico elaborado pelo conjunto de Municípios atendidos.
Seção IV
Do Contrato de Articulação de Serviços Públicos de Saneamento Básico
Art. 44. As atividades descritas neste Decreto como integrantes de um mesmo serviço público
de saneamento básico podem ter prestadores diferentes.
§ 1- Atendidas a legislação do titular e, no caso de o prestador não integrar a administração
do titular, as disposições de contrato de delegação dos serviços, os prestadores mencionados
no caput celebrarão contrato entre si com cláusulas que estabeleçam pelo menos:
I - as atividades ou insumos contratados;
II - as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às atividades
ou insumos;
III - o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de
investimentos, e as hipóteses de sua prorrogação;
IV - os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional
das atividades;
V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros preços
públicos aplicáveis ao contrato;
VI - as condições e garantias de pagamento;
VII - os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação;
VIII - as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão administrativas
unilaterais;
IX - as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento; e
X - a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização
das atividades ou insumos contratados.
§ 2- A regulação e a fiscalização das atividades objeto do contrato mencionado no § 1o serão
desempenhadas por único órgão ou entidade, que definirá, pelo menos:
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I - normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços
prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos;
II - normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos
pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores
envolvidos;
III - garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores
dos serviços;
IV - mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos
usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso;
e
V - sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um
Município.
§ 3- Inclui-se entre as garantias previstas no inciso VI do § 1o a obrigação do contratante de
destacar, nos documentos de cobrança aos usuários, o valor da remuneração dos serviços
prestados pelo contratado e de realizar a respectiva arrecadação e entrega dos valores
arrecadados.
§ 4- No caso de execução mediante concessão das atividades a que se refere o caput,
deverão constar do correspondente edital de licitação as regras e os valores das tarifas e
outros preços públicos a serem pagos aos demais prestadores, bem como a obrigação e a
forma de pagamento”.

4.2. OBRIGATORIEDADE DA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
A última grande reforma do setor de saneamento deu-se no final da década de 1960
com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) e a formulação do Plano Nacional
de Saneamento (PLANASA) que, no início da década de 1970 (período da ditadura militar),
estabeleceu bases institucionais, políticas e financeiras destinadas a mudar a organização
do setor.
Tais iniciativas privilegiavam a prestação dos serviços por Companhias Estaduais de
Saneamento Básico (CESBs), mediante contratos de concessão assinados com os
municípios. Na época, a maioria dos municípios, detentores da titularidade, outorgou às
CESBs a prestação dos serviços de água e esgoto dentro da ótica vigente e defendida
pelos idealizadores do PLANASA: a centralização dos serviços de saneamento pelos
estados, por meio de uma empresa estatal.
Desta forma, os governos estaduais tornaram-se responsáveis pela definição,
planejamento e execução da política do setor para os respectivos Estados, conforme as
diretrizes gerais do governo central e sem a participação dos municípios.
Diante do ambiente político os municípios, em sua maioria, submeteram-se às
imposições da nova política do setor, pois a adesão ao PLANASA era um dos pré-requisitos
para liberação de novos financiamentos. Além disso, como os prefeitos de alguns
municípios eram nomeados pelos governadores, não havia oposição.
Nesse novo ambiente, no entanto, as bases institucionais não previram a
implantação de mecanismos de regulação e fiscalização da prestação dos serviços. Quanto
a estes aspectos, a omissão dos municípios constituiu uma das características principais
dos contratos assinados na vigência do PLANASA, fortalecida pela inexistência de metas
de qualidade e de atendimento para as concessões. Desse modo, as companhias se
PRODUTO 6 - TOMO I - ÁGUA
Página: 65

autorregulavam, definindo suas próprias regras e planos de investimento sem a
participação do poder concedente e, muito menos, dos usuários.
Portanto, estas empresas neste contexto vivenciaram uma situação bastante
cômoda, já que operavam sem a preocupação de mostrar para a sociedade e o poder
concedente se eram ou não eficientes.
Apesar disso, o PLANASA deu um grande passo na infraestrutura do setor. No
entanto, a auto regulação exercida pelas empresas, a falta de incentivo à eficiência e o
repasse das ineficiências às tarifas tornaram as empresas do setor deficitárias, pois os
serviços tinham custos elevados e eram de baixa qualidade.
Outro aspecto decisivo, qual seja, a auto sustentação dos serviços mediante
cobrança de tarifas, um dos princípios norteadores do PLANASA, não ocorreu. Ao mesmo
tempo, cada vez mais o governo federal reduzia os investimentos no setor, com
consequente comprometimento das metas de atendimento, bem como da prestação dos
serviços.
Como resultado destes e de outros fatores, houve em 1986 a extinção do BNH e do
PLANASA, e com ela evidenciou-se um vácuo político institucional no setor de saneamento.
Aliado a este problema, existia a baixa capacidade de endividamento das companhias, as
quais sempre dependeram dos escassos investimentos do governo. Mais um problema,
então, originou-se: a contenção ao crédito.
Diante desta situação, as empresas tiveram de abrir novas fontes de investimentos
para o setor e viram-se forçadas a rever os processos, no intuito de reduzir custos e
aumentar a eficiência para garantir os investimentos. Paralelamente, com a entrada em
vigor do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, a sociedade tornou-se mais
exigente e crítica, e passou a cobrar melhor prestação de serviço por parte das empresas
públicas ou privadas.
A Lei Nacional do Saneamento Básico, nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, é um
dos instrumentos legais deste marco regulatório e traz no seu arcabouço legal-institucional
diretrizes para as funções de regulação e fiscalização da prestação dos serviços de
saneamento básico. A Lei rompe com o modelo “Planasiano” que obrigou os Municípios a
concederem os serviços de água e esgoto aos Estados, por meio de empresas estaduais
que, na maioria delas, prestam os serviços sem participação do município e da sociedade
civil, além de exercerem a auto regulação.
A Lei nº 11.445/07 (alterada pela Lei 14.026/20) separa as funções de planejamento,
regulação e fiscalização e prestação dos serviços públicos de saneamento básico,
acabando com a auto regulação dos prestadores e, condiciona a validade dos contratos à
existência de entidade de regulação e fiscalização e normas de regulação.
Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de
serviços públicos de saneamento básico:
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;
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II - a existência de estudo que comprove a viabilidade técnica e econômico-financeira
da prestação dos serviços, nos termos estabelecidos no 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;
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;
V - a existência de metas e cronograma de universalização dos serviços de
saneamento básico.

A Lei nº 11.445/07 ainda estabelece que os titulares/municípios definam a entidade
que será responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico,
podendo a atividade de regulação ser exercida diretamente pelo titular ou delegada,
conforme pode ser observado nos artigos transcritos a seguir:
Art. 9º. O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento
básico, devendo, para tanto:
I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei;
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, observada as normas nacionais relativas à
potabilidade da água;
IV - fixar os direitos e 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.

As atividades administrativas de regulação, inclusive organização, e de fiscalização
dos serviços de saneamento básico poderão ser executadas pelo titular:
I - diretamente, mediante órgão ou entidade de sua administração direta ou
indireta, inclusive consórcio público do qual participe; ou
II - mediante delegação a órgão ou entidade de outro ente da Federação, por
meio de gestão associada de serviços públicos autorizada por consórcio
público ou convênio de cooperação entre entes federados.

A Lei nº 11.445/07 não trata da regulação, especificamente, quando os serviços são
prestados pelo titular. Não existe distinção quando não há relação contratual ente o titular
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e o prestador, em função da prestação ser por meio de órgão da Administração Pública
municipal Direta ou entidade da Administração Pública municipal Indireta.
De acordo com parágrafo único do Art. 20 da Lei Federal nº 11.445/2007:
➢ “Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do
cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de
serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais.”
Já o Art. 21 da Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece:
➢ “A função de regulação, desempenhada por entidade de natureza autárquica
dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária
e financeira, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade
e objetividade das decisões.”
Além disso, destacamos que a atividade reguladora não é indelegável, sendo
possível a regulação independente do Titular:
➢ “Art. 23. § 1º A regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento
básico poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora, e
o ato de delegação explicitará a forma de atuação e a abrangência das
atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas.“
Para que a regulação possa ser feita de forma uniforme em todo o país, a Lei
14.026/2020 atribuiu à ANA a competência para instituir normas de referência para a
regulação dos serviços públicos de saneamento básico, alterando a Lei 9.984/2000.
Desta forma, cabe à ANA, dentre outras atribuições:
➢ Estabelecer normas de referência sobre:
▪

Padrões de qualidade e eficiência na prestação, na manutenção e na
operação dos sistemas de saneamento básico;

▪

Regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico;

▪

Padronização dos instrumentos negociais de prestação de serviços
públicos de saneamento básico firmados entre o titular do serviço
público e o delegatário, os quais contemplarão metas de qualidade,
eficiência e ampliação da cobertura dos serviços, bem como
especificação da matriz de riscos e dos mecanismos de manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro das atividades;

▪

Metas de universalização dos serviços públicos de saneamento básico
para concessões que considerem, entre outras condições, o nível de
cobertura de serviço existente, a viabilidade econômico-financeira da
expansão da prestação do serviço e o número de Municípios
atendidos;

▪

Critérios para a contabilidade regulatória;
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▪

Redução progressiva e controle da perda de água;

▪

Metodologia de cálculo de indenizações devidas em razão dos
investimentos realizados e ainda não amortizados ou depreciados;

▪

Governança das entidades reguladoras, conforme princípios
estabelecidos no art. 21 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007;

▪

Reúso dos efluentes sanitários tratados, em conformidade com as
normas ambientais e de saúde pública;

▪

Parâmetros para determinação de caducidade na prestação dos
serviços públicos de saneamento básico;

▪

Normas e metas de substituição do sistema unitário pelo sistema
separador absoluto de tratamento de efluentes;

▪

Sistema de avaliação do cumprimento de metas de ampliação e
universalização da cobertura dos serviços públicos de saneamento
básico;

▪

Conteúdo mínimo para a prestação universalizada e para a
sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de
saneamento básico.

➢ A ANA disponibilizará, em caráter voluntário e com sujeição à concordância
entre as partes, ação mediadora ou arbitral nos conflitos que envolvam
titulares, agências reguladoras ou prestadores de serviços públicos de
saneamento básico;
➢ A ANA zelará pela uniformidade regulatória do setor de saneamento básico e
pela segurança jurídica na prestação e na regulação dos serviços;
➢ Caberá à ANA elaborar estudos técnicos para o desenvolvimento das
melhores práticas regulatórias para os serviços públicos de saneamento
básico, bem como guias e manuais para subsidiar o desenvolvimento das
referidas práticas;
➢ Caberá à ANA promover a capacitação de recursos humanos para a
regulação adequada e eficiente do setor de saneamento básico;
➢ A ANA contribuirá para a articulação entre o Plano Nacional de Saneamento
Básico, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Nacional de
Recursos Hídricos.
4.2.1.

Importância da Regulação dos Serviços de Saneamento Básico

Basicamente, há duas principais razões que justificam regular uma empresa. A
primeira é corrigir falhas de mercado, principalmente em monopólios naturais e a segunda
garantir o interesse público. Ou seja, a regulação tem como finalidade a garantia de todos
os serviços públicos serem prestados em condições adequadas. Para isto, a prestação dos
serviços deve atender aos princípios básicos de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade.
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Desta maneira, a regulação e a fiscalização são fundamentais para a prestação de
serviços públicos com qualidade e sustentabilidade, assegurada a participação e o controle
social.
O controle social é um dos princípios da Lei nº 11.445/07. A Lei estabelece a
participação da sociedade nos processos de formulação de política, de planejamento e de
avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico (Art. 3º, inciso IV); em
audiências e consultas públicas sobre minuta de contrato para prestação de serviços
públicos de saneamento básico (Art. 11, inciso IV); em audiência e/ou consultas públicas
para apreciação de propostas de plano de saneamento básico, inclusive dos estudos que
os fundamentem (Art. 19, inciso V, §5º); por meio de mecanismos normatizados pela
entidade de regulação da prestação dos serviços (Art. 23, inciso X); por meio do acesso a
informações sobre a regulação ou à fiscalização dos serviços prestados (Art. 26); e no
acesso a informações sobre direitos e deveres dos usuários (Art. 27), nos processos de
revisão tarifária (Art. 38, inciso II, §1º) e em órgãos de controle social.
Se os serviços de saneamento forem prestados diretamente pelo ente titular ou por
entidade de sua Administração Indireta, a Lei nº 11.445/07 implica que a regulação seja
feita pelo próprio Poder Público, por seus órgãos centrais ou pela via hierárquica. Porém,
no caso de descentralização, mesmo que para ente da Administração Indireta, é de rigor
que se crie um ente específico para exercer a regulação.
Assim sendo, caso os serviços sejam delegados a um operador privado ou integrante
da Administração Indireta de outro ente que não o seu titular, obrigatoriamente deverá
haver, previamente, à delegação, a instituição de um ente que receba as competências
para regular os serviços. Tal exigência está prevista no Artigo 11 da Lei nº 11.445/07, como
condição de validade dos contratos que tenham como objetivo a prestação de serviços
públicos de saneamento básico.
Quando a prestação for concedida, existe relação contratual entre o titular e o
prestador e obrigações contratuais para atender aos usuários. O ente regulador deve
garantir o equilíbrio das relações entre o prestador e o titular visando à prestação de
qualidade dos serviços aos usuários, a defesa dos usuários e a preservação do interesse
público e a sustentabilidade econômico-financeira do prestador.
São objetivos da regulação:
I.

fixar direitos e obrigações dos usuários e dos prestadores do serviço;

II.

estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a
satisfação dos usuários; garantir o cumprimento das condições e metas
estabelecidas;

III.

prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos
órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência;

IV.

definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio econômico
e financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária e de outros preços
públicos, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços
e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.
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Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico
a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e
para a correta administração de subsídios.
O poder regulatório de uma agência reguladora é exercido com a finalidade última
de atender ao interesse público, mediante as atividades de normatização, fiscalização,
controle, mediação e aplicação de sanções e penalidades nas concessões e permissões
da prestação dos serviços públicos submetidos à sua competência com vistas a:
➢ Promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços;
➢ Fixar regras procedimentais claras;
➢ Promover a estabilidade nas relações entre o poder concedente, entidades
reguladas e usuários;
➢ Estimular a expansão e a modernização dos serviços, de modo a buscar a
universalização e a melhoria dos padrões de qualidade; e,
➢ Evitar a susceptibilidade do setor aos interesses políticos.
4.2.2.

Disponibilidade Financeira

Para o planejamento das atividades e metas a serem executadas pela agência
reguladora, deve-se avaliar a disponibilidade financeira advinda das taxas de regulação
cobradas das prestadoras dos serviços de saneamento básico.
No Brasil, esta taxa varia de 0,5 a 1,0% das receitas operacionais das prestadoras
dos serviços para agências estaduais e de até 3,0% para as agências municipais.
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5. ESTRUTURAÇÃO LOCAL DA FISCALIZAÇÃO E DA REGULAÇÃO NO ÂMBITO DA
POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO, BEM COMO PARA ACOMPANHAMENTO
DAS AÇÕES DO PMSB
A representação da sociedade na gestão do saneamento básico faz-se fundamental,
com garantias legais para este exercício.
Segundo os princípios fundamentais da Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de
2007 e da Lei 14.026/2020, o PMSB deverá ter um conjunto de mecanismos e
procedimentos que garantem à sociedade informações e participações nos processos de
avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico. A mesma Lei também
garante a participação da sociedade no processo de revisão do plano. Fatos confirmados
pela incorporação da participação dos cidadãos nas decisões de interesse público,
conforme disposto pelo Artigo 216 da Constituição Federal Brasileira de 1988, onde é
definido que:
O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma
descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta
de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os
entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento
humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais.
§1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e
nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos
seguintes princípios:
X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social
(BRASIL,1988).

A população então, detém o direito de poder atuar desde a elaboração do Plano, a
implementação, o monitoramento e a fiscalização das ações. A Resolução Recomendada
nº 75 de 02 de julho de 2009 do Conselho das Cidades também informa quanto à relevância
da participação social. De acordo com o artigo 2:
Art. 2º. O Titular dos Serviços, por meio de legislação específica, deve estabelecer
a respectiva Política de Saneamento Básico, que deve contemplar:
VIII. o estabelecimento dos instrumentos e mecanismos de participação e controle
social na gestão da política de saneamento básico, ou seja, nas atividades de
planejamento e regulação, fiscalização dos serviços na forma de conselhos das
cidades ou similar, com caráter deliberativo; (BRASIL, 2009).

Já o seu art. 3º, estabelece em seu item I:
Art. 3º. A definição do processo participativo na formulação da Política e na
elaboração e revisão do Plano, bem como os mecanismos de controle social na
gestão deverão:
I. estabelecer os mecanismos e procedimentos para a garantia da efetiva
participação da sociedade, tanto no processo da formulação da Política e de
elaboração e revisão do Plano de Saneamento Básico em todas as etapas, inclusive
o diagnóstico, quanto no Controle Social, em todas as funções de Gestão; (BRASIL,
2009).
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Assim, a sociedade civil, entidades públicas, o setor privado, poder público e
prestadores de serviços, ou seja, todo e qualquer cidadão, podem participar dos espaços
de participação por meio da constituição do órgão colegiado, audiências públicas, consultas
públicas e conferências, tendo como objetivo maior promover universalização dos serviços
de saneamento.
A sociedade civil organizada, tais como: organizações da sociedade civil de interesse
público, organizações não governamentais, cooperativas, associações, sindicatos,
entidades de classe e grupos organizados são atores que devem e podem atuar junto aos
órgãos públicos, no planejamento de ações, na cobrança de investimentos necessários, no
monitoramento, na fiscalização das ações e na minimização dos impactos socioambientais.
É importante também a participação das instituições acadêmicas, no sentido de
aportar conhecimento técnico-científico e unificá-las às demandas populares. O setor
privado deverá contribuir principalmente com ações de responsabilidade socioambiental,
interagindo com o poder público e com a sociedade civil organizada.
A participação destes é assegurada segundo o Art. 47 da Lei Federal nº 11.445/2007,
que estabelece:
CAPÍTULO VIII
DA PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS NO CONTROLE SOCIAL
Art. 47. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir
a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, nacional, estaduais,
distrital e municipais, em especial o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nos
termos da Lei nº 9.433/1997, 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.
§ 1º As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o caput
deste artigo poderão ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as
devidas adaptações das leis que os criaram (BRASIL, 2007a).

No que tange especificamente aos resíduos sólidos, a Lei nº 12.305/2010, também
prevê os mecanismos de participação e controle social onde trata da elaboração do Plano
de gestão Integrada dos resíduos sólidos:
Art. 19 - O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte
conteúdo mínimo:
XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial
das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;
XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da
implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos
sólidos de que trata o Art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no Art.
33;
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Quanto à regulação, segundo a Lei 14.026/2020, no caso de interesse local, a
titularidade é exercida pelos Municípios e pelo DF, sendo que, em seu Art. 8, fica
determinado que o titular dos serviços públicos de saneamento básico deve definir a
entidade responsável pela regulação e fiscalização desses serviços, independentemente
da modalidade de sua prestação.
Portanto, independente da forma de gestão dos serviços, o Município (no caso de
interesse local como acontece em Macaé) é o responsável pela escolha do regulador.
Assim como para o PMSB, o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de
Resíduos Sólidos (PMGIRS) deverá ser objeto de revisão com periodicidade máxima de 4
anos.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional (BRASIL, 2011), os princípios
para a promoção da participação social são:
Quadro 30 - Princípios para a promoção da participação social.
Deve ser abandonada a visão setorial e fragmentada presente no fazer do
Transversalidade e
saneamento, para que a intersetorialidade e a transdisciplinaridade possa ser
intersetorialidade
incorporada. Deve-se, ainda, promover a integração das dimensões presentes na
promoção da qualidade de vida e da saúde da população com as sanitárias
Deve-se facilitar o acesso à informação e a participação na definição das
prioridades, na gestão dos serviços e aplicação dos recursos. Para o
Transparência e
estabelecimento do diálogo, devem ser consideradas as especificidades
diálogo
regionais, étnicas, culturais, sociais e econômicas, de forma a promover a
decodificação e a ressignificação dos conceitos e práticas sociais coletivas
As ações devem ser pautadas de forma a estimular a reflexão crítica dos sujeitos
Emancipação e
sociais, fortalecendo sua autonomia, sua liberdade de expressão e contribuindo
democracia
para a qualificação e ampliação de sua participação nas decisões políticas
As ações de mobilização devem reconhecer a pluralidade e a diversidade nos
meios natural, social, econômico e cultural. Devem ser respeitados os saberes,
Tolerância e
papéis, ritmos, valores e dinâmicas dos sujeitos envolvidos, buscando ampliar a
respeito
participação e o acolhimento das diferenças, a fim de atribuir legitimidade aos
consensos construídos coletivamente
Fonte: Brasil, 2007b apud Brasil, 2011.

O Ministério do Desenvolvimento Regional ainda recomenda a necessidade de
investimentos das instituições promotoras com vistas a adoção de novas práticas que
privilegiem o interesse coletivo acima do individual. É recomendada ainda uma série de
ações para buscar a participação social no desenvolvimento, acompanhamento,
monitoramento e avaliação do PMSB, entre elas destacam-se:
➢ Realizar planejamento para organizar e pactuar os principais eixos, objetivos e
recursos com os atores institucionais e sociais envolvidos;
➢ Promover ações de sensibilização dos técnicos sobre a importância do PMSB e
sua realização mediante metodologias participativas;
➢ Realizar investimentos para a qualificação/capacitação técnica;
➢ Estimular a construção de parcerias baseadas na responsabilidade e poder
compartilhado;
➢ Elaborar e disponibilizar documentos e informações sistematizadas, construídas
com linguagem acessível e clara para a maioria;
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➢ Estimular a disposição para o diálogo e a necessária tradução do saber técnico e
saber popular por meio de reuniões sistemáticas, oficinas de trabalho, etc;
➢ Estimular a participação também por meio de audiências públicas, atividades de
consultas populares, como assembleias, fóruns, reuniões comunitárias, comissões
de acompanhamento, por meio de atividades de capacitação e da participação em
conferências e conselhos;
➢ Considerar as condições e realidades locais de forma a dar sentido de
pertencimento;
➢ Promover a ampla divulgação da programação das atividades do PMSB utilizandose os meios de comunicação disponíveis na localidade, com linguagem clara e
acessíveis;
➢ Estimular e viabilizar a inclusão de grupos específicos - mulheres, portadores de
necessidades especiais e crianças (BRASIL, 2011).
Também é de suma importância, após a implantação do PMSB ser instituído um
modelo de acompanhamento do mesmo através de instrumentos de avaliação e
monitoramento dos Programas, Planos, Projetos e Ações propostos. Para o
acompanhamento posterior a realização do plano, destacam-se:
Instrumento de Avaliação e Monitoramento
O PMSB se integrará ao conjunto de políticas públicas de saneamento básico de
Macaé (RJ), e assim, seu conhecimento e sua efetividade na execução são de interesse
público e deve haver um controle sobre sua aplicação. Neste contexto, a avaliação e o
monitoramento assumem um papel fundamental como ferramenta de gestão e
sustentabilidade do PMSB.

Instrumentos de Controle Social
Os instrumentos de controle social podem ser resumidos conforme Figura 7, sendo
seus elementos explicados posteriormente.
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Figura 7 - Instrumentos de Controle Social.
Fonte: SERENCO.

Conselho Municipal de Saneamento
Os Conselhos provêm do princípio da participação comunitária (Constituição de
1988) tendo origem em experiências de caráter informal sustentadas por movimentos
sociais. Os Conselhos têm o intuito de se firmar como um espaço de cogestão entre o
estado e a sociedade.
Citamos, como exemplo, o Conselho Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (COMMADS), sendo um órgão colegiado autônomo de
caráter consultivo, deliberativo e normativo do Sistema Municipal de Meio Ambiente
(SIMMA) da Prefeitura Municipal de Macaé (RJ), tendo como atribuições:
➢ Auxiliar na definição da política ambiental do Município e acompanhar sua
execução;
➢ Contribuir no aprimoramento dos métodos e padrões de monitoramento ambiental
desenvolvidos pelo Poder Público;
➢ Apresentar sugestões para projeto de lei de relevância ambiental de iniciativa do
Poder Executivo;
➢ Apresentar sugestões para a reformulação do Plano Diretor de Gestão Ambiental
do Território Municipal no que concerne às questões ambientais;
➢ Propor a criação de Unidades de Conservação;
➢ Propor e incentivar ações de caráter educativo, para a formação da consciência
pública, visando à proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.
Em Macaé (RJ), não existe, atualmente, o Conselho específico para o Saneamento
Básico, um órgão integrante da estrutura administrativa, responsável pela Política Municipal
de Saneamento Ambiental, de caráter permanente, de natureza deliberativa e consultiva.
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Portanto, a proposta do PMSB é a criação do Conselho Municipal de Saneamento
Básico de Macaé, de caráter consultivo e articulador.
Audiência Pública
A audiência pública normalmente ocorre de forma presencial e se destina a obter
manifestações e provocar debates em sessão pública especificamente designada acerca
de determinada matéria. É considerada uma instância no processo de tomada da decisão
administrativa ou legislativa.
É através dela que o responsável pela decisão tem acesso, simultaneamente, e em
condições de igualdade, às mais variadas opiniões sobre a matéria debatida, em contato
direto com os interessados. Contudo, tais inferências não determinam a decisão, pois têm
caráter consultivo apenas, mas a autoridade, mesmo desobrigada a segui-las, deve analisálas a propósito de aceitá-las ou não.
Consulta Pública
É o mecanismo que possibilita que o cidadão comum opine sobre questões técnicas,
utilizado por diversos órgãos da administração pública e por algumas entidades na
elaboração de projetos, resoluções ou na normatização de um determinado assunto.
Conferência
A Conferência de Saneamento Básico poderá ser realizada a cada dois anos,
servindo para subsidiar a formulação da política e a elaboração ou reformulação do PMSB.
É uma forma eficaz de mobilização, por permitir a democratização das decisões e o controle
social da ação pública.
Instrumentos de Gestão
➢ Política Municipal de Saneamento Básico;
➢ Plano Municipal de Saneamento Básico;
➢ Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
➢ Estruturação Administrativa;
➢ Fundo Municipal de Saneamento;
➢ Sistema Municipal de Informações sobre o Saneamento Básico;
➢ Instrumentos regulatórios setoriais e gerais da prestação dos serviços.

Instrumentos de Avaliação
A fim de acompanhar o processo de efetivação quantitativa e qualitativa das ações
e demandas planejadas, se faz relevante a adoção de indicadores para avaliação das
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diretrizes apresentadas no plano. Conforme art. 20 da Lei nº 11.445/2007, cabe à entidade
reguladora a verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos
prestadores de serviço.
Como instrumentos de avaliação do PMSB serão adotados os indicadores aqui
apresentados, os quais são oriundos de diversas fontes, entre elas do Sistema Nacional de
Informações Sobre Saneamento (SNIS).
A adoção de indicadores amplamente usados no Brasil e exterior, baseados no
SNIS, na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PENSB/IBGE) ou na Associação
Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), possuem a vantagem da possibilidade de
benchmarking entre as prestadoras de serviços, e principalmente no estabelecimento de
políticas públicas no âmbito da gestão dos recursos hídricos e ambientais. Indicadores de
qualidade, defesa dos usuários, sustentabilidade financeira do prestador e sustentabilidade
ambiental auxiliam significativamente às atividades de regulação dos serviços de
saneamento.

5.1.

MECANISMOS PARA DIVULGAÇÃO E ACESSO DA POPULAÇÃO AO PMSB

Conforme exposto anteriormente, o PMSB deverá ter ampla divulgação por todos os
meios de comunicação disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Macaé (RJ). Sugerese a criação de um Portal Saneamento, com acesso via Internet, tendo em vista manter
grande parte da população notificada das ações em desenvolvimento. Cópias do PMSB
(vias impressas ou digitais) deverão ser disponibilizadas aos Centros de Ensino e Cultura
de Macaé, às Bibliotecas, Associações de Classes, entre outras.
O processo tem por objetivo divulgar as características, critérios e procedimentos
recomendados pelo PMSB, bem como, em fases posteriores, os resultados de desempenho
físico-financeiro e gestão para subsidiar uma nova etapa de planejamento, quando da
revisão do PMSB. Especificamente a divulgação tem como objetivos:
➢ Garantir que as instituições públicas e privadas, bem como as prestadoras de
serviço, tenham amplo conhecimento das ações do PMSB e suas respectivas
responsabilidades;
➢ Manter mobilizada a população e assegurar o amplo conhecimento das ações
necessárias para a efetiva implementação do mesmo, bem como das suas
responsabilidades;
➢ Transparecer as atividades do PMSB.
Os conteúdos e estratégias levarão em conta os seguintes quesitos mínimos
necessários:
➢ Estratégias e políticas federais, estaduais e municipais sobre o Saneamento
Básico;
➢ Princípios, objetivos e diretrizes do PMSB;
➢ Objetivos específicos e metas de cada setor do PMSB;
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➢ Programas e projetos a serem implantados para a operacionalização do PMSB;
➢ Procedimentos, avaliação e monitoramento do PMSB.
Recomenda-se que o principal meio de divulgação a ser utilizado esteja vinculado
ao meio eletrônico, por ser este de fácil acesso a população e de rápida divulgação. Deverá
ser criado um Sistema de Informações de Saneamento Básico de Macaé - SISB-MACAE
(ou similar), e ali devem estar disponíveis todas as informações pertinentes, conforme o
PMSB. O SISB-MACAE poderá estar interligado ao portal do município e deverá ser de fácil
localização.
A adoção de indicadores amplamente usados no Brasil e exterior, baseados no
SNIS, na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB/IBGE) ou na Associação
Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), possuem a vantagem da possibilidade de
benchmarking entre as prestadoras de serviços, e principalmente no estabelecimento de
políticas públicas no âmbito da gestão dos recursos hídricos e ambientais. Indicadores de
qualidade, defesa dos usuários, sustentabilidade financeira do prestador e sustentabilidade
ambiental auxiliam significativamente às atividades de regulação dos serviços de
saneamento.
Segundo Cutolo et al. (2012), atualmente as ferramentas de Sistema de Informações
Geográficas (SIG) são de extrema importância no processo de implantação de políticas
públicas, instalações das obras, levantamento de pontos vulneráveis do ambiente, enfim,
auxiliando substancialmente na tomadas de decisões de ações para o saneamento básico,
através da possibilidade visualizar e estudar aspectos multidisciplinares (saúde, habitação,
ambiente, etc) no espaço.
Portanto, os seguintes meios de comunicação podem ser utilizados para a
divulgação e acesso da população ao PMSB:
➢ Sistema de Informações de Saneamento Básico de Macaé (SISB-MACAE);
➢ Conferência Municipal de Saneamento Básico e Pré-Conferências;
➢ Realização de Seminários e Palestras em parceria com ONGs e instituições de
ensino;
➢ Meios de Comunicação Massiva: jornal, rádio, televisão;
➢ Capacitações e Treinamentos para servidores;
➢ Elaboração de uma cartilha explicativa do PMSB;
➢ Realização de reunião pública anual para prestação de contas e apresentação do
desenvolvimento das metas e implantação dos programas de governo propostos
no PMSB;
➢ Projetos e Programas de Educação Ambiental ligados ao tema;
➢ Boletins, panfletos, pôster, cartazes, entre outros.
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O responsável pela divulgação do PMSB, necessariamente deve ser o titular dos
serviços, também responsável pela elaboração do PMSB. Portanto, a Prefeitura Municipal
de Macaé deverá ser o responsável pela divulgação do PMSB.
Utilizando a própria estrutura e capacidade, deverão ser realizadas as seguintes
atividades:
➢ Compatibilização com outros sistemas de informações e atualização permanente
das informações disponibilizadas através do SISB-MACAE, assim como
ampliações do sistema;
➢ Auxiliar o Conselho Municipal de Saneamento (conselho que deverá ser criado,
conforme descrito anteriormente) na realização das Pré-Conferências e na
Conferência Municipal de Saneamento Básico, garantindo a participação de (i)
representantes, lideranças e técnicos das instituições públicas e população civil
organizada; (ii) representantes de ONGs (comunidades, associações,
cooperativas e outros); (iii) representantes das instituições técnicas regionais. Para
estes eventos deverão ser preparadas cartilhas informativas para garantir o acesso
às informações pertinentes aos eventos, e divulgar o material e ata através do
SISB-MACAE;
➢ Realizar palestras e seminários abordando os conceitos das atividades do PMSB,
apresentando a proposta de programação ao futuro Conselho Municipal de
Saneamento Básico, para sua avaliação e recomendações;
➢ Capacitações e Treinamentos para servidores através de reuniões especiais e
oficinas para amplo conhecimento das ações do PMSB, bem como das
responsabilidades de cada entidade para uma efetiva implementação do PMSB;
➢ Capacitação, informação e fiscalização de geradores de resíduos nas suas
diversas categorias, em especial os resíduos especiais de responsabilidade dos
próprios geradores e aqueles sujeitos a logística reversa;
➢ Capacitação, informação e fiscalização de geradores de resíduos domiciliares,
especialmente quanto a correta segregação dos resíduos, seu acondicionamento
e das condições de funcionamento dos serviços de coleta, transporte e valorização
de resíduos sólidos;
➢ Produção de Boletins, cartilhas, cartazes, pôsteres, panfletos que serão utilizados
e/ou entregues com motivo dos seminários, palestras, treinamento e outros
eventos e divulgação do PMSB. Trata-se de objetivar em linguagem simples e
resumida os conteúdos do PMSB para facilitar sua compreensão aos membros da
sociedade civil organizada, poderes executivos, legislativo e judiciário, bem como
das entidades privadas e população em geral.
5.2.

MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTRAS POLÍTICAS
DE DESENVOLVIMENTO URBANO
O sucesso do PMSB só será possível diante da relação harmônica e concisa entre
o Plano Diretor Municipal e da Lei Orgânica de Macaé, do Plano de Recursos Hídricos e
demais políticas que porventura venham surgir ou que tenham como objetivo o
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desenvolvimento sustentável da sociedade, juntamente com uma interface do poder público
e a sociedade civil.
Para o PMGIRS, além dos dispositivos acima destacados, há que se relevar os
requisitos específicos para cada categoria de resíduos, em especial a legislação ambiental
vigente.
O PMSB foi elaborado levando em conta aspectos das políticas de desenvolvimento
urbano citadas, principalmente na projeção populacional efetuada. Além disso, foram
utilizados estudos, propostas e diversas informações contidas nessas políticas como forma
de subsidiar a elaboração do PMSB, de forma que, atualmente, há uma relação harmônica
entre esses diferentes documentos.
No entanto, essa harmonia deverá ser mantida na ocasião das revisões das
diferentes políticas públicas, através da proposta de que essas futuras revisões sejam feitas
conforme metodologia utilizada no PMSB, com o intuito de manter essa harmonia e impedir
que políticas públicas não levem em conta todos os aspectos existentes, entre eles o
saneamento.
Apenas citando um exemplo, na ocasião das revisões do Plano Diretor Municipal,
deverá ser levado em conta a capacidade de produção de cada sistema de abastecimento
de água e a capacidade de diluição / recebimento de esgotos nos corpos hídricos, como
forma de nortear o ordenamento territorial, assim como devem ser levados em conta
aspectos das vertentes de resíduos sólidos e drenagem.
A seguir serão descritos de maneira sucinta o que cada instrumento de política de
desenvolvimento urbano citado anteriormente tem como meta principal, descrevendo a
importância de cada um no desenvolvimento da cidade e evidenciando, assim, a relação
com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Macaé (RJ).
Plano Diretor Municipal
O Plano Diretor Municipal (PDM) é o instrumento básico que orienta a política de
desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana, norteando a ação dos agentes
públicos e privados, no atendimento às aspirações da comunidade. O PDM estabelece
como as diretrizes nacionais se relacionam com a realidade local, como é organizado o
crescimento e o território da cidade, bem como quais os instrumentos da política urbana
que deverão ser implementados no espaço territorial.
Assim, o Plano Diretor visa relacionar a população e o seu território, para o
desenvolvimento do uso e ocupação do espaço, para a democratização dos equipamentos
urbanos, para inclusão social e para uso racional dos recursos naturais. Ele apresenta um
conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização
espacial dos usos do solo urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais
da estrutura urbana (VILLAÇA, 1999).
Em Macaé, a Lei complementar nº 279/2018 dispõe sobre a Política de
desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor do município.
É importante ressaltar que a disposição de equipamentos públicos de saneamento
pelo território (redes de abastecimento, de coleta de esgoto e de resíduos, e redes de
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drenagem de águas pluviais) deve estar em consonância com as disposições do PDM,
sendo que este instrumento de gestão territorial deve ser seguido à risca por todos, tanto
empreendimentos públicos quanto privados, com o intuito de ocupar áreas definidas para
cada fim, preservando as necessárias.
Lei Orgânica de Macaé
Trata-se da lei fundamental de Macaé cujo objetivo é orientar o exercício do poder,
fortalecer as instituições democráticas e os direitos da pessoa humana. A Lei Orgânica é
uma lei genérica, de caráter constitucional, elaborada no âmbito dos municípios/distrito
federal e conforme as determinações e limites impostos pelas constituições federal e do
respectivo Estado. Nela há diretrizes para o desenvolvimento urbano com vistas a ao bemestar da população.
Código municipal de Meio Ambiente de Macaé
Estabelecido pela Lei Complementar nº 027/2001, que regula a ação do Poder
Público Municipal e sua relação com os cidadãos e instituições públicas e privadas, na
preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida
humana e da biodiversidade.
Plano e Política de Recursos Hídricos
O Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos orienta as ações na área
de recursos hídricos, com uma perspectiva de caráter estratégico, tomando por base
diretrizes gerais, em escala de todo o território e vistas à região metropolitana, que possuam
o condão de integrar a Política de Recursos Hídricos com outras políticas setoriais de outros
Estados e com a Política Nacional de Recursos Hídricos.
O Plano preconiza o balanço do uso dos recursos hídricos em cada bacia
hidrográfica, realiza análises quantitativas e qualitativas, indica possíveis ações de
melhorias dos sistemas, na fiscalização, no desenvolvimento de um sistema de informações
de recursos hídricos e também na relevância da comunicação na gestão dos mesmos,
objetivando medidas necessárias para o desenvolvimento sustentável na bacia, com
enfoque à disponibilidade de água, a emissão de poluentes e à prevenção de desastres
naturais.
Os planos de saneamento básico devem, obrigatoriamente, serem compatíveis com
os planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas em que os Municípios/Distrito
Federal estiverem inseridos, ou seja, se faz necessário alinhar a planejamento previsto no
Plano de Recursos Hídricos com o Plano de Saneamento de Macaé, em todos os níveis de
planejamento.
Todas as ferramentas de gestão urbana destacadas anteriormente, visam a
integração com o meio ambiente e o planejamento sustentável do mesmo, levando em
consideração a integração entre as políticas. Para que a integração ocorra, é necessário
que sejam garantidos, através de mecanismos legais, que os representantes de cada
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órgão, que tenham poderes de decisão, façam parte e colaborem de maneira ativa no
planejamento das ações, aplicação destas e acompanhamento dos resultados de cada
política pública voltada ao desenvolvimento urbano. Através da participação dos
representantes no planejamento dos setores distintos, poderá ser garantido que o
desenvolvimento da cidade seja discutido e planejado da maneira mais coerente e
otimizada.
Pode-se citar como exemplo a liberação de uma área para urbanização, sem ser
discutido com os órgãos prestadores de serviço se a região conseguirá ser atendida com
rede de água ou esgoto, ou até mesmo que impactos no trânsito poderão ser criados com
o aumento da população na determinada região. Este é um exemplo típico que ocorre nas
cidades, porém de fácil resolução se os representantes, antes das tomadas de decisões,
se reunissem para discutir tal planejamento. Decisões políticas mal tomadas, como a
escolha de uma determinada área bem afastada para inclusão de moradias sociais, afetam
significativamente no atendimento correto de várias pessoas com os serviços de
saneamento e de urbanização.
Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB)
O Plano Nacional de Saneamento Básico, deve ser objeto de frequente
acompanhamento, haja vista sua representatividade como planejamento nacional para o
saneamento básico.
A existência de metas para as diferentes vertentes respeitadas as regiões do Brasil,
servem de referência para a elaboração e revisão do PMSB de Macaé (RJ).
Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES)
Especificamente para os resíduos sólidos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos,
deve ser relevado como orientados da elaboração e revisão do PMGIRS. Mesmo que não
aprovado, o PLANARES trata de particularidades dos resíduos resultantes de intensivos
estudos realizado na fase de sua elaboração.
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