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APRESENTAÇÃO
A Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007 instituiu a Política Nacional de Saneamento
Básico e estabeleceu a obrigatoriedade dos titulares dos serviços públicos de saneamento básico
elaborarem seus Planos de Saneamento Básico, abrangendo os quatro eixos do saneamento
(abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, drenagem urbana e manejo de águas pluviais), tendo como prazo final de apresentação o
dia 31 de dezembro de 2015, conforme Decreto Federal nº 8.211, de 24 de março de 2014.
Diante da necessidade de elaboração dos planos, o Consórcio Intermunicipal da Bacia do
Paraopeba (CIBAPAR) identificou a carência dos municípios pertencentes à bacia em dispor
recursos técnicos e financeiros para tal. Nesse sentido, buscou meios para dotar os municípios dos
recursos necessários.
No início do ano de 2014, o CIBAPAR, informado sobre recurso financeiro de ação compensatória
da Petrobrás a ser aplicado na Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, entrou em articulação com o
Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) / Coordenadoria Regional de Promotoria de Justiça
do Meio Ambiente de Bacias Hidrográficas do Rio Paraopeba e Rio das Velhas, e apresentou
projeto buscando captar recursos para a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico
(PMSB) em municípios da bacia. O projeto foi aprovado no final do ano de 2014, viabilizando o
repasse dos recursos necessários.
Nesse contexto, a empresa Projeta Consultoria e Serviços Ltda foi contratada para a elaboração
dos PMSBs dos seguintes municípios: Bonfim, Brumadinho, Congonhas, Conselheiro Lafaiete,
Cristiano Otoni, Florestal, Igarapé, Jeceaba, Maravilhas, Mateus Leme, Pequi, Queluzito, São Brás
do Suaçuí, São José da Varginha e Sarzedo, sendo posteriormente incluídos os municípios de Mário
Campos e Rio Manso. A contratação foi realizada de forma conjunta, objetivando uma abordagem
sistêmica no âmbito de bacia hidrográfica.
Os Planos Municipais de Saneamento Básico têm o objetivo de consolidar os instrumentos de
planejamento e gestão afetos ao saneamento, com vistas a universalizar o acesso aos serviços,
garantindo qualidade e suficiência no suprimento dos mesmos, proporcionando melhores
condições de vida à população, bem como a melhoria das condições ambientais. Este documento
(Produto K - Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico: Resumo Executivo)
apresenta a consolidação dos trabalhos executados para a elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico do Município de Jeceaba.
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1.

INTRODUÇÃO

Os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) constituem um documento essencial como
ferramenta de planejamento estratégico para a futura elaboração de projetos e execução de
serviços e obras, servindo de diretriz na elaboração de Planos de Investimentos com vistas à
obtenção de financiamentos para obras e serviços necessários aos municípios. Nos Planos são
definidos critérios, parâmetros, metas e ações efetivas para atendimento dos objetivos propostos,
englobando medidas estruturais e estruturantes na área do saneamento.
Em termos gerais, o PMSB busca a consolidação dos instrumentos de planejamento e gestão,
visando à universalização do acesso aos serviços de saneamento às populações urbanas e rurais,
à garantia de qualidade e suficiência desses serviços e à promoção da melhoria da qualidade de
vida da população e das condições ambientais, tendo como horizonte de planejamento um período
de 20 (vinte) anos, incluindo metas de curto, médio e longo prazos.
A elaboração do PMSB deve-se dar em consonância com as políticas públicas previstas para o
município e região onde se insere, devendo-se também levar em consideração outras ações de
caráter interdisciplinar – a exemplo das questões urbanísticas, socioeconômicas, ambientais e de
saúde, dentre outras –, de modo a compatibilizar as soluções a serem propostas com as leis, planos
e projetos previstos para a área de estudo.

1.1.

O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PARAOPEBA

Com sede em Brumadinho, o CBH Paraopeba e o CIBAPAR têm como território de atuação os 48
municípios que fazem parte da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba.
A equiparação à Agência de Bacia Hidrográfica ocorreu por intermédio da Deliberação Normativa
nº. 56, de 18 de julho de 2007, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais, a partir
de solicitação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba.
O CIBAPAR operacionaliza e executa as decisões do CBH Paraopeba. São eles, com funções
distintas, os órgãos responsáveis pela discussão, consolidação e operacionalização
descentralizada da Política Pública de Recursos Hídricos desta importante bacia hidrográfica.
O principal objetivo do CBH Paraopeba é promover o debate entre a sociedade civil, o poder
público e os usuários das águas do Rio Paraopeba, visando a garantir a disponibilidade deste
recurso hídrico em quantidade e qualidade satisfatórias para todos, nos dias atuais e para as
gerações futuras.

1.2.

BASES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO

O desenvolvimento do PMSB se guiou pela perspectiva da bacia hidrográfica, considerando as
escalas espacial e temporal, além das demais políticas setoriais e dos planos regionais existentes.
O trabalho foi fundamentado na análise de dados secundários (fontes oficiais) e, de forma
complementar, dados primários (visitas de campo).

1.3.

ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

Como premissa para elaboração do PMSB de Jeceaba, tomou-se como base o Termo de Referência
da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) para elaboração de Planos Municipais de Saneamento
Básico, o qual dispõe, dentre outras diretrizes, sobre os produtos a serem elaborados para o PMSB
(Tabela 1).
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Tabela 1 – Produtos a serem elaborados - PMSB
PRODUTOS A SEREM ELABORADOS
Produto A – Cópia do ato público do Poder Executivo (Decreto ou Portaria, como exemplo),
com definição dos membros dos comitês instituídos
Produto B – Plano de Trabalho e Plano de Mobilização e Comunicação Socioambiental
Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo da Situação do Saneamento Básico
Produto D – Prospectiva e planejamento estratégico
Produto E – Programas, projetos e ações
Produto F – Plano de execução
Produto G – Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico
Produto H – Indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico
Produto I – Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão
Produto J – Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas
Produto K – Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico

1.4.

CONTROLE SOCIAL E PROCESSOS PARTICIPATIVOS NO PMSB

O propósito dos mobilizadores é repassar informações, provocar mudança de valores e atitudes e
sensibilizar o munícipe para as grandes questões de saneamento na melhoria da qualidade de
vida. Para tanto, foram realizados algumas atividades, descritas nos itens a seguir.









Execução:

Formação dos comitês de coordenação e executivo
Reunião setorial de nivelamento - Comitê executivo e coordenação
Reunião de capacitação das oficinas setoriais - Comitê executivo e coordenação
Oficina setorial – Diagnóstico técnico participativo
Oficina geral de diagnóstico técnico participativo
Reuniões interativas
Oficinas para o saneamento
Conferências públicas
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2.

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO

2.1.

ASPECTOS CULTURAIS E SOCIAIS

O nome primitivo da localidade foi Camapuã, termo indígena que significa "o monte redondo". Sua
origem remonta aos anos 1910, quando ali chegaram os primeiros portugueses, espanhóis e
italianos para construção do ramal Paraopeba da Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB), o
modesto povoado contava apenas com 30 casas.
Nesta época, a localidade ainda era um povoado (Camapuã) e pertencia ao município de Entre
Rios de Minas.
Após a inauguração do ramal de Paraopeba da EFCB, que ligou o povoado a Conselheiro Lafaiete
e, posteriormente, a Belo Horizonte, iniciou-se um período de maior desenvolvimento, chegando
mesmo a contar com as maiores casas comerciais do município de Entre Rios de Minas, ao qual
pertencia.
Em 12 de dezembro de 1953, a Lei Estadual nº 1.039 criou o Município de Jeceaba, que se
desmembrou de Entre Rios de Minas (ex - João Ribeiro). Esta mesma lei atribui ao Município de
Jeceaba o Distrito de Bituri (ex - Lagoinha).

2.2.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

A Tabela 2 agrupa as principais características do município de Jeceaba, incluindo informações
sobre localização, acesso, demografia, entre outras.
Tabela 2 – Principais características de Jeceaba
Características locacionais

Município de Jeceaba

Latitude, Longitude

20º32'06" 43º58'58"

Municípios Limítrofes

Congonhas, São Brás do Suaçuí, Belo Vale, Piedade
dos Gerais, Entre Rios de Minas e Desterro de Entre
Rios.

Área

236,250 km²

População Total em 2015

5294 hab.

Altitude

850 m
Fonte: IBGE (2015)

2.2.1. Demografia
Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, entre os anos 1991 e 2000, a população
de Jeceaba cresceu a uma taxa média anual de -1,43%. A taxa de urbanização do município passou
de 43,67% para 46,34% nesta década. Já entre os anos 2000 e 2010, a taxa média anual de
crescimento da população do município foi de -1,24%. Nesta década, a taxa de urbanização do
município passou de 75,48% para 94,44% (PNUD; IPEA; FJP, 2015).
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Ainda segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, a população de Jeceaba nos anos de
1991 a 2000 a população se manteve predominantemente rural. Já no ano de 2010 se manteve
predominantemente urbana e equilibrada em relação ao gênero (Tabela 3).
Tabela 3 – População total, rural e urbana e por gênero – Jeceaba/MG
População
(1991)

(%) do
total
(1991)

População
(2000)

(%) de
Total
(2000)

População
(2010)

% do
Total
(2010)

6.955

100,00

6.109

100,00

5.395

100,00

3.037

43,67

2.831

46,34

2.988

55,38

Rural

3.918

56,33

3.278

53,66

2.407

44,62

Homens

3.593

51,66

3.130

51,24

2.723

50,47

Mulheres

3.362

48,34

2.979

48,76

2.672

49,53

População
População
Total
Urbana

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2015)

O Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil também apresenta a distribuição etária da
população de Jeceaba. Conforme pode ser observado na Tabela 4, desde o Censo demográfico de
1991, a faixa etária predominante no município era de pessoas entre 15 e 64 anos, sendo que, no
ano de 2010, se destaca a população jovem.
Tabela 4 – Estrutura Etária da População – Jeceaba/MG
População
(1991)

(%) do
total
(1991)

População
(2000)

(%) de
Total
(2000)

População
(2010)

% do
Total
(2010)

Menos de 15
anos

2.069

29,75

1.528

25,01

1.108

20,54

15 a 64 anos

4.478

64,39

4.099

67,10

3.746

69,43

408

5,87

482

7,89

541

10,03

Razão de
dependência

55,31

-

49,04

-

44,02

-

Índice de
envelhecimento

5,87

-

7,89

-

10,03

-

População

65 anos ou
mais

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2015)

2.2.2. Habitação
A irregularidade fundiária constitui um aspecto do problema da moradia. Sua incidência e suas
causas estão associadas a outras dimensões das necessidades habitacionais. Para caracterização
da situação habitacional Fundação João Pinheiro (2005), as necessidades habitacionais se dividem
em duas grandes dimensões: a inadequação de domicílios e o déficit habitacional.
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2.2.3. Assistência social
A Tabela 5 apresenta algumas organizações sociais encontradas no município de Jeceaba.
Ressalta-se que a listagem a seguir pode sofrer modificações, cabendo ao poder público, a
constante atualização das informações dessas entidades, importantes para o funcionamento
social.
Tabela 5 – Organizações sociais - Jeceaba
Organizações Sociais
Associação dos Produtores de Leite de Jeceaba
Igreja Batista Templo de Adoração
Igreja Nossa Senhora da Conceição
Congregação Cristã do Brasil
Fonte: Prefeitura de Jeceaba (2015)

2.2.4. Desenvolvimento Urbano e taxa de Probreza
Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil a renda per capita de Jeceaba cresceu
145,07 na última década (PNUD; Ipea; FJP; 2015). A porcentagem da população pobre passou de
60,47% em 1991, para 23,27 em 2010, conforme pode ser observado na Tabela 6 e Figura 1.
Tabela 6 – Indicadores de renda, pobreza e desigualdade - Jeceaba
Indicador
Renda per capita (em R$)
% de extremamente pobres
% de pobres
Índice de Gini

1991
164,03
27,92
60,47
0,46

2000
293,52
13,45
35,50
0,50

2010
401,99
13,66
23,27
0,47

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2015)

Distribuição de renda
por quintos da
população ( ordenada
segundo a renda
domiciliar per capita) 1991
4,60%

Distribuição de renda
por quintos da
população ( ordenada
segundo a renda
domiciliar per capita) 2010

Distribuição de renda
por quintos da
população ( ordenada
segundo a renda
domiciliar per capita) 2000
3,80%

9,00%

2,40%

8,20%

51,30
%

13,30
%

13,40
%
21,70
%

9,20%

54,20
%

49,30
%

20,50
%

16,00
%
23,10
%

Figura 1 – Distribuição de renda por quinto da população - Jeceaba
Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2015)
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2.2.5. Educação
Em Jeceaba existem cinco escolas em funcionamento (quatro na zona urbana e uma na zona rural),
sendo quatro de responsabilidade municipal e uma de responsabilidade do Estado de Minas
Gerais. Destas, três escolas atendem a Educação Infantil, três escolas atendem o Ensino
Fundamental (1º ao 5º ano), duas escolas atendem o Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), uma
atende ao Ensino Médio e duas atendem ao Ensino de Jovens adultos.
Conforme o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (2015), no município de Jeceaba a
proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 95,79%, em 2010. No mesmo ano, a proporção
de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 88,90%; a
proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 58,19%; e a
proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 36,35%. Entre 1991 e 2010,
essas proporções aumentaram, respectivamente, em 73,13 pontos percentuais, 71,90 pontos
percentuais, 54,22 pontos percentuais e 27,7109 pontos percentuais, conforme pode ser
observado na Figura 2.

Fluxo escolar por faixa etária - Jeceaba/MG 1991/2000/2010
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1991
2000
2010

% crianças de 5 a 6 % de 11 a 13 anos
anos na escola
finais do
fundamental

% de 15 a 17 anos
com fundamental
completo

% de 18 a 20 anos
com médio
completo

Figura 2 – Fluxo Escolar por Faixa Etária
Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2015)

Na população adulta, entre os anos de 1991 e 2010 foi observado uma diminuição da taxa de
analfabetos da população com 25 anos ou mais no município de Jeceaba, passando de 27,1% em
1991 para 9,7% em 2010 (PNUD; Ipea; FJP; 2015).

2.2.6. Saúde
Neste contexto, o município de Jeceaba possui cobertura primária, é integrante da Região de Saúde
Barbacena (Micro Barbacena).
O município é integrante do Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes (CISALV), onde
a população recebe oferta dos serviços de média complexidade/atenção secundária.
Jeceaba possui quatro unidades de saúde, estas são apresentadas na Tabela 7.
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Tabela 7 – Unidades de Saúde em Jeceaba
Código

Nome

2202506

UAPS de Jeceaba PSF

2202549

UAPS de Machados

6524478

Secretaria Municipal de Saúde de Jeceaba

2202522

UAPS de Bituri
Fonte: DATASUS (2015)

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, a taxa de mortalidade de crianças com
menos de um ano de idade em Jeceaba passou de 26,0 para cada mil nascidos vivos, em 2000, para
14,3 para cada mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 37,2 para cada mil nascidos
vivos. Além da evolução dos indicadores de mortalidade, na Tabela 8 podem ser observados a
evolução dos indicadores de longevidade (esperança de vida ao nascer) e da taxa de fecundidade
para o município de Jeceaba.
Tabela 8 – Longevidade, Mortalidade e Fecundidade
Indicador

1991

2000

2010

Esperança de vida ao nascer (em anos)

65,4

70,2

75,7

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos)

37,2

26,0

14,3

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos)

48,8

28,5

16,7

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)

3,3

2,2

1,5

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2015)

2.2.7. Atividades vocacionais econômicas
Em 2010, 44,5% da população de 18 anos ou mais de idade estava economicamente ativa, sendo
que 16,64% trabalhavam no setor agropecuário, 3,11% na indústria extrativa, 11,85% na
indústria de transformação, 10,72% no setor de construção, 0,59% nos setores de utilidade
pública, 7,52% no comércio e 37,36% no setor de serviços.

2.3.
2.3.1.

ASPECTOS FÍSICOS E AMBIENTAIS
Localização geográfica

O Município de Jeceaba está localizado no ponto de confluência entre o Centro – Sul e Oeste de
Minas, estando sua sede às coordenadas 20º32'06" de latitude sul e 43º58'58" de longitude oeste,
a uma altitude de 850 metros Anexo 1. Está situado entre os municípios de Congonhas, São Brás
do Suaçuí, Belo Vale, Piedade dos Gerais, Entre Rios de Minas e Desterro de Entre Rios. O
município possui uma área de 236,250 km² (IBGE,2010). A localização de Jeceaba em relação à
Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba está representada no Anexo 1.

 Delimitação de Áreas Urbanas e Rurais
A delimitação das áreas urbanas e rurais durante a elaboração do PMSB é muito importante para
uma análise adequada do alcance dos serviços de saneamento. O município de Jeceaba possui
Plano Diretor datado de 2009 o qual definiu as áreas urbanas e rurais do município. No entanto,
o IBGE realizou uma classificação no ano de 2010, sendo essa mais recente que o zoneamento
Execução:
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municipal. O IBGE classificou o município em 5 setores urbanos (população total de 2.988
habitantes em 2010) e 7 rurais (população total de 2.407 habitantes em 2010). Desta forma,
optou-se por trabalhar neste PMSB com as delimitações estabelecidas pelo IBGE, conforme
apresentado no Anexo 1.
Neste item são descritos os aspectos físicos que caracterizam o município de Jeceaba com
destaque para os geológicos, geomorfológicos, pedológicos, climatológicos e de vegetação.
A Tabela 9 e Anexo 1 apresenta as principais características de geologia, relevo, pedologia,
recursos minerais, vegetação e clima do município de Jeceaba.
Tabela 9 – Principais Aspectos Físicos
Unidades Geomorfológicas

Geomorfologia
Planalto dissecados do Centro-sul e Leste de Minas Gerais
Relevo

Descrição

Entre 4° até 35°, predominando inclinações entre 15,1° e 25°
Pedologia

Ocorrência

argissolo, cambissolo, latossolo e neossolo litólico
Vegetação

Formações Vegetais

Floresta estacional semidecidual
Clima

Tipo

Mesotérmico brando

Fonte: DATASUS (2015)

2.3.2. Unidades de Conservação Ambiental
De acordo com a Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação (SNUC), as unidades de conservação são divididas em dois grupos, sendo:



Unidades de Proteção Integral: grupo integrado por Estação Ecológica, Reserva Biológica,
Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre;
Unidades de Uso Sustentável: grupo integrado por área de Proteção Ambiental, Área de
Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna,
Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural.

2.3.3. Hidrografia superficial
O município de Jeceaba, objeto deste PMSB, está localizado na região do Alto Rio Paraopeba, que
abrange 18 municípios e apresenta a menor concentração populacional da BHRP, com uma
população total de 305.356 habitantes.
O Município possui dezenas de nascentes, formando córregos e ribeirões que deságuam no rio
Camapuã que por sua tem sua foz no rio Paraopeba. Foi implantado, pela prefeitura em parceria
com o IEF, um programa de incentivo ao cercamento, reflorestamento e à preservação de nascentes
na bacia dos rios Camapuã Paraopeba.
O enquadramento dos cursos d’água da bacia pode ser observado no Anexo 1.
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O IQA reflete a contaminação das águas em decorrência da matéria orgânica e fecal, sólidos e
nutrientes. Seu cálculo é feito a partir da ponderação de nove parâmetros que são, em sua maioria,
indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos, sendo eles:
oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, pH, demanda bioquímica de oxigênio (DBO),
nitrato, fosfato total, variação da temperatura da água, turbidez e sólidos totais. As faixas do IQA
são definidas conforme apresentado na Tabela 10.
Tabela 10 – Faixas do IQA adotadas pelo IGAM
Faixas do IQA em Minas Gerais
91 – 100
71 – 90
51 – 70
26 – 50
0 – 25

Excelente
Boa
Média
Ruim
Muito ruim
Fonte: IGAM (2014)

A contaminação por tóxicos (CT) avalia a presença de 13 substâncias tóxicas nos corpos de água,
quais sejam: arsênio total, bário total, cádmio total, chumbo total, cianeto livre, cobre dissolvido,
cromo total, fenóis totais, mercúrio total, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal total e zinco total.
Para a classificação são consideradas as faixas apresentadas na Tabela 11.
Tabela 11 – Faixas da CT adotadas pelo IGAM
Faixas da CT em Minas Gerais
< 20%
20% < CT < 100%
> 100%

Baixa
Média
Alta

Fonte: IGAM (2014)

O IET classifica os corpos de água em diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água
quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo de
algas (eutrofização). A classificação deste índice é feita conforme os estados de trofia adotados,
apresentados na Tabela 12.
Tabela 12 – Estados de trofia adotados para classificação do IET
Faixas do IET em Minas Gerais
IET > 67
Hipereutrófico
63 < IET < 67
Supereutrófico
59 < IET < 63
Eutrófico
52 < IET < 59
Mesotrófico
47 < IET < 52
Oligotrófico
IET ≤ 47
Ultraoligotrófico
Fonte: IGAM (2014)

Os resultados do Índice de Qualidade da Água (IQA), Contaminação por Tóxicos (CT) e Índice de
Estado Trófico (IET) para o Rio Camapuã e para o Rio Paraopeba nestas estações, nos anos de
2013 e 2014, de acordo com o Relatório de Monitoramento das Águas Superficiais do ano de 2014,
podem ser observados na Tabela 13.
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Tabela 13 – Síntese comparativa dos resultados de 2013 e 2014 de IQA, CT e IET e os
parâmetros indicativos de contaminação
IQA
Corpo de
água

Estação de
Amostragem

Rio
Camapuã

BP026

Rio
Paraopeba

BP027

2013

57

54,8

2014

CT
2013

2014

61,8 Baixa Baixa

54,8 Média Baixa

Parâmetros que não atenderam aos limites
legais

IET
2013 2014

54,4

54,1

Contaminação Enriquecimento
fecal
orgânico

48,9

Escherichia
coli

55,5

Escherichia
coli

Substâncias
Tóxicas

Demanda
Bioquímica de
Oxigênio,
Fósforo Total

Fonte: IGAM (2015)

Conforme apresentado na Tabela 13 a estação BP026 – Rio Camapuã apresentou não
conformidade para contaminação fecal e a estação BP027 apresentou não conformidade para
contaminação fecal e enriquecimento orgânico. Segundo dados do IGAM, o rio Camapuã sofre
influência do lançamento de esgotos sanitários do município de Entre Rios de Minas. Este
município conta com 80% de esgoto coletado, no entanto sem tratamento dos efluentes gerados.
O rio Paraopeba sofre impacto da pressão do lançamento de esgoto sanitário, a pecuária, a
agricultura, a erosão e o assoreamento do Município de Jeceaba e o lançamento de esgoto
sanitário, de efluente industrial de Congonhas e Jeceaba, pois, segundo a FEAM em 2011 em
Congonhas, o lançamento do esgoto in natura não coletado era realizado no rio Maranhão,
tributário do rio Paraopeba. A prefeitura terceiriza o serviço de limpeza de fossas sépticas e foi
diagnosticado problemas com operacionalidade das ETEs.
Segundo dados da (FEAM, 2011) o município de Jeceaba apresentava infraestrutura disponível de
rede coletora, fossas negras e fossas sépticas. O percentual de população urbana atendida por rede
coletora de esgoto era de 85% e o percentual de população urbana atendida por tratamento de
esgoto era de 0%. O lançamento de esgoto in natura era realizado no rio Paraopeba e no rio
Camapuã, em vários pontos ao longo dos seus percursos. O rio Camapuã recebe a maior parte do
esgoto sanitário do município.
Foi realizado um levantamento junto ao IGAM e à Agência Nacional de Águas (ANA) sobre os
usuários de recursos hídricos outorgados ou cadastrados no município de Jeceaba. Os resultados
desse levantamento podem ser observados na Tabela 14.
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Tabela 14: Usuários de recursos hídricos outorgados ou cadastrados no município de
Jeceaba

Execução:

Ponto

Tipo de
captação

1

Localização

Curso d'água

Vazão
(m³/ano)

Finalidade

Fonte

Latitude

Longitude

Subterrânea

-20,561

-44,038

Poço raso

94,61

Outras atividades

ANA

2

Subterrânea

-20,545

-44,0399

Nascente

181,44

Outras atividades

ANA

3

Subterrânea

-20,5381

-44,0943

Nascente

17520,00

Dessedentação
animal

ANA

4

Subterrânea

-20,5462

-44,0396

Nascente

181,44

Outras atividades

ANA

5

Subterrânea

-20,5533

-44,0746

Nascente

13,82

Minerção

ANA

6

Subterrânea

-20,5311

-44,0793

Nascente

139,97

Outras atividades

ANA

7

Subterrânea

-20,5232

-44,0664

Nascente

93,31

Outras atividades

ANA

8

Subterrânea

-20,5181

-44,0109

Nascente

233,28

Outras atividades

ANA

9

Subterrânea

-20,5218

-44,0046

Nascente

499,32

Dessedentação
animal

ANA

10

Subterrânea

-20,5372

-44,0394

Poço profundo

138,24

Outras atividades

ANA

11

Subterrânea

-20,5463

-44,0389

Nascente

233,28

Outras atividades

ANA

12

Subterrânea

-20,517

-44,0734

Nascente

86,40

Outras atividades

ANA

13

Subterrânea

-20,56

-44,0231

Nascente

194,69

Outras atividades

ANA

14

Subterrânea

-20,544

-44,0719

Nascente

181,44

Outras atividades

ANA

15

Subterrânea

-20,5288

-44,01

Nascente

138,24

Outras atividades

ANA

16

Subterrânea

-20,5449

-44,0348

Nascente

138,24

Outras atividades

ANA

17

Subterrânea

-20,5373

-44,0419

Nascente

181,44

Outras atividades

ANA

18

Subterrânea

-20,5513

-43,9859

Nascente

201,48

19

Subterrânea

-20,5523

-43,9778

Nascente

411,72

20

Subterrânea

-20,5387

-44,0394

Nascente

304,20

Outras atividades

ANA

21

Subterrânea

-20,547

-44,0991

Nascente

13,82

Outras atividades

ANA

22

Subterrânea

-20,5582

-43,9867

Nascente

245,28

23

Subterrânea

-20,5324

-44,0307

Nascente

441,50

24

Subterrânea

-20,5586

-43,9537

Nascente

310,10

25

Subterrânea

-20,6229

-44,0428

Poço profundo

93,60

Mineração

ANA

26

Superficial

-20,5944

-44,0275

60825,60

Mineração

IGAM

27

Subterrânea

-20,5944

-44,0272

93,60

Mineração

ANA

Financiador:

Poço profundo

Realização:
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animal
Dessedentação
animal

Dessedentação
animal
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animal
Dessedentação
animal

ANA
ANA

ANA
ANA
ANA
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Execução:

Ponto

Tipo de
captação

28

Localização

Curso d'água

Vazão
(m³/ano)

Finalidade

Fonte

-44,0264

Rio Brumado

66355,20

Mineração

ANA

-20,5528

-43,9125

Rio Paraopeba

0,00

Aquicultura

IGAM

Subterrânea

-20,5193

-44,0998

Poço raso

93,31

Outras atividades

ANA

31

Subterrânea

-20,5192

-44,0109

Nascente

138,24

Outras atividades

ANA

32

Subterrânea

-20,517

-44,1023

Nascente

181,44

Mineração

ANA

33

superficial

-20,5064

-43,9886

11275,20

Lavagem de veiculos

IGAM

34

Subterrânea

-20,5166

-44,023

Nascente

86,40

Outras atividades

ANA

35

Subterrânea

-20,5139

-43,9881

Poço raso

2592,00

Outras atividades

ANA

36

Superficial

-20,5589

-43,9908

Rio Camapuã

12264350,4
0

Industria

ANA

37

Superficial

-20,5589

-43,9908

Rio Camapuã

584000,00

Industria

ANA

38

superficial

-20,5439

-43,9685

Rio Brumado

13140,00

39

superficial

-20,5758

-43,9506

Córrego Madruga

13140,00

40

superficial

-20,5689

-43,9563

Córrego do Barreiro

13140,00

41

superficial

-20,5566

-43,955

Córrego Zé Reis

10368,00

Urbanização

IGAM

42

Subterrânea

-20,5511

-43,9592

Nascente

181,44

Outras atividades

ANA

43

Subterrânea

-20,5413

-44,0347

Nascente

138,24

Outras atividades

ANA

44

Subterrânea

-20,5419

-44,0413

Nascente

138,24

Outras atividades

ANA

45

Subterrânea

-20,5372

-43,9828

Poço tubular

9636,00

Abastecimento
publico

IGAM

46

Subterrânea

-20,5458

-44,0389

Nascente

194,69

Outras atividades

ANA

47

Subterrânea

-20,5473

-44,0395

Nascente

86,40

Outras atividades

ANA

48

Subterrânea

-20,5421

-44,0404

Nascente

139,97

Outras atividades

ANA

49

Subterrânea

-20,5579

-43,9392

Nascente

376,68

Dessedentação
animal

ANA

50

Subterrânea

-20,5328

-44,0866

Nascente

93,31

Outras atividades

ANA

51

Subterrânea

-20,5623

-44,0181

Nascente

3880,68

52

Subterrânea

-20,5475

-43,9972

Nascente

9346,92

53

Subterrânea

-20,5473

-44,0394

Nascente

141,91

Outras atividades

ANA

54

Subterrânea

-20,5417

-44,0394

Nascente

86,40

Outras atividades

ANA

55

Subterrânea

-20,5448

-44,0398

Poço raso

147,83

Outras atividades

ANA

56

Subterrânea

-20,5436

-44,0377

Nascente

12,64

Outras atividades

ANA

57

Subterrânea

-20,5714

-43,9273

Nascente

499,32

Dessedentação
animal

ANA

Latitude

Longitude

Superficial

-20,5942

29

superficial

30

Financiador:
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Execução:

Ponto

Tipo de
captação

58

Localização

Curso d'água

Vazão
(m³/ano)

Finalidade

Fonte

Rio Paraopeba

30643531,2
0

Industria

IGAM

236390,40

Mineração

IGAM

Nascente

366,17

Dessedentação
animal

ANA

-44,0012

Nascente

181,44

Outras atividades

ANA

-20,507

-44,0365

Nascente

138,24

Outras atividades

ANA

Subterrânea

-20,5408

-44,0401

Nascente

569,40

Dessedentação
animal

ANA

64

Subterrânea

-20,5408

-44,0316

Nascente

138,24

Outras atividades

ANA

65

Subterrânea

-20,5537

-43,9508

Nascente

1051,20

Dessedentação
animal

ANA

66

Subterrânea

-20,5744

-43,9281

Rio Paraopeba

262,80

Outras atividades

ANA

67

Subterrânea

-20,5189

-44,0644

Nascente

236,52

Outras atividades

ANA

68

Subterrânea

-20,5694

-43,9891

Nascente

175,20

Dessedentação
animal

ANA

69

Subterrânea

-20,5672

-43,9582

Nascente

30240,00

Outras atividades

ANA

70

Subterrânea

-20,5446

-44,0408

Nascente

46,66

Outras atividades

ANA

71

Subterrânea

-20,5595

-44,0233

Nascente

94,61

Outras atividades

ANA

72

Subterrânea

-20,5138

-44,0161

Poço raso

181,44

Outras atividades

ANA

73

Subterrânea

-20,5108

-44,0377

Nascente

183,96

Outras atividades

ANA

74

Subterrânea

-20,5325

-44,0859

Nascente

138,24

Outras atividades

ANA

75

Subterrânea

-20,5183

-44,1039

Nascente

306,60

Dessedentação
animal

ANA

76

Subterrânea

-20,528

-43,9837

Nascente

183,96

Outras atividades

ANA

77

Subterrânea

-20,5398

-44,0403

Nascente

140,16

Outras atividades

ANA

78

Subterrânea

-20,5398

-44,0279

Nascente

324,12

Dessedentação
animal

ANA

79

Subterrânea

-20,5607

-44,0578

Nascente

93,31

Outras atividades

ANA

80

Subterrânea

-20,5459

-44,0392

Nascente

251,41

Dessedentação
animal

ANA

81

Subterrânea

-20,6037

-44,0635

Poço raso

86,40

Outras atividades

ANA

82

Subterrânea

-20,5553

-43,9414

Nascente

186,62

Outras atividades

ANA

83

Subterrânea

-20,5594

-44,0227

Nascente

233,28

Outras atividades

ANA

84

Subterrânea

-20,5174

-44,0115

Nascente

233,28

Outras atividades

ANA

85

Subterrânea

-20,6124

-44,0428

Nascente

954,84

Dessedentação
animal

ANA

86

Subterrânea

-20,5902

-44,0327

Nascente

139,97

Outras atividades

ANA

87

Subterrânea

-20,5511

-44,074

Nascente

86,40

Outras atividades

ANA

Latitude

Longitude

Superficial

-20,5217

-43,9811

59

Superficial

-20,5575

-43,9472

60

Subterrânea

-20,5508

-44,0697

61

Subterrânea

-20,5629

62

Subterrânea

63

Financiador:
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Execução:

Ponto

Tipo de
captação

88

Localização

Curso d'água

Vazão
(m³/ano)

Finalidade

Fonte

-44,0707

Nascente

86,40

Outras atividades

ANA

-20,5414

-43,9762

Poço profundo

43800,00

Dessedentação
animal

ANA

Subterrânea

-20,5166

-44,0138

Nascente

236,52

Outras atividades

ANA

91

Subterrânea

-20,5443

-44,0401

Nascente

86,40

Outras atividades

ANA

92

Subterrânea

-20,5416

-44,0357

Nascente

308,43

Outras atividades

ANA

93

Subterrânea

-20,5138

-44,0322

Nascente

183,96

Outras atividades

ANA

94

Subterrânea

-20,5445

-44,0389

Nascente

13,82

Outras atividades

ANA

95

Subterrânea

-20,5406

-44,0279

Nascente

93,31

Outras atividades

ANA

96

Subterrânea

-20,5611

-44,0385

Nascente

2128,68

Outras atividades

ANA

97

Subterrânea

-20,5441

-43,9893

Rio Camapuã

1138,80

Dessedentação
animal

ANA

98

Subterrânea

-20,5407

-44,0345

Nascente

93,31

Outras atividades

ANA

99

Subterrânea

-20,549

-44,0032

Nascente

639,48

100

Subterrânea

-20,5627

-43,9945

Nascente

26280,00

101

Subterrânea

-20,5483

-43,9712

Nascente

227,76

102

Subterrânea

-20,5633

-44,0675

Nascente

87,60

Outras atividades

ANA

103

Subterrânea

-20,5209

-44,011

Nascente

280,32

Outras atividades

ANA

104

Subterrânea

-20,5666

-43,9448

Nascente

86,40

Outras atividades

ANA

105

Subterrânea

-20,5531

-44,0267

Nascente

508,08

106

Subterrânea

-20,577

-43,9271

Nascente

543,12

107

Subterrânea

-20,529

-44,012

Nascente

233,28

Outras atividades

ANA

108

Subterrânea

-20,5504

-44,0119

Nascente

1419,12

Dessedentação
animal

ANA

109

Subterrânea

-20,5414

-44,074

Nascente

236,52

Outras atividades

ANA

110

Subterrânea

-20,5417

-44,0417

Nascente

327,46

Outras atividades

ANA

111

Subterrânea

-20,566

-44,0601

Nascente

138,24

Outras atividades

ANA

112

Subterrânea

-20,5672

-44,057

Nascente

139,97

Outras atividades

ANA

113

Subterrânea

-20,5521

-43,9475

Poço raso

280,80

Outras atividades

ANA

114

Subterrânea

-20,5496

-43,9889

Nascente

657,00

Dessedentação
animal

ANA

115

Subterrânea

-20,5384

-44,0813

Nascente

181,44

Outras atividades

ANA

116

Subterrânea

-20,5466

-43,9634

Nascente

13140,00

Dessedentação
animal

ANA

117

Subterrânea

-20,5449

-44,0348

Nascente

87,60

Outras atividades

ANA

Latitude

Longitude

Subterrânea

-20,523

89

Subterrânea

90

Financiador:

Realização:

Dessedentação
animal
Dessedentação
animal
Dessedentação
animal

Dessedentação
animal
Dessedentação
animal

ANA
ANA
ANA

ANA
ANA
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Execução:

Ponto

Tipo de
captação

118

Localização

Curso d'água

Vazão
(m³/ano)

Finalidade

Fonte

-44,0117

Nascente

46,66

Outras atividades

ANA

-20,5573

-44,0301

Nascente

87,60

Outras atividades

ANA

Subterrânea

-20,5776

-43,9468

Poço raso

1007,40

Dessedentação
animal

ANA

121

Subterrânea

-20,5102

-44,0371

Nascente

183,96

Outras atividades

ANA

122

Subterrânea

-20,5117

-44,0381

Nascente

276,48

Outras atividades

ANA

123

Subterrânea

-20,5164

-44,0143

Nascente

4730,40

124

Subterrânea

-20,5519

-43,958

Rio Paraopeba

551,88

125

Subterrânea

-20,5816

-43,9778

Poço profundo

30423,60

Outras atividades

ANA

126

Subterrânea

-20,5405

-44,0325

Nascente

47,30

Outras atividades

ANA

Latitude

Longitude

Subterrânea

-20,5221

119

Subterrânea

120

Dessedentação
animal
Dessedentação
animal

Dessedentação
animal
Dessedentação
animal

ANA
ANA

127

Subterrânea

-20,5193

-44,0324

Nascente

736,72

128

Subterrânea

-20,5589

-43,9384

Nascente

306,60

129

Subterrânea

-20,5484

-43,9884

Nascente

181,44

130

Subterrânea

-20,5204

-44,0184

Nascente

359,16

131

Subterrânea

-20,5928

-44,0269

Nascente

963,60

132

Subterrânea

-20,566

-44,0684

Nascente

94,61

Outras atividades

ANA

133

Subterrânea

-20,506

-44,034

Nascente

138,24

Outras atividades

ANA

134

Subterrânea

-20,5709

-43,9874

Nascente

78840,00

Dessedentação
animal

ANA

135

Subterrânea

-20,5513

-44,0414

Poço raso

183,60

Outras atividades

ANA

136

Superficial

-20,6046

-44,0978

Rio ou Curso d'água

455,52

137

Subterrânea

-20,5649

-43,9468

Poço raso

13140,00

138

Superficial

-20,5363

-43,9798

139

Subterrânea

-20,5744

-43,927

Poço raso

13140,00

140

Subterrânea

-20,5375

-44,0816

Nascente

43800,00

141

Subterrânea

-20,5321

-43,9927

Nascente

163987,20

142

Subterrânea

-20,5379

-43,9952

Nascente e Poço
profundo

148131,60

143

Subterrânea

-20,537

-44,0395

Nascente

13,82

Outras atividades

ANA

144

Subterrânea

-20,5912

-44,0311

Nascente

86,40

Outras atividades

ANA

145

Subterrânea

-20,548

-44,02

Nascente

3153,60

Dessedentação
animal

ANA

146

Superficial

-20,5581

-44,0958

0,00

Paisagismo

IGAM

147

Subterrânea

-20,5461

-44,0398

183,96

Outras atividades

ANA

Financiador:

255791,52

Nascente

Realização:

Outras atividades
Dessedentação
animal
Dessedentação
animal

Dessedentação
animal
Dessedentação
animal
Irrigação
Dessedentação
animal
Abastecimento
publico
Abastecimento
publico
Abastecimento
publico

ANA
ANA
ANA
ANA
ANA

ANA
ANA
IGAM
ANA
ANA
ANA
ANA
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Execução:

Ponto

Tipo de
captação

148

Localização

Curso d'água

Vazão
(m³/ano)

Finalidade

Fonte

-44,037

Nascente

139,97

Outras atividades

ANA

-20,5374

-44,0389

Nascente

139,97

Outras atividades

ANA

Subterrânea

-20,5504

-43,9446

Poço raso

21900,00

151

Subterrânea

-20,5574

-43,9512

Nascente

1007,40

152

Subterrânea

-20,5436

-43,9647

Nascente

551,88

153

Superficial

-20,5594

-43,9908

Rio Camapuã

6132175,20

Industria

IGAM

154

Subterrânea

-20,5822

-43,98

Poço manual

5256,00

Paisagismo

IGAM

155

superficial

-20,5711

-43,9692

8294,40

Urbanização

IGAM

156

Subterrânea

-20,5256

-44,0228

Nascente

86,40

Outras atividades

ANA

157

Subterrânea

-20,5369

-44,0646

Nascente

47,30

Outras atividades

ANA

158

Subterrânea

-20,538

-44,0385

Nascente

86,40

Outras atividades

ANA

159

Superficial

-20,5906

-43,9597

Córrego Barreiro

0,00

Regularização

IGAM

160

Subterrânea

-20,5574

-43,9863

Nascente

138,24

Outras atividades

ANA

161

Subterrânea

-20,5428

-44,073

Nascente

93,31

Outras atividades

ANA

162

Subterrânea

-20,5875

-44,038

Nascente

13,82

Outras atividades

ANA

163

Subterrânea

-20,5224

-44,0221

Nascente

402,96

Dessedentação
animal

ANA

164

Subterrânea

-20,5134

-44,0172

Nascente

233,28

Outras atividades

ANA

165

Subterrânea

-20,5229

-44,0033

Nascente

47,30

Outras atividades

ANA

166

Subterrânea

-20,5285

-43,9876

Nascente

13140,00

167

Subterrânea

-20,5557

-43,9726

Nascente

1874,64

168

Subterrânea

-20,5583

-43,9582

Nascente

1839,60

169

Subterrânea

-20,5554

-44,0233

Nascente

233,28

Latitude

Longitude

Subterrânea

-20,5456

149

Subterrânea

150

Financiador:

Realização:

Dessedentação
animal
Dessedentação
animal
Dessedentação
animal

Dessedentação
animal
Dessedentação
animal
Dessedentação
animal
Outras atividades

ANA
ANA
ANA

ANA
ANA
ANA
ANA
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3.

DIAGNÓSTICO

3.1.

DELIMITAÇÃO DE ZONAS URBANAS E RURAIS DE JECEABA

A delimitação das áreas urbanas e rurais durante a elaboração do PMSB é muito importante para
uma análise adequada do alcance dos serviços de saneamento. O município de Jeceaba possui
Plano Diretor datado de 2009 o qual definiu as áreas urbanas e rurais do município. No entanto,
o IBGE realizou uma classificação no ano de 2010, sendo essa mais recente que o zoneamento
municipal. O IBGE classificou o município em 5 setores urbanos (população total de 2.988
habitantes em 2010) e 7 rurais (população total de 2.407 habitantes em 2010).

3.2.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.2.1. Caracterização geral
O sistema de abastecimento de água de Jeceaba está passando por um processo de mudança. Até
o início de março de 2013, o sistema era de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Jeceaba,
com captação de água oriunda de mananciais superficiais (nascentes) e subterrâneos, sendo dois
poços artesianos na zona urbana e dois na zona rural.
O município de Jeceaba iniciou a execução das obras e serviços de implantação do novo Sistema
de Abastecimento de Água em abril de 2014, trocando as tubulações, instalando os hidrômetros e
a estação de tratamento de capacidade de tratamento de 25m³/hora, ficando assim a estação de
75m³/hora para ser instalada em outro momento. Conforme informado a Prefeitura investiu 3
milhões de reais, provenientes de recurso próprio, para a execução das obras citadas acima.
A ETA da Sede, inaugurada 05 de março de 2015, atualmente opera a partir da energia de
geradores, tanto na estação quanto na bomba de captação de água bruta no rio Camapuã. Já foi
feita a hidrometração em todo o município e segundo o departamento de meio ambiente, o projeto
elétrico trifásico da estação já foi aprovado pela CEMIG e deverá ser instalado no final de mês de
junho de 2015. Com isto, a ETA passará a atender toda a Sede do Município com água tratada.
No dia 03/09/2015 ocorreu uma licitação onde a Empresa Minastec Produtos e Serviços Esp.Ltda
- ME ganhou o direito de operação e manutenção do sistema de tratamento e distribuição de água
potável à população da Sede do Município de Jeceaba.
Conforme dados fornecidos pelo IBGE em 2010 o número de habitantes no município de Jeceaba
era de 5.395 com uma estimativa de 5.294 para 2015. No entanto, conforme informação fornecida
pela PREFEITURA 20% da população residente na Sede recebe água encanada e tratada, os outros
80% da população adotam outras formas de abastecimento, que podem oferecer maior risco de
contaminação caso não haja o devido controle da qualidade da água por parte dos usuários. A
prestação de serviço ainda não foi totalmente universalizada.

3.2.2. Regulação e Política tarifária
Em Jeceaba a Prefeitura não implantou cobrança pelos serviços de abastecimento, podendo nestes
casos gerar oneração aos cofres Públicos. Conforme Decreto n° 101 de 02 de junho 2015,
3.2.3.

Sistemas de abastecimento de água

No Município de Jeceaba, o abastecimento de água da Sede é realizado por meio de captação
superficial no Rio Camapuã. Nas Localidades a captação se dá de forma superficial, em minas,

Execução:

Financiador:

Realização:
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córregos ou rios, e em poços artesianos. Nos itens abaixo segue informação sobre esse sistema
produtor.
3.2.3.1.

Sistemas gerenciados pela Prefeitura

A Prefeitura de Jeceaba é responsável pela gestão do abastecimento de água da Sede do município
e a localidade de Chacrinha. O Anexo 1 apresenta a localização dos principais componentes dos
sistemas de abastecimento de água gerenciados pela mesma, incluindo também a localização dos
componentes de esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana.
A Prefeitura em Jeceaba é responsável pela gestão do abastecimento de água da Sede municipal.
A mostra a descrição dos pontos, do sistema de abastecimento de água, apresentados no mapa.

Tabela 15: Informações das estruturas dos sistemas de abastecimento de água operados
pela Prefeitura.
Altitude
(m)

Latitude

Longitude

Captação Rio Camapoã

847

20°32’59,7’’

43°59’14’’

Estação Elevatória de Água Bruta

862

20°33’1,1’’

43°59’11,2’’

ETA

954

20°32’57,2”

43°58’49,3”

Reservatório – Jeceaba

9 54

20°32’57,2”

43°58’49,3”

Nascente Caetano Lopes

872

20°30’24’’

43°56’48’’

Nascente 1 - Buia 1

-

20°32’ 47.11’’

44°0’ 42.15’’

Nascente 2 - Buia 1

-

20°32’ 20.84’’

43°59’ 51.05’’

Nascente Buia 2

-

20°32’ 15.95’’

44°01’61’’

Nascente Grama

-

20°31’ 47.41’’

43°59’ 47.00’’

Reservatório Buia 1

890

20°32’34,4”

43°59’17,9”

Reservatório Buia 2

913

20°32’13,6”

43°59’21,7”

Reservatório 1, sistema Grama

902

20°32’00,5’’

43°59’07,2’’

Reservatório 2, sistema Grama

921

20°32’00,9’’

43°59’13,7’’

Poço Poliesportivo

859

20°32’07,5’’

43°59’09,0’’

Poço Loteamento José de Moura

854

20°33’21,7’’

43°59’6,4”

Reservatório Loteamento José de Moura

916

20°33’14,2”

43°58’56,5”

Descrição

Fonte: Projeta Engenharia (2015); Prefeitura Municipal de Jeceaba (2014)

Execução:

Financiador:

Realização:
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a) Sistema de abastecimento da Sede
Conforme será descrito neste item o Sistema de abastecimento de água da Sede de Jeceaba é
composto por quatro sistemas independentes de abastecimento. Em suma o sistema é composto
por cinco captações superficiais sendo uma no Rio Camapuã, em quatro nascentes e um poço
artesiano.
Esse sistema é responsável por fazer com que 99,5% da população residente na sede receba água
encanada e 20% recebe água encanada e tratada em seus domicílios.
(i) Sistema ETA Jeceaba
Esse sistema da Sede é composto por um sistema de captação Superficial no Rio Camapuã, um
sistema de tratamento e um sistema de reservação e distribuição de água. A água captada no
Rio Camapuã através de uma balsa flutuante, é posteriormente bombeada para Estação
Elevatória de Água Bruta (Figura 3 e Figura 4) que irá encaminhar a água para a ETA Jeceaba,
onde ela passará pelo tratamento convencional. É importante ressaltar que na data da visita
técnica, em agosto de 2015, somente 20% da população da Sede recebia água tratada, mas foi
informado pelo responsável que futuramente a ETA irá atender toda a Sede municipal e a
localidade de Chacrinha.

Figura 3 – Captação Rio Camapuã
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Figura 4: Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB)
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Execução:

Financiador:

Realização:

Resumo Executivo
Plano Municipal de Saneamento Básico – JECEABA

20
Ao chegar à ETA a água passa pela calha parshall (Figura 5) onde será medida a vazão e a água
recebe o sulfato ferroso hidróxido de Sódio e a primeira dosagem de Hipoclorito de sódio.
Realizada a desinfecção a água é direcionada para 2 (dois) floculadores (Figura 6).

Figura 5 – Calha parshall
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Figura 6 – Floculadores
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Após a floculação a água passa pelos 4 (quatro) decantadores (Figura 7), e posteriormente 4
(quatro) filtros (Figura 8) onde na saída recebe a última dosagem do hipoclorito de sódio. Após
tratamento a água é bombeada para o reservatório metálico apoiado com capacidade para
armazenamento de 200m³ (Figura 9) que tem função de abastecer residências e um outro
reservatório elevado metálico tipo taça com capacidade para armazenamento de 30 m³ (Figura
10) localizado no mesmo local que tem função de abastecer a ETA e irá futuramente abastecer o
Centro Administrativo Municipal. A vazão média atual da ETA é de 18 l/s, e seu funcionamento é
de 4 h/dia, lembrando que o local está funcionando com geradores de energia.
Execução:

Financiador:

Realização:
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Figura 7 – Decantadores
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Figura 8 – Filtros
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Execução:

Financiador:

Realização:
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Figura 9 – Reservatório de 200 m³
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Figura 10: Reservatório de 30 m³ ETA
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

É importante ressaltar que as lavagens dos filtros ocorrem de 20 a 28 horas, e que toda água
utilizada na limpeza é armazenada em um tanque de resíduos (Figura 11) que em seguida a
direciona para UTR (unidade de tratamento de resíduo) (Figura 12). Após passar pela UTR toda
água é bombeada para a ETA para passar por todo processo de tratamento e o lodo será destinado
para o aterro sanitário ou para a olaria (produção de tijolo).

Execução:

Financiador:

Realização:
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Figura 11: Tanque de resíduos
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Figura 12 – Unidade de Tratamento de Resíduo - UTR
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Execução:

Financiador:

Realização:
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Figura 13: Bombas

Fonte: Projeta Engenharia (2015)

No local possui um laboratório para análise diária da água conforme atendimento à Portaria nº
2.914/2011 do Ministério da Saúde, onde são analisados os parâmetros físico-químicos da água
proveniente de todas as etapas do tratamento. Também foi observado na unidade salas para a
preparação das dosagens dos produtos químicos e casa de química onde fica estocados os
produtos químicos (Figura 14 e Figura 15).

Figura 14: Laboratório Físico – Químico
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Execução:

Financiador:

Realização:
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Figura 15: Dosagem dos Produtos Químicos
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

(ii) Sistema Buia 1
A captação nesse sistema é realizada em duas nascentes que enviam água para um reservatório
de alvenaria semi enterrado com capacidade para armazenamento de 90 m³ que se encontra no
terreno da Prefeitura. Essa estrutura de armazenamento precária é responsável por abastecer
parte da sede e um outro reservatório de polietileno com capacidade para armazenamento de 20
m³, complementarmente foi observado que o reservatório de alvenaria apresentava pontos de
vazamentos. É importante ressaltar que água captada é distribuída sem nenhum tipo de
tratamento (Figura 16 a Figura 20).

Figura 16 – Nascente Buia 1
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2013)

Execução:

Financiador:
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Figura 17 – Vista do reservatório Buia 1
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Figura 18: Vazamento do reservatório Buia 1
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Execução:

Financiador:

Realização:
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Figura 19 – Reservatório de alvenaria Buia 1
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Figura 20 – Reservatório de polietileno de 20 m³ Buia 1
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

(iii)

Sistema Buia 2

A captação nesse sistema é realizada em uma nascente que envia água para um reservatório de
270 m³ de concreto semi enterrado em péssimas condições de conservação, possui várias
aberturas. Essa captação é responsável por abastecer parte da sede. É importante ressaltar que a
água é distribuída sem nenhum tipo de tratamento (Figura 21 a Figura 23).

Execução:

Financiador:

Realização:
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Figura 21 – Nascente Buia 2
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2013)

Figura 22 – Vista do reservatório Buia 2
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2013)

Execução:

Financiador:

Realização:
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Figura 23 – Armazenamento reservatório Buia 2
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

(iv)

Sistema Grama

A captação nesse sistema é realizada em uma nascente que envia água para dois reservatórios,
sendo um de concreto apoiado com capacidade para armazenamento de 70 m³, instalado em
terreno da prefeitura e necessita de reforma estética, responsável por abastecer parte da Sede, e
o outro reservatório de polietileno com capacidade de armazenamento 5 m³, sendo responsável
por abastecer somente parte da Rua Vereador José da Silva. É importante ressaltar que água é
distribuída sem nenhum tipo de tratamento (Figura 24 a Figura 27).

Figura 24 – Nascente de abastecimento do sistema Grama
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2013)
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Figura 25: Chegada da água no reservatório
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Figura 26 – Reservatório de concreto
Fonte: Projeta Engenharia (2015)
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Figura 27 – Reservatório de polietileno
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

(v) Poço artesiano Poliesportivo
Foi observado a existência de dois poços artesianos no Município, o poço 01 conhecido como poço
do Poliesportivo, que segundo informação, passada por funcionário da Prefeitura, o
funcionamento do poço é só em casos emergenciais, ele é usado atender os sistemas Buia 2 e
Grama. A estrutura de captação possui uma vazão de 5.500 l/h, cuja outorga está em processo de
aprovação.
Atualmente o poço está sendo ligado todos os dias (Figura 28).

Figura 28 – Poço artesiano do Poliesportivo
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

O poço 02 de vazão de 20.307 l/h está localizado na área do Loteamento José de Moura. A água é
encaminhada para um reservatório de polietileno de 20 m³ para atender algumas residências do
local (Figura 29 e Figura 30).
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Figura 29 – Poço artesiano 02 loteamento José de Moura
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Figura 30 – Reservatório loteamento José de Moura
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

b) Sistemas de abastecimento das localidades rurais de Jeceaba
Nas localidades rurais, o abastecimento de água é realizado por soluções individuais ou coletivas,
tais como captação superficial em córregos, nascentes, ou captação subterrânea por meio da
perfuração de cisternas ou poços artesianos. É importante ressaltar que nas localidades rurais não
há tratamento da água e não são realizadas as análises de qualidade.
A Tabela 16 apresentam a localização dos principais componentes dos sistemas de abastecimento
de água nas localidades rurais.
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Tabela 16 - Informações das estruturas dos sistemas de abastecimento de água nas
localidades rurais
Descrição

Altitude (m)

Latitude

Longitude

Nascente – Bituri

764

20°36’08,3’’

44°01’45,1’’

Reservatório – Bituri

827

20°36’07,8’’

44°01’29,0’’

Nascente – Caetano Lopes

844

20°38’23,6’’

44°00’0,90’’

Reservatório – Caetano Lopes

811

20°35’44,3’’

43°55’07,5’’

-

20°33’9,99’’

44°3’38,37’’

1091

20°33’11,0’’

44°04’50,8’’

-

20°35’29,86’’

44°2’43,82’’

Reservatório – Dinizes

921

20°35’29,7’’

44°02’32,9’’

Nascente – Água Limpa

-

20°34’32,16’’

44°4’12,40’’

924

20°34’36,6’’

44°03’45,7’’

Nascente – Sapé

-

20°34’32,16’’

44°4’12,40’’

Nascente – Chacrinha

-

20°31’52,35’’

43°59’23,06’’

Nascente – Minério

-

20°31’3,92’’

43°59’8,15’’

Reservatório – Minério

879

20°31’05,5’’

43°58’58,7’’

Nascente – Mato Félix

-

20°30’44,15’’

43°59’33,83’’

927

20°30’36,5’’

43°59’41,1’’

-

20°34’3,88’’

43°57’31,91’’

Reservatório 1 - Casinhas

879

20°34’01,8’’

43°57’29,6’’

Reservatório 2 – Casinhas

889

20°34’05,4’’

43°57’26,7’’

Nascente 1 - Mato Dentro

-

20°32’1,36’’

44°2’59,16’’

Nascente 2 – Mato Dentro

-

20°32’18,41’’

44°3’22,66’’

975

20°32’33,6’’

44’02’37,4’’

-

20°33’29,99’’

44°3’36,98’’

930

20°33’52,3’’

44°02’41,0’’

-

20°33’53,51’’

44°2’30,97’’

Nascente – Gungumbeira
Reservatório – Gungumbeira
Poço artesiano – Dinizes

Reservatório – Água Limpa

Reservatório – Mato Felix
Nascente – Casinhas

Reservatório – Mato Dentro
Nascente – Machados
Reservatório – Machados
Poço artesiano - Machados

Fonte: Projeta Engenharia
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(i) Localidade Casinhas
Na localidade de Casinhas a água é captada em uma nascente cuja vazão é de 0,1 l/s. Após captada,
a água flui pelo canal de concreto e é encaminhada para o reservatório apoiado de polietileno com
capacidade de armazenamento de 1 m³, que posteriormente envia para o reservatório com
capacidade de 20 m³ localizado em propriedade particular da VSB (Vallorec & Sumitomo Tubos
do Brasil), o sistema é responsável por abastecer aproximadamente 21 residências por gravidade.
(Figura 31 a Figura 33).

Figura 31– Água da nascente passando pelo canal
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2013)

Figura 32– Reservatório da localidade
Fonte: Projeta Engenharia (2015)
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Figura 33 – Reservatório da localidade
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

(ii) Localidade Chacrinha
Na localidade de Chacrinha a água era captada em uma nascente cuja vazão correspondia a
aproximadamente 0,200 l/s, entretanto a nascente secou e a comunidade já está recebendo água
tratada da ETA existente na Sede de Jeceaba. O abastecimento fornece água para
aproximadamente 26 casas (Figura 34 a Figura 35).

Figura 34– Nascente de Chacrinha
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2013)
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Figura 35– Reservatório de Chacrinhas
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2013)

(iii)

Distrito de Caetano Lopes

No Distrito de Caetano Lopes a forma de abastecimento é através de uma nascente localizada no
Município de Congonhas – MG, dentro da área privativa da Ferrous Resources do Brasil. A água
captada chega a comunidade por gravidade e abastece dois reservatórios de polietileno com
capacidade de armazenamento de 20 m³, cada um, que posteriormente abastece
aproximadamente 90 residências, sem nenhum tipo de tratamento, os reservatórios estão
localizados em propriedade particular, em local não cercado e com grande presença de mato.
Como a nascente está situada em área de mineração a sua preservação é de suma importância
para garantir o abastecimento do Distrito, pois podem ocorrer processos erosivos, acúmulos de
sedimentos e poluição do manancial devido à atividade minerária (Figura 36 à Figura 38).

Figura 36– Nascente
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba 2014)
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Figura 37: Captação de água na nascente
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba 2014)

Figura 38– Reservatórios da localidade
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

(iv)

Localidade de Mato Félix

Na localidade de Mato Félix a água é captada em uma nascente cuja vazão é de 0,125 l/s, que possui
um curso d’água que é represado por uma pequena barragem cuja água passa por uma caixa
intermediária de polietileno de capacidade de 3 m³ que é utilizada para o processo de decantação
de sólidos suspensos e/ou sedimentáveis, em seguida a água captada segue para uma caixa de
passagem de capacidade de 5 m³, antes de ser encaminhada para o reservatório de 20 m³ de
polietileno instalado em local não cercado, não sinalizado e com grande presença de mato. O
sistema atente cerca de 83 pessoas da localidade e também uma parte da comunidade do Bananal,
a água é distribuída sem nenhum tipo de tratamento (Figura 39 à Figura 40).
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Figura 39– Nascente Mato Félix
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2014)

Figura 40– Reservatório da localidade
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

(v) Localidade Minério
Na localidade Minério, água é captada em uma nascente cuja vazão é de aproximadamente 0,111
l/s, após captada a água é encaminhada para um reservatório apoiado de polietileno com
capacidade para armazenamento de 5 m³. O sistema atente cerca de 12 casas da localidade, a água
é distribuída sem nenhum tipo de tratamento (Figura 41 e Figura 42).
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Figura 41– Nascente Minério
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2014)

Figura 42– Reservatório da localidade
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

(vi)

Localidade de Mato Dentro

A localidade de Mato Dentro possui aproximadamente 245 (duzentos e quarenta e cinco)
habitantes e 102 casas. Atualmente 45 casas são abastecidas pela Prefeitura Municipal de Jeceaba,
sendo que a água fornecida não é utilizada somente para abastecimento humano, mas também
para dessedentação de animais e irrigação de hortas e jardins.
A captação da água se dá através de duas nascentes (Figura 43 a Figura 44), interligadas através
de tubulações de PVC, que encaminham a água para um reservatório (Figura 45) de polietileno de
capacidade de 20 m³.
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Figura 43– Nascente 01
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2014)

Figura 44– Nascente 02
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2014)

Figura 45– Reservatório da localidade
Fonte: Projeta Engenharia (2015)
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(vii)

Localidade de Machados

A localidade de Machados é abastecida por uma nascente cuja vazão é 0,25 l/s, e por um poço
artesiano com profundidade 80 m cuja vazão estimada é de 5.500 l/h e está localizado na área da
Escola Municipal Lindaura da Conceição Ribeiro. Este poço não possui macromedidor de vazão
instalado, não existe conjunto motobombas reserva e a energia elétrica que abastece o sistema é
oriunda do padrão de energia da Escola Municipal Lindaura da Conceição Ribeiro.
As tubulações da nascente e do poço artesiano se interligam através de tubos de PVC e a água é
encaminhada para um reservatório de concreto com capacidade para armazenamento de 28 m³,
o reservatório está instalado em terreno particular em local cercado, sendo distribuída sem
nenhum tipo de tratamento.
A água fornecida pela Prefeitura Municipal de Jeceaba não é utilizada somente para abastecimento
humano, mas também para dessedentação de animais e irrigação de hortas e jardins
comprometendo assim o sistema de abastecimento. É importante ressaltar que a localidade de
Machados é uma região de grande concentração e crescimento populacional, com
aproximadamente 429 (quatrocentos e vinte e nove) habitantes (Figura 46 a Figura 48).

Figura 46– Nascente dos Machados
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2014)
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Figura 47– Poço artesiano dos Machados
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2014)

Figura 48– Reservatório dos Machados
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

(viii) Localidade de Gungumbeira
A localidade rural de Gungumbeira o abastecimento de água coletivo é realizado através de
captação em uma nascente cuja vazão aproximada é de 0,250 l/s. Após a captação a água percorre
8 m até o reservatório de polietileno de 20 m³, instalado em propriedade particular, em local
cercado, com presença de mato ao entorno, sendo responsável por abastecer aproximadamente
50 casas.
A nascente se encontra cercada e em um local com a vegetação preservada. A limpeza e
manutenção tanto do curso d’água como do reservatório é periódica e é realizada por um
funcionário da Prefeitura Municipal. (Figura 49 a Figura 50).
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Figura 49– Proteção da nascente Gungumbeira
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2014)

Figura 50– Reservatório Gungumbeira
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

(ix)

Localidade de Água Limpa

Na localidade de Água Limpa o abastecimento de água coletivo é realizado através de captação em
uma nascente cuja vazão aproximada é de 0,066 l/s, após a captação a água é represada em uma
pequena barragem que posteriormente abastece um reservatório de polietileno com capacidade
de armazenamento de 20 m³, a água após captada é distribuída sem nenhum tipo de tratamento
para aproximadamente 25 residências (Figura 51 a Figura 52).
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Figura 51 – Nascente de Água Limpa
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2014)

Figura 52– Reservatório da localidade Água Limpa
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

(x)

Localidade de Dinizes

A localidade de Dinizes possui abastecimento coletivo e individual e uma população de
aproximadamente 85 pessoas. O abastecimento individual é realizado através de nascentes, já o
coletivo é por meio de um poço artesiano de 100 m de profundidade e uma vazão estimada de
23.294 l/h. A água após captada é encaminhada para um reservatório de polietileno com
capacidade para armazenamento de 20 m³.
A água após captada e reservada é distribuída para aproximadamente 85 pessoas sem nenhum
tipo de tratamento, conforme informado durante a visita técnica a água fornecida é também usada
para dessedentação de animais e irrigação de hortas e jardins, podendo assim, ocorrer uma
sobrecarga no sistema de abastecimento principalmente nos horários de pico (Figura 53 a Figura
54).
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Figura 53– Poço artesiano em Dinizes
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2014)

Figura 54– Reservatório da localidade de Dinizes
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

(xi)

Localidade de Sapé

Na localidade de Sapé o abastecimento é realizado por captação em uma nascente localizada na
Serra do Gambá cuja vazão é aproximadamente 7 l/s, sendo responsável por abastecer
aproximadamente 87 residências. A água captada é conduzida por uma tubulação de ferro
fundido, antiga, até a caixa de passagem e logo após é destinada para o reservatório de concreto
armado, com capacidade de armazenamento de 3 m³, que não possui tampa para vedação.
É importante ressaltar que nos períodos de seca ocorrem problemas no abastecimento devido ao
grande desperdício. Observa-se que em algumas residências existem lagoas de criação de peixes
e gado, cuja água é oriunda do abastecimento coletivo (Figura 55 a Figura 57).
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Figura 55– Nascente de Sapé
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2014)

Figura 56– Caixa de passagem
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2014)

Figura 57– Reservatório de Sapé
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2014)

Execução:

Financiador:

Realização:

Resumo Executivo
Plano Municipal de Saneamento Básico – JECEABA

47
(xii)

Distrito de Bituri

O Distrito de Bituri possui abastecimento de água coletivo e individual, a população no distrito é
de aproximadamente 405 pessoas, sendo que o abastecimento de água coletivo contempla em
torno 221 habitantes.
A captação da água do sistema coletivo é superficial em uma nascente, cuja vazão é de
aproximadamente 7 l/s. A água após captada é direcionada para o reservatório de alvenaria semi
enterrado, com capacidade para armazenamento de 45 m3, instalado em propriedade da
Prefeitura Municipal, em local cercado e não sinalizado. Conforme informado durante a visita de
campo, a manutenção do sistema é realizada por um profissional da Prefeitura, mas são raras as
vezes que ocorre limpeza do reservatório. A água além de ser utilizada para abastecimento
humano é também usada para dessedentação de animais e irrigação de hortas e jardins podendo
assim, ocorrer uma sobrecarga no sistema de abastecimento principalmente nos horários de pico.
É importante ressaltar que nos períodos de estiagem, ocasionalmente, ocorre falta de
abastecimento de água, devido ao desperdício.
A água distribuída não passa por tratamento e não são realizadas análises físico-químicas,
biológicas e microbiológicas para verificação de padrões de potabilidade (Figura 58 e Figura 59).

Figura 58: Reservatório de captação
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2014)
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Figura 59– Reservatório do Distrito
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

3.2.4.

Dados operacionais

A Tabela 17 mostra os dados referentes aos anos de 2011, 2012 e 2013 coletados no SNIS (Sistema
nacional de informações sobre saneamento) referentes as questões operacionais dos sistemas de
abastecimento. Observa-se que 2013 em comparação com os anos 2011 e 2012 obteve os maiores
valores em quase todos os itens ressaltados.
Tabela 17 – Dados Operacionais referente aos anos de 2011, 2012 e 2013 conforme tabela
SNIS
Ano de Referência

2013 2012 2011

QD021 - Quantidade de interrupções sistemáticas
(Interrupções/ano)

12

0

0

QD022 - Duração das interrupções sistemáticas (Horas/ano)

120

0

0

QD023 - Quantidade de reclamações ou solicitações de serviços
(Reclamações/ano)

125

110

12

QD024 - Quantidade de serviços executados (Serviços/ano)

125

110

12

QD025 - Tempo total de execução dos serviços (Horas/ano)

500

120

36

IN073_AE - Economias atingidas por intermitências
(econ./interrup.)

53

-

-

IN074_AE - Duração média das intermitências (horas/interrup.)

10

-

-

Fonte: Ministério das cidades (2015)

3.2.5.

Dados financeiros

No SNIS são apresentados os dados financeiros referentes aos anos 2011, 2012 e 2013 (Tabela
18). Observa-se que 2013 obteve maior número em todos os itens, com exceção do percentual de
perdas de faturamento que se manteve em 100 %.
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Tabela 18 – Dados Financeiros Referentes aos anos de 2011, 2012 e 2013 conforme tabela
SNIS
Ano de Referência
FN001 - Receita operacional direta total (R$/ano)
FN017 - Despesas totais com os serviços (DTS) (R$/ano)

2013

2012

2011

0

0

0

414.675,20 268.253,04 301.161,83

FN042 - Investimento realizado em abastecimento de água
pelo(s) município(s) (R$/ano)

3.253,50

87.012,93

35.124,32

FN052 - Investimento realizado em abastecimento de água
pelo estado (R$/ano)

0

0

0

IN012_AE - Indicador de desempenho financeiro
(percentual)

0

0

0

IN013_AE - Índice de perdas faturamento (percentual)

100

100

100

IN028_AE - Índice de faturamento de água (percentual)

0

0

0

-

0

IN101_AE - Índice de suficiência de caixa (perentual)
0
Fonte: Ministério das cidades (2015)

3.2.6.

Qualidade da água

A Tabela 19 contém os resultados referentes as análises de água dos meses setembro 2014 a maio
2015, foi observado que em trinta análises realizadas na água para consumo humano, em duas
amostras houve presença de coliformes totais, e que 95% das análises realizadas neste período
atenderam as exigências da Portaria do Ministério da Saúde nº 2914, de 12 Dezembro 2011.
Tabela 19 – Resultados das análises realizadas na água abastecida em Jeceaba

Local/ponto da
coleta

Parâmetros
Endereço

Coliformes
Totais

Ponto 1 – UAPS
Rua
Jeceaba - Pia Da
Antônio
Cozinha,
Ribeiro de
Estabelecimento de
Souza S/N
saúde
Ponto 1 – UAPS
Rua
Jeceaba - Sala de
Antônio
curativo,
Ribeiro de
Estabelecimento de
Souza S/N
Saúde
Ponto 1 – UAPS
Rua
Jeceaba- Lavatório
Antônio
Do banheiro,
Ribeiro de
Estabelecimento de
Souza S/N
Saúde
Ponto 1 – Salão
Rua
Paroquial - Pia da
Antônio
cozinha,
Ribeiro de
Estabelecimento De
Souza S/N
Saúde
Ponto 1 – UAPS
Bituri - Sala de
Zona Rural
curativo,

Execução:

Data

Financiador:

Limites da
Portaria
2014/2011
Eschearichia
Coli

OBS

08/10/2014

Presença

Presença

Ausente

06/11/2014

Presença

Presença

Ausente

10/12/2014

Presença

Presença

Ausente

08/10/2014

Presença

Presença

Ausente

06/11/2014

Presença

Presença

Ausente

10/12/2014

Presença

Presença

Ausente

08/10/2014

Presença

Presença

Ausente

10/12/2014

Presença

Presença

Ausente

08/10/2014

Presença

Presença

Ausente

Água
não
tratada

08/10/2014

Ausente

Ausente

Ausente

Água
não
tratada

Realização:

Água
não
tratada

Água
não
tratada
Água
não
tratada
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Local/ponto da
coleta

Parâmetros
Endereço

Data
Coliformes
Totais

Limites da
Portaria
Eschearichia 2014/2011
Coli

OBS

Estabelecimento De
Saúde
Ponto 1 – Poço
artesiano

Rua
Agostinho
Ribeiro
S/N

Ponto 1 – Assoc.
Hospitalar de
Rua
Jeceaba - Pia da
Antônio
Enfermagem,
Dias Leite,
Estabelecimento de
110
Saúde
Ponto 1 – E.M
Zuleika Halfeld De
Rua Maria
Albuquerque - Pia
Eduarda
da cozinha,
Resende,
Estabelecimento de
231
Ensino
Ponto 1 – Escola
Rua João
Santo Reis - Pia da
Marciano
cozinha,
Da Rocha
Estabelecimento de
100
Ensino
Ponto 1 – Centro
Rua
Pastoral João XXIII Antônio
Pia Da Área
Ribeiro De
externa, área de
Souza, 23
grande circulação
Ponto 1 –
Associação
Rua
Hospitalar De
Antônio
Jeceaba - Pia Da
Dias Leite,
Enfermagem,
110
Estabelecimento De
Saúde
Ponto 1 – Câmara
Rua
Municipal - Pia Da
Jucelina
Cozinha, área de
Antônia
grande circulação
Dias
Praça
Ponto 1 – Chafariz
Tancredo
Da Praça
De Almeida
Neves
Ponto 1 – UAPS
Rua
Jeceaba - Sala de
Antônio
injetáveis,
Ribeiro de
Estabelecimento de
Souza S/N
saúde

08/10/2014

Presença

Presença

Ausente

06/11/2014

Presença

Ausente

Ausente

10/12/2014

Ausente

Ausente

Ausente

08/10/2014

Ausente

Ausente

Ausente

Água
não
tratada

08/10/2014

Presença

Presença

Ausente

Água
não
tratada

08/10/2014

Presença

Presença

Ausente

06/11/2014

Presença

Presença

Ausente

10/12/2014

Presença

Presença

Ausente

06/11/2014

Presença

Ausente

10/12/2014

Presença

Presença

06/11/2014

Presença

Presença

10/12/2014

Ausente

Ausente

06/11/2014

Presença

Presença

10/12/2014

Presença

Presença

06/11/2014

Presença

Presença

10/12/2014

Ausente

Ausente

10/12/2014

Presença

Presença

Fonte: SES (2015)

Execução:

Financiador:

Realização:

Água
não
tratada

Água
tratada

Água
não
tratada

Água
não
tratada

Água
não
tratada
Água
não
tratada

Ausente

Água
não
tratada
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3.3.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.3.1.

Caracterização Geral

A prestação dos serviços de esgotamento sanitário em Jeceaba é realizada pela Prefeitura
Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
O município dispõe de rede coletora separadora de esgotos (utilizada como principal fonte de
destinação do efluente gerado pela população) e rede mista, entretanto, não há Estação de
Tratamento de esgotos. De acordo com informações da Secretaria, não existem registros ou
documentos oficiais relacionados ao cadastro das solicitações dos serviços de esgotamento
sanitário.
Os dados referentes ao percentual de atendimento foram retirados do SIAB, sendo apresentados
no Diagnóstico elaborado em 2014 para o PMSB não finalizado. Assim, conforme já apresentado,
na área urbana 91,71% das famílias destinam o esgoto para rede coletora, 5,89% destinam o
esgoto para fossas e 2,40% lançam a céu aberto. Já nas localidades, 14,17% das famílias lançam o
esgoto na rede de coleta, 77,46% destinam o esgoto para fossas (sendo a maioria fossa
rudimentar) e 8,37% lançam a céu aberto.

3.3.2. Regulação e Política tarifária
O município de Jeceaba não possui uma política tarifária para os serviços de esgotamento
sanitário prestado pela Prefeitura Municipal e a regulação dos mesmos também não é realizada
por nenhuma instituição.

3.3.3.

Caracterização dos sistemas identificados

De acordo com as informações coletadas nesse diagnóstico referente aos dados do Sistema de
Informação de Atenção Básica (SIAB), em 2014, das 841 famílias cadastradas no Estratégia Saúde
da Família (ESF) urbano a maioria (91,71%) destinavam o esgoto para rede coletora e apenas
5,89% destinavam o esgoto para fossas e 2,40% lançavam a céu aberto. Já no ESF rural, das 896
famílias cadastradas, 14,17% lançam o esgoto na rede de coleta, 77,46% destinam o esgoto para
fossas (sendo a maioria fossa rudimentar) e 8,37% lançam a céu aberto.
Na Tabela 20 são indicadas as coordenadas geográficas dos pontos de lançamentos de esgotos
identificados no Município de Jeceaba.
Tabela 20 − Coordenadas geográficas dos pontos de lançamento de esgoto em Jeceaba MG
Descrição

Coordenadas

Altitude

Latitude

Longitude

Galeria - R. Entre Rios de Minas

848m

20º32'29.3"

43º58'59.4"

Lançamento sobre a ponte no Rio Camapuã

854m

20º32'10.4"

43º58'53.7"

Lançamento no Paraopeba - Rede Mista

858m

20º32'6.9"

43º58'50.9"

Lançamento rede mista

844m

20º32'16.7"

43º58'53.8"

Lançamento da rede da R. José Ribeiro dos Reis

844m

20º32’14.1”

43º58’55.2”

Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Execução:

Financiador:

Realização:
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3.3.3.1. Área urbana do município
O sistema é composto de rede coletora separadora e rede mista (PVC Branco de 100 a 250mm,
manilha de cerâmica de 150mm e 200mm e manilha de concreto de 600mm e 800mm) e poços de
visita.
Segundo informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal, não são realizadas análises da
qualidade da água dos corpos receptores no Município de Jeceaba. Ainda conforme a Prefeitura,
todos os bairros da Sede do município são atendidos por rede coletora (separadora ou mista),
além do distrito de Caetano Lopes e localidade de Sapé. Apesar de toda a sede ser atendida, ainda
há situações onde a população lança seus esgotos de forma inadequada (conforme apresentado
no item referente aos pontos de lançamento de esgoto).
a) Pontos de lançamento da rede coletora
Foi informado pelo representante da Prefeitura Municipal, que os pontos de lançamento
presentes na sede, em períodos intensos de chuva, são alvos constantes de refluxo e mau cheiro.
Os corpos receptores do município são o Rio Camapuã (Classe 1) e Rio Paraopeba (Classe 2).
Alguns dos pontos de lançamentos dos esgotos coletados no município de Jeceaba são ilustrados
na Figura 60 a Figura 62.

Figura 60 − Lançamento da rede esgoto da Rua Entre Rios de Minas
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Figura 61 – Lançamento da rede mista em propriedade particular
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Execução:

Financiador:

Realização:
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Figura 62 − Continuação do lançamento anterior, seguindo a céu aberto
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

No município de Jeceaba o consumo per capita de água é em torno de 220 litros por habitante,
sendo assim são lançados aproximadamente 176 litros de esgoto, por habitante, na rede coletora.
Segundo informações da Prefeitura existem residências que não são ligadas à rede coletora e essas
destinam o esgoto sanitário e esgoto de cozinha gerados às fossas rudimentares ou lançam direto
nos cursos d’água, a exemplo do Rio Paraopeba ou Rio Camapuã. Não há fiscalização nem
levantamento do número de residências que utilizam essa forma de destinação.
3.3.3.2.

Localidades rurais

A população das localidades rurais, em sua maioria, dispõe seus esgotos (domésticos ou
sanitários) em fossas rudimentares (fossas negras) ou lançam seus esgotos direto nos mananciais,
sendo a instalação e manutenção das fossas de responsabilidade do morador (Figura 63 a Figura
66).
Não há rede coletora ou projetos em andamento para solucionar a situação do esgotamento
sanitário nas localidades. A equipe técnica da Projeta Engenharia visitou as localidades de Mato
Dentro, Machado, Dinizes e Bituri.

Figura 63 − Fossa rudimentar de uso da escola na localidade Mato Dentro
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Execução:

Financiador:

Realização:
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Figura 64 − Fossa rudimentar na localidade Machado
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Figura 65 − Lançamento de esgoto individual a céu aberto na localidade de Bituri
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Figura 66 − Fossa negra localizada em um sítio na comunidade rural de Santa Cruz
Fonte: PMJ (2014)

Execução:

Financiador:

Realização:
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Vale reforçar que as fossas rudimentares, por serem instalações precárias e sem devido controle
e monitoramento, potencializam os riscos de contaminação do solo e das águas subterrâneas,
além de poder também atingir águas dos córregos e rios da região.
Como no município de Jeceaba não há tratamento coletivo dos esgotos gerados pela população, a
maior parte da carga gerada é lançada nos cursos d’água, contribuindo para a sua deterioração.
Por outro lado, parte dessa carga gerada é removida também pelas fossas sépticas presentes no
município, mas como não há estimativa de quantidade das mesmas, não foi possível realizar o
cálculo de Carga Removida e Carga Lançada.
Comparando os dados do SNIS de 2011 com os dados para os anos de 2012 e 2013, observa-se
que houve um pequeno incremento do número total de ligações, que passaram de 950 em 2011
para 1.071 ligações em 2013. Do ano de 2012 para o ano de 2013 houve também um aumento da
população residente com esgotamento sanitário.

3.4.

DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAL

As sub-bacias correspondem ao território delimitado pela área de drenagem dos afluentes do
curso d’água definidor da Bacia Hidrográfica. Estes afluentes são, em geral, muito importantes
pois ajudam a aumentar a vazão do rio principal. São três as sub-bacias que interceptam o
território do município de Jeceaba, contribuintes da Bacia do Paraopeba, conforme descrito a
seguir.


Sub-bacia do Leito do Paraopeba: A sub-bacia do Leito do Paraopeba ocupa 29% da área
do município e 50% da Zona Urbana está inserida nessa sub-bacia. Essa sub-bacia é
formada pelo Rio Paraopeba (Figura 67), que corre próximo à linha férrea, e pelas
microbacias do Córrego do Barbeiro e Córrego Madrugada, bem como seus afluentes.

Figura 67 - Rio Paraopeba

Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Execução:



Sub-bacia do Ribeirão dos Paivas: Ocupa 29% do território total do município, está
inserida na Zona Rural e tem como seus principais contribuintes, Córrego Aleixo, Córrego
Barro Preto, Córrego Venâncio, Córrego Bituri.



Sub-bacia do Rio Camapuã: Sub-bacia com maior área de drenagem no município,
representando 42% da área total do mesmo. A Zona Urbana do município tem 50% de sua
Financiador:

Realização:
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área inserida nessa sub-bacia. Tem como curso d’água principal o Rio Camapuã, que corta
boa parte da área Central de Jeceaba (Figura 68) e como seus contribuintes as microbacias
do Córrego Água Limpa e Córrego Piquiri, bem como seus afluentes.

Figura 68: Rio Camapuã - Área central de Jeceaba
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

No Anexo 1 é apresentada a delimitação das sub-bacias existentes no município de Jeceaba.

3.4.1. Identificação dos sistemas de macrodrenagem
A macrodrenagem destina-se ao escoamento final das águas de maneira superficial, inclusive as
captadas pelas estruturas de microdrenagem. Os sistemas de macrodrenagem são compostos dos
seguintes elementos:


Bacias de amortecimento;



Bacias de Infiltração;



Canais abertos;



Córregos e rios urbanos;



Lagos ou lagoas;



Galeria de grande porte.

Obras de macrodrenagem retificam os cursos de água natural e reduzem o percurso a ser vencido
pelo escoamento superficial. O traçado da macrodrenagem obedece ao caminhamento natural dos
corpos aquáticos.
O município de Jeceaba deu início ao Plano Municipal de Saneamento em 2014, com a elaboração
do diagnóstico, foi desenvolvida uma pesquisa nos arquivos cadastrais existentes da Prefeitura de
Jeceaba e através de consultas de campo com auxílio dos bombeiros hidráulicos, do Arquiteto e
do Secretário de Obras e Serviços Urbanos para elaboração do cadastro da rede de drenagem do
município.
A Tabela 21 mostra o levantamento do dimensionamento da rede de drenagem pluvial de Jeceaba.

Execução:

Financiador:

Realização:
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Tabela 21 - Levantamento da rede de drenagem do município de Jeceaba
Rede de Drenagem Pluvial

Extensão (m)

Localidade

1.648

Sede

Diâmetro igual 400 mm

770

Sede

Diâmetro igual 600 mm

1.055

Sede

Diâmetro igual 800 mm

922

Sede

Diâmetro igual 1200 mm

351

Sede

Diâmetro menor 400 mm

234

Distrito de Caetano Lopes

Diâmetro igual a 40 mm

420

Machados

5.400

________

Diâmetro menor 400 mm

Extensão total da rede de
drenagem

Fonte: PMJ, 2014

No município de Jeceaba, a maior parte das ruas são pavimentadas, porém a maioria das ruas não
possui sistemas de drenagem. Em visitas técnicas realizadas em campo foi possível identificar
algumas estruturas de macrodrenagem, como:





Ponte sobre o Rio Camapuã, localizada na parte central do município (Figura 69);
Duas galerias pluviais (Figura 70 e Figura 71) combinadas com rede de esgotamento
sanitário (rede mista), localizadas na Rua Agostinho Ribeiro e na Avenida Brasilino
Cardoso Machado. Essas galerias se encontram e tem continuação até uma propriedade
particular (Figura 72), com lançamento no Rio Paraopeba;
Dois bueiros metálicos, do tipo ARMCO (Figura 73), com 2m de diâmetro e 28 m de
comprimento, construído devido às inundações ocorridas no município na Rua Ladislau
Maia de Andrade. Estes foram construídos em outubro de 2014, por meio de uma parceria
entre a MRS Logística S.A e a Prefeitura Municipal de Jeceaba. Como esta rua se encontra
às margens do Rio Camapuã, serão realizadas também desapropriações.

Figura 69 - Ponte sobre o Rio Camapuã
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Execução:

Financiador:

Realização:
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Figura 70 - Galeria (subterrânea) na rua Agostinho Ribeiro
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Figura 71 - Galeria (subterrânea) na Avenida Brasilino Cardoso Machado
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Execução:

Financiador:

Realização:
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Figura 72 - Continuação da galeria em propriedade particular
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Figura 73 - Bueiros metálicos tipo ARMCO
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

3.4.2. Identificação dos sistemas de microdrenagem
Os sistemas de microdrenagem incluem a coleta e afastamento das águas superficiais ou
subterrâneas através de pequenas e médias galerias, fazendo ainda parte do sistema os seguintes
componentes:

Execução:



Guias;



Bocas Coletoras;



Sarjetas;



Sarjetões;



Poços de Visita;



Galerias de pequeno e médio porte;



Trecho de galeria.

Financiador:

Realização:
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As obras de microdrenagem são tradicionalmente dimensionadas para atender vazões produzidas
por eventos hidrológicos com 2, 5 e, no máximo, 10 anos de período de retorno. São calculados
para que funcionem a partir de determinados limites. As áreas envolvidas, na sua maioria com
menos de um quilômetro quadrado ou cem hectares, são trechos de ruas e quarteirões. As vazões
são conduzidas de acordo com as ruas da área de projeto, obedecendo ao alinhamento
arquitetônico das fachadas dos quarteirões, criando-se minicursos artificiais.
Mediante as visitas técnicas realizadas no município de Jeceaba foi possível identificar poucos
elementos de microdrenagem existentes ao longo das vias. As ruas Antônio Gomes e Vereador
José da Silva (Figura 74), importantes vias no município, não possuem dispositivos de drenagem.
Para recolhimento das águas de chuvas provenientes dessas ruas e das ruas circunvizinhas foi
construído uma grelha de grande extensão (Figura 75) na Avenida Brasilino Cardoso, que recebe
as contribuições dessa vias

Figura 74 - Ruas Antônio Gomes (a) e Vereador José da Silva (b)
Fonte: PMJ, 2014

Figura 75 - Grelha na Avenida Brasilino Cardoso
Fonte: PMJ, 2014

De acordo com o diagnóstico do município para o PMSB (não finalizado) a Rua José Mendes da
Cunha, via de acesso à nova sede da Prefeitura Municipal, é a única rua do município de Jeceaba
que teve projeto de rede de drenagem. A rua possui meio fio, sarjetas e bocas de lobo múltiplas
(Figura 76).

Execução:

Financiador:

Realização:
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Figura 76 - Rua José Mendes da Cunha
Fonte: PMJ, 2014

3.4.3. Operação e manutenção dos sistemas existentes
A Prefeitura Municipal de Jeceaba é responsável pela operação e manutenção dos sistemas de
drenagem existentes no município. São realizadas práticas de limpeza do sistema de drenagem de
maneira corretiva, a fim de evitar obstruções nesse sistema e a frequência de manutenção é dada
de acordo com a demanda. Em visitas técnicas realizadas no município foi possível identificar
alguns sistemas de drenagem, em mau estado de conservação e sinais entupimento por resíduos
sólidos, como podemos observar na Figura 77 e Figura 78.

Figura 77 - Boca de lobo coberta de papelão
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Execução:
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Figura 78 - Boca de Lobo coberta de folhagem e resíduos
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

A limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de lobo devem ser executadas com periodicidade
diferenciada nos períodos secos e chuvosos, lembrando sempre que antes do início do período
chuvoso o sistema de drenagem deve estar completamente livre de obstruções ou interferências,
a fim de evitar problemas decorrentes das chuvas.

3.4.4. Pontos de ligações clandestinas de esgotos sanitários ao sistemas de
drenagem
No município de Jeceaba, não existe o cadastro da rede de esgoto. Nas visitas técnicas não foram
identificados pontos de ligações clandestinas, de esgotos sanitários no sistema de drenagem
pluvial, as averiguações dos casos de ligações clandestinas são realizadas apenas em caso de
denúncias. As denúncias são recebidas através de telefonemas ou pessoalmente, na Secretaria de
Obras.

3.4.5.

Identificação de áreas sujeitas à inundação, enchentes e alagamentos

O município de Jeceaba está cercado por dois mananciais sendo o Rio Camapuã e o Rio Paraopeba.
De acordo com a Prefeitura eventos como inundações e enchentes no município ocorrem
geralmente nos períodos mais chuvosos, entre os meses de novembro a janeiro. As enchentes
ocorrem devido ao aumento da vazão do Rio Paraopeba, que obstrui o fluxo natural do Rio
Camapuã.
De acordo com informações descritas no Plano de Saneamento de Jeceaba, antes da década de 90
não se tem registros físicos de inundações e enchentes ocorridas no município de Jeceaba. Mas
conforme depoimentos dos moradores, houve ocorrências desses eventos no município em 1961,
1972, 1978, 1983. Já os três últimos eventos mais críticos ocorreram nos anos de 1997, 2008 e
2012, sendo que a inundação de 2012 foi a que causou maiores estragos. O Rio Camapuã subiu
mais de 12 m e afetou mais de 440 casas, deixando mais de 700 desalojados e 120 desabrigados.
Na Zona urbana foram inundadas em torno de 30 (trinta) ruas, além de duas ruas no Distrito de
Caetano Lopes e parte da localidade rural do Bananal e Asis. Na Figura 79 a Figura 82 são
apresentadas fotos de alguns locais inundados em decorrências das chuvas em janeiro de 2012.
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Figura 79 - Ruas afetadas pela inundação em 2012
Fonte: COMDEC apud PMJ (2014)

Figura 80 - Ruas afetadas pelas inundações em 2012
Fonte: COMDEC apud PMJ (2014)

Figura 81 - Área inundada - Distrito de Caetano Lopes
Fonte: COMDEC apud PMJ (2014)
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Figura 82 - Estrada de acesso ás comunidades do Bananal, Vila Chacrinha e Vila Minério
Fonte: COMDEC apud PMJ (2014)

Nas visitas técnicas feita pela equipe da Projeta Engenharia, foi possível identificar, de acordo com
relatos dos moradores, áreas de alagamento em outras localidades rurais, como pode-se observar
na Figura 83 e Figura 84.

Figura 83 - Área de alagamento - Ponte na localidade de Dinizes
Fonte: Projeta Engenharia (2015)
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Figura 84 - Área de alagamento - Localidade de Machado
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

3.4.6. Identificação de áreas de fragilidade e áreas de risco
O município de Jeceaba possui Plano de Contingência Regional através da Defesa Civil Regional do
Consórcio para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba (CODAP).
De acordo com informações descritas no Diagnóstico do PMSB de Jeceaba (2014), o desmatamento
e a erosão do solo no município são gerados na zona urbana devido à ocupação desordenada de
topos de morro e margens de rio.
O crescimento desordenado também foi responsável pela ocupação de áreas de preservação
permanente (APP) do município. De acordo com a Prefeitura Municipal (2014), no ano de 2014
foram identificadas 228 moradias em áreas de APP. A localização dessas moradias pode ser
observada na Tabela 22.
Tabela 22 - Levantamento do número de casas existentes nas áreas de preservação
permanente
Item
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Rua / Comunidade

Número de Casas

Rua Prefeito José Lobo Sobrinho
Rua João Marciano Sobrinho
Rua Entre Rios de Minas
Rua Zeferino Gonçalves Campos
Rua Ladislau Maia de Andrade
Rua José Ribeiro Dias
Rua Trindade
Rua Marfelina
Rua Lucas Evangelista
Rua José Ostórgio Filho
Rua Antônio Dias Leite
Vila Camapuã
Vila Cavalhada
Vila Minério
Vila Reis

Total de casas

17
17
64
24
03
03
09
06
19
04
21
20
07
12
02
228

Fonte: PMJ (2014)
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3.5.

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.5.1. Caracterização geral
Cada tipo de resíduo gerado deve apresentar um manejo específico, de acordo com suas
características. Nos itens seguintes são apresentados como é realizada a gestão e o gerenciamento
dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – constituídos por Resíduos Sólidos Domiciliares + Resíduos
de Limpeza Pública (RSD + RPU), dos Resíduos da Construção Civil (RCC) e Volumosos (RV), dos
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e dos Resíduos com Logística Reversa Obrigatória.
Um resumo da geração desses resíduos é apresentado na Tabela 23.
Tabela 23 – Gerenciamento dos diferentes tipos de resíduos no Município de Jeceaba
(Tabela Resumo)
Tipos de resíduos

Geração Per Capita

Domiciliares (RSD) Limpeza Pública¹

0,17 t/ano

Construção e Demolição (RCC)¹

0,53 t/ano
A descrição da geração dos RSS será
relatada no item 1.1.1, alinea e

Serviços de saúde
Equipamentos eletroeletrônicos¹

3,7 kg/ano

Pilhas¹

4,3 unidades/ano

Baterias¹

0,09 unidades/ano

Pneus¹
1Não

2,9 kg/ano

foram encontrados dados do Município de Jeceaba por isso foram utilizados dados de outro município com
características socioeconômicos similares.

Fonte: Adaptado de Agência RMBH (2013)

3.5.2. Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)
A Prefeitura Municipal de Jeceaba, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos é a
responsável pela coleta, transporte e destinação final dos RSD gerados no município.
A Prefeitura Municipal de Jeceaba disponibiliza 2 caminhões próprios sendo um compactador e
um caçamba para a realização dos serviços de coleta e transporte dos RSD gerados no município.
O caminhão caçamba é utilizado em casos de manutenção do caminhão compactador ou em
algumas ocasiões na zona rural.
Segundo informações recebidas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, são dadas em
média 2 viagens do caminhão contendo o RSD nas segundas e quartas-feiras até o Aterro
Controlado e 1 viagem nos demais dias da semana em que a coleta é realizada. O Aterro Controlado
do município está a cerca de 700 metros da Sede do município.
Prefeitura também recolhe os resíduos comuns gerados pelos empreendimentos do município.
O acondicionamento dos RSD é feito em sacolas e sacos plásticos sendo armazenados em lixeiras
individuais ou coletivas (Figura 85) na frente das residências ou em locais de fácil visualização e
acesso dos coletores.
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Figura 85 – Lixeira e tambor contendo RSD para coleta
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

A Prefeitura Municipal de Jeceaba distribuiu lixeiras coletivas pelo município para melhor
acondicionamento dos RSD gerados pelos munícipes. Como pode ser observado na Figura 86, as
lixeiras possuem identificação e são utilizadas frequentemente pelos munícipes na zona urbana.

Figura 86 – Lixeiras distribuídas pela Prefeitura no município para acondicionamento dos
RSD
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Na zona rural, o acondicionamento e armazenamento dos RSD gerados é feito também em
sacolas e sacos plásticos e em lixeiras coletivas ou pontos de transbordo.
A maior dificuldade encontrada para a realização do serviço de coleta do RSD é o
acondicionamento inadequado dos sacos e sacolas plásticas, quando as residências ou localidades
não possuem lixeiras adequadas. Estes são dispostos em calçadas ou no chão das vias públicas,
locais de fácil acesso de animais que por sua vez rasgam e espalham os RSD.
O serviço de coleta dos RSD acontece de segunda-feira a sábado, sendo realizado nas segundas,
quartas, sextas e sábados na zona urbana do município e nas terças e quintas-feiras na zona rural.
Foram descritas as localidades que não possuem atendimento, que são: Tartária, Santa Cruz, Lava
Pés, Campo Alegre e Sesmarias. Foi relatado que nestas regiões o RSD é queimado pelos munícipes
devida a falta de coleta dos mesmos.
(i) Coleta seletiva

Execução:

Financiador:

Realização:

Resumo Executivo
Plano Municipal de Saneamento Básico – JECEABA

68
Atualmente o município de Jeceaba não conta com o serviço de Coleta Seletiva, mas de acordo com
informações recebidas da Prefeitura Municipal, já está sendo elaborado material de divulgação
para a sua implantação.
(ii) Usina de Triagem e Compostagem (UTC)
Em 2011/2012 foi construída com recursos próprios a Usina de Triagem e Compostagem (UTC)
de Jeceaba para recebimento dos RSU gerados no município.
A UTC (Figura 87) está localizada às margens da rodovia JCB – 070, distante 4 quilômetros da Sede
do município.
De acordo com informações recebidas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente os
funcionários que realizarão as atividades de recebimento, segregação, prensagem,
armazenamento dentre outras demandas da UTC serão colaboradores contratados ou efetivos da
Prefeitura Municipal.

Figura 87 – Galpão da Usina de Triagem e Compostagem
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Como o aterro controlado do município encontra-se com sua capacidade esgotada, a partir de
outubro de 2015 a UTC passará a receber todo o volume dos RSU gerados.

Figura 88 – Pátio para compostagem de resíduos orgânicos
Fonte: Projeta Engenharia (2015)
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Devida a não utilização e falta de manutenção da UTC, a estrutura de alguns espaços está
comprometida, como pode ser observado na Figura 89.

Figura 89 – Valas com mantas percoladas para disposição de resíduos
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Na Figura 90 e na Figura 91 é possível verificar as instalações da rede coletora da água pluvial,
caixa coletora de chorume e a unidade de tratamento do chorume.

Figura 90 – Canaleta de drenagem de água pluvial e caixa coletora de chorume
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Figura 91 – Unidade de Tratamento de Chorume
Fonte: Projeta Engenharia (2015)
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3.5.3. Limpeza Pública
Também são realizados os serviços de varrição, capina, roçada, poda, corte de grama e
desobstrução de galerias e bocas de lobo no município de Jeceaba e a responsabilidade de sua
realização é da Prefeitura Municipal.
(i) Varrição
O serviço é constituído por varrição, acondicionamento do resíduo coletado em sacos plásticos e
disposição na via pública para que o caminhão da coleta dos RSD os recolha e envie para o Aterro
Controlado. Segundo relatos dos varredores, em dias que a coleta do RSD não é realizada no local
da varrição os sacos plásticos contendo os resíduos deste serviço ficam dispostos nas ruas
aguardando a coleta.
(ii) Capina e roçada
Os serviços de capina e roçada são realizados no município de Jeceaba e também são de
responsabilidade da Prefeitura Municipal. As atividades acontecem em logradouros públicos e
geralmente acontecem manual (Figura 92) ou mecanicamente (roçadeira individual).

Figura 92 – Realização do serviço de capina manual no Distrito de Caetano Lopes
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2013)

A capina é realizada normalmente nas guias de canteiros e calçadas das vias públicas e para tal
são usados processos manuais, com o uso de enxadas e carrinhos de mão e mecanizados.
Todo o resíduo da capina e roçada é armazenado no local onde o serviço foi realizado até que a
coleta que é realizada quinzenalmente os recolha. É utilizado o caminhão caçamba para transporte
até o local de disposição final, o Aterro Controlado.
(iii)

Limpeza de feiras

O serviço de limpeza acontece no dia seguinte aos eventos e feiras, sendo realizada a varrição e
coleta dos resíduos gerados.
(iv)

Outros serviços

Para lotes particulares e terrenos baldios, é de responsabilidade do proprietário providenciar a
limpeza dos mesmos.
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Nestes casos, além da Prefeitura identificar pontos, os munícipes também fazem a solicitação
verbal junto à funcionários da Prefeitura para que o proprietário seja comunicado e providencie
a limpeza.

3.5.4. Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV)
No município de Jeceaba a Prefeitura realiza a coleta dos RCC dispostos inadequadamente pelos
munícipes em calçadas e vias públicas (Figura 93).

Figura 93 – RCC disposto inadequadamente em calçada no município
Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba (2013)

Como não existe o serviço de locação de caçambas através de empresas privadas, a Prefeitura
Municipal utiliza equipamentos próprios como retroescavadeira, trator gírico e caminhão
caçamba para recolhimento dos RCC.
Sendo assim, o serviço de coleta e transporte desse tipo de resíduo é realizado pela Prefeitura e
destinado para o aterro controlado onde é feita segregação do mesmo. Uma parte deste material
é destinada para melhoria de vias da zona rural e a outra é utilizada para cobrir os resíduos sólidos
no aterro controlado.
Em relação aos RV, a Prefeitura recolhe móveis em geral como: camas, sofás, guarda-roupas,
colchões, carcaças de tanquinhos máquinas de lavar quando é identificado descarte irregular em
áreas públicas e estes resíduos são encaminhados para o Aterro Controlado do município.

3.5.4.1.

Resíduos com Logística Reversa Obrigatória

De acordo com informações repassadas pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, os
resíduos pneumáticos gerados no município de Jeceaba são coletados pela Prefeitura Municipal e
armazenados no Aterro Controlado do município para posteriormente serem destinados.
Atualmente uma empresa denominada “Reciwel” é a responsável pela coleta destes resíduos no
município de Jeceaba.
(i) Resíduos agrotóxicos
Em relação aos resíduos de embalagens e produtos de agrotóxicos é de responsabilidade do
produtor rural providenciar a correta destinação ou as empresas que vendem tais produtos e
embalagens são as responsáveis por providenciar a coleta destes materiais e recipientes junto aos
compradores.
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A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente também realiza a coleta e destinação de embalagens
plásticas de lubrificantes.
(ii) Resíduos eletroeletrônicos (REEE)
De acordo com informações recebidas da Prefeitura Municipal, os resíduos eletroeletrônicos como
televisores, computadores, notebooks, micro-ondas, ferro de passar, ar condicionado, etc. são
armazenados (Figura 94) na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e posteriormente são
coletados para uma empresa denominada E-mile Empresa Mineira de Lixo Eletrônico Ltda. que
possui contrato com a Prefeitura Municipal de Jeceaba, que além da coleta é também responsável
pelo transporte, triagem, desmontagem, descaracterização e destinação final destes resíduos e
seus componentes.

Figura 94 – REEE armazenados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente disponibiliza uma caixa que é acondicionada nas
dependências da própria Secretaria para armazenamento de lâmpadas quebradas e queimadas.
De acordo com informações recebidas, todo o material coletado é encaminhado para a
Superintendência Regional de Regularização Ambiental (SUPRAM).
Em relação as pilhas e baterias as mesmas também são coletadas pela Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente. Foi instalada uma caixa (Figura 95) no local para que estes resíduos sejam
armazenados e posteriormente destinados para um ponto de coleta em um supermercado
localizado em Belo Horizonte.
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Figura 95 – Caixa para armazenamento de pilhas e baterias
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

3.5.4.2.

Resíduos de Serviços da Saúde (RSS)

O município de Jeceaba possui apenas 3 unidades de saúde pública, a Associação Hospitalar de
Jeceaba a Unidade de Saúde Dr. Antônio de Freitas Vitarelli e a Unidade Básica de Saúde (UBS) da
localidade de Mato Dentro
Nas três unidades visitadas foi possível verificar sobre a segregação e acondicionamento dos RSS
gerados nelas. Pôde-se observar que as unidades seguem as normas vigentes em relação a
segregação e acondicionamento dos RSS. Quanto aos recipientes de acondicionamento no
momento de geração do RSS, todas as unidades visitadas possuíam material adequado, sendo
utilizados sacos plásticos branco leitoso para resíduos infectantes; recipiente rígido para resíduos
perfurantes ou cortantes (Caixa “Safe Pack”); recipiente compatível com as características físicoquímicas dos resíduos farmacêuticos e químicos perigosos; saco plástico para resíduos comum.
Em relação ao local para armazenamento temporário dos RSS, foi verificado que as unidades
possuem abrigos para tal finalidade, sendo que na Associação Hospitalar o espaço encontrava-se
em mal estado de conservação e sem manutenção, como pode ser observado na Figura 96.

Figura 96 – Abrigo para acondicionamento dos RSS – Associação Hospitalar
Fonte: Projeta Engenharia (2015)
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Na Unidade de Saúde Dr. Antônio de Freitas Vitarelli, o abrigo é adequado contendo cobertura,
ambiente fechado, porta trancada e bombona para acondicionamento dos RSS porém o local é
utilizado para armazenar outros tipos de materiais e resíduos, como lixo comum.
Na Figura 97 é possível observar o grande volume de resíduos e materiais dispostos sem nenhum
tipo de organização para coleta dos RSS.

Figura 97 – Abrigo para acondicionamento dos RSS – Unidade de Saúde Dr. Antônio de
Freitas Vitarelli
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Na UBS da localidade de Mato Dentro, o abrigo também segue as normas contendo cobertura,
ambiente fechado, porta trancada e recipientes para acondicionamento dos RSS.
A Prefeitura Municipal de Jeceaba, através da Secretaria Municipal de Saúde contratou empresa
especializada como responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação final dos RSS
gerados no município, inclusive dos empreendimentos privados.
A coleta dos RSS é feita com periodicidade mensal na Associação Hospitalar de Jeceaba e na
Unidade de Saúde Dr. Antônio de Freitas Vitarelli. Os RSS gerados na UBS de Mato Dentro são
transportados por funcionários da unidade até algum dos pontos de coleta.

3.5.5. Disposição Final dos Resíduos Sólidos
O Aterro Controlado está localizado no final da Rua José Mendes da Cunha, próximo à nova Sede
da Prefeitura Municipal de Jeceaba. A Figura 98 ilustra a imagem aérea do Aterro Controlado.
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Figura 98 – Vista aérea do Aterro Controlado de Jeceaba
Fonte: Google Earth (2014)

Durante a visita técnica da Projeta Engenharia, a equipe visitou as instalações do Aterro
Controlado. Todos os resíduos sólidos domiciliares coletados no Município de Jeceaba são
destinados para esse local atualmente (Figura 99 e Figura 100).
Segundo informações da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Jeceaba, a capacidade de
recebimento e disposição final de resíduos do Aterro Controlado já está esgotada, e como
mencionado anteriormente neste documento, no item (ii), a UTC passará a receber todo o resíduo
sólido gerado no município. Também de acordo com informações recebidas da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente de Jeceaba, após o encerramento completo das atividades no aterro
controlado, será feito um plano para recuperação da área utilizada e criação de espaços de lazer
aos munícipes.

Figura 99 – Registro do local de disposição final dos RSD
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Figura 100 – RCC e rejeitos utilizados para cobrir os RSD disposto no Aterro Controlado
Fonte: Projeta Engenharia (2015)
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4.

PROGNÓSTICO

O Produto D: Prospectiva e Planejamento Estratégico tem como objetivo a formulação de cenários
de planejamento para os serviços de saneamento básico, definindo objetivos e metas para o PMSB
de Jeceaba, com base nas carências atuais e demandas futuras referentes aos serviços de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais e
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Neste documento foram indicadas as proposições e diretrizes de intervenção a serem adotadas ao
longo do horizonte de planejamento de 20 anos, visando assim melhoria das condições sanitárias
em que vivem as populações urbanas e rurais do Município e à preservação dos recursos hídricos
e do meio ambiente.

4.1.

PROJEÇÃO POPULACIONAL

A projeção populacional é o ponto de partida para a construção dos cenários de metas e demandas
do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Jeceaba. As projeções populacionais têm
como objetivo subsidiar o planejamento na delimitação de cenários futuros de atuação e na
formulação de políticas de curto, médio e longo prazo. Nesse sentido, foram analisadas cinco
projeções populacionais, sendo geométrica, aritmética, analítica pessimista, analítica otimista e
analítica moderada.
Quanto ao horizonte de planejamento adotado para os cenários de demanda, foi considerado o
período de 20 anos, a contar da data de finalização dos estudos. Dentro do horizonte de
planejamento, as intervenções foram divididas em prazos: imediato (até o 2º ano); curto prazo
(3º ao 6º ano); médio prazo (7º ao 10º ano); e longo prazo (11º ao 20º).
Após a escolha da projeção populacional mais adequada à realidade do Município, partiu-se para
a construção de cenários de metas com suas respectivas demandas por serviços de saneamento.
Esses cenários tiveram como objetivo principal identificar e comparar as alternativas de
intervenção, observado o sistema territorial, os aspectos demográficos e os aspectos operacionais
específicos de cada serviço de saneamento.
O presente estudo visa estimar a população do Município de Jeceba, Minas Gerais para um
horizonte de 20 anos, com o objetivo de planejamentos para os componentes de abastecimento
de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e
manejo de águas pluviais urbanas.
Este Município faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba - UPGRH – situada no ponto de
confluência entre o Centro – Sul e Oeste de Minas, estando sua sede às coordenadas 20º32'06 e
abrange uma área de 236,250 km². O rio Paraopeba, tem como seus principais afluentes o rio
Águas Claras, Macaúbas, o rio Betim, o rio Camapuã e o rio Manso. Ele é também um dos mais
importantes tributários do rio São Francisco, percorrendo aproximadamente até a sua foz no lago
da represa de Três Marias, no município de Felixlândia, 510 km. A bacia do rio Paraopeba possui
uma área que corresponde a 2,5% da área total do estado de Minas Gerais.

4.2.

CENÁRIOS E DEMANDAS

No presente PMSB o estudo de demandas futuras foi realizado de forma quantitativa apenas para
os sistemas de saneamento das áreas urbanas, exceto para o eixo de Resíduos Sólidos, visto que,
nas áreas rurais há uma grande imprecisão, principalmente, nos dados referentes a população
atendida e demais dados técnicos, fazendo com que os cálculos de demanda por novas
infraestruturas e serviços sejam realizados de maneira equivocada, o que pode impactar
Execução:

Financiador:

Realização:

Resumo Executivo
Plano Municipal de Saneamento Básico – JECEABA

77
diretamente no planejamento financeiro do Município para a implementação das ações previstas
no plano.
Para a avaliação das demandas por serviços de saneamento foram analisados, exceto para o eixo
de Drenagem e manejo de águas pluviais, três cenários distintos. O Cenário 1 corresponde a uma
condição a ser perseguida para a universalização dos serviços de saneamento, onde as ações se
concentram no início do horizonte de planejamento, ou seja nos prazos imediato e curto, o que é
pouco sustentável, tendo em vista que as etapas de estudos e planejamentos seriam atropeladas
por um anseio maior de realizar as ações. Ainda que factíveis do ponto de vista de engenharia, a
implementação das metas nos prazos imediato e curto (conforme o Cenário 1) esbarram nos
aspectos financeiros, que vão além da vontade dos gestores e prestações e anseios da sociedade.
O Cenário 3 corresponde àquele com maiores investimentos a longo prazo, postergando a
universalização dos serviços, portanto, indo na contramão das políticas atuais do país. O Cenário
2 por sua vez é considerado o mais factível, onde a maior parte dos investimentos se dá em curto
e médio prazos, sendo assim, levando em consideração um maior tempo para o planejamento e
implementação das ações para a universalização dos serviços de abastecimento de água. Sendo
assim, para os Eixos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos, o Cenário 2 foi considerado o mais plausível de se adotar, tendo em vista a
sustentabilidade do sistema e o planejamento prévio das ações.
Em relação ao eixo de Drenagem e manejo de águas pluviais, foram avaliados dois cenários
distintos. O Cenário 1 é aquele onde serão implementadas ações que proporcionarão uma
melhoria contínua dos serviços em prazos escalonados dentro do horizonte de planejamento do
Plano (Imediato ao Longo Prazo). No período inicial serão priorizadas ações de planejamento e
estruturação dos serviços e no período de curto, médio e longo prazo ocorrerão maiores
investimentos para execução das ações planejadas, atingindo-se assim a universalização do
serviço de drenagem a longo prazo. Já o Cenário 2 corresponde àquele no qual as ações se darão
de forma mais efetiva a partir do curto prazo e devido a carência de corpo técnico, a execução das
ações se dará a médio e longo prazo, devido às dificuldades que o Município enfrentará com a falta
de recursos (materiais, humanos e orçamentários).
Portanto, no caso do eixo de Drenagem urbana foi adotado o Cenário 1, tendo em vista que este
prevê a universalização do serviço no Município de Jeceaba e a definição de bacia como unidade
de planejamento das ações, para que estas se deem de maneira integrada.

4.2.1. Abastecimento de água
No relatório do Produto C - Diagnóstico técnico participativo da situação do saneamento básico,
no item referente ao abastecimento de água, foram apresentadas as condições atuais dos sistemas
de abastecimento do Município de Jeceaba, levando em consideração suas particularidades e
infraestruturas de captação, reservação e distribuição de água. O prognóstico tem como objetivo
avaliar a demanda por serviços de abastecimento de água de acordo com crescimento
populacional em vinte anos, horizonte de planejamento do PMSB, bem como analisar se a
infraestrutura existente no Município será suficiente para suprir as necessidades futuras da
população.
É importante ressaltar que esse estudo de demandas futuras será realizado de forma quantitativa
apenas para os sistemas de abastecimento das áreas urbanas, visto que, nas áreas rurais há uma
grande imprecisão, principalmente, nos dados referentes à população atendida e vazões captadas,
fazendo com que os cálculos de demanda por novas infraestruturas sejam realizados de maneira
equivocada, o que pode impactar diretamente no planejamento financeiro do Município para a
implementação das ações previstas no plano.

Execução:

Financiador:

Realização:
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A seguir são apresentadas as projeções populacionais, demandas de água, capacidade instalada,
volume de reservação e saldos/déficits de produção de água e de reservação, avaliados para o
Cenário 2, visto que este foi o adotado para os demais estudos presentes no PMSB.
A apresenta as principais características deste cenário 2.
Tabela 24: Principais características do Cenário 2
Variáveis

Hipótese

População Urbana/
Rural

A População Urbana/Rural a ser utilizada nesse estudo é proveniente da
Projeção no Cenário Analítico Otimista, no qual se considera fatores
particulares do Município que possam interferir na linha de crescimento
tendencial elaborada pelo IBGE.

Porcentagem da
população atendida

A Porcentagem da população atendida é caracterizada pela população
efetivamente servida com os serviços de abastecimento de água, ou seja, está
associada à quantidade de economias residenciais ativas de água servidas
pelo prestador do serviço. Conforme informado pela Prefeitura municipal,
em 2015 99,5% da população da sede é atendida por abastecimento coletivo
de água.
Neste cenário, pressupõe-se uma intensificação dos investimentos em curto
e médio prazos, a fim de universalizar o atendimento pelo sistema público
de água.

Controle de perdas –
redução no Índice de
perdas

O controle de perdas faz inferência à redução das perdas na distribuição de
água, sendo neste cenário intensificados os investimentos em curto e médio
prazos, de forma a reduzir significativamente os valores atuais.

A seguir serão apresentadas as metas para as variáveis citadas acima, resultantes dos
investimentos mais vultuosos nos prazos curto e médio:
 População atendida (%)
Prazo
População atendida
(%)

Imediato

Curto

Médio

Longo

99,5

99,60

99,90

100

 Índice de perdas (%)
Prazo
Índice de perdas (%)

Imediato

Curto

Médio

Longo

8,54

8,34

6,80

6,60

A Tabela apresenta as demandas pelos serviços de abastecimento de água nos prazos Imediato
(2016/2017), Curto (2018/2021), Médio (2022/2025) e Longo (2026/2035), em função das
metas pré-estabelecidas para o Cenário 2.
Verificou-se que o sistema existente será capaz de atender às demandas futuras de captação e
armazenamento de água.

Execução:

Financiador:

Realização:
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Tabela 25: Produção de água para atendimento da população futura considerando as metas estabelecidas no Cenário 2

Ano

População
urbana

População
rural

Porcentagem
da população
urbana
atendida (%)

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

3.134
3.159
3.185
3.210
3.236
3.262
3.288
3.314
3.341
3.367
3.394
3.421
3.449
3.476
3.504
3.532
3.561
3.589
3.618
3.647

2.266
2.243
2.221
2.199
2.177
2.155
2.134
2.112
2.091
2.070
2.049
2.029
2.009
1.989
1.969
1.949
1.930
1.910
1.891
1.872

99,50
99,52
99,54
99,56
99,58
99,60
99,68
99,74
99,80
99,90
99,91
99,92
99,93
99,94
99,95
99,96
99,97
99,98
99,99
100,00

Legenda:

Execução:

Financiador:

Imediato

População
urbana
atendida
3118
3144
3170
3196
3222
3249
3277
3305
3334
3364
3391
3418
3447
3474
3502
3531
3560
3588
3618
3647

Demanda
Perdas
máxima
(%)
(L/s)
8,12
8,18
8,25
8,32
8,39
8,46
8,53
8,60
8,68
8,75
8,83
8,90
8,97
9,04
9,12
9,19
9,27
9,34
9,42
9,49

Curto

8,54
8,50
8,46
8,42
8,38
8,34
8,00
7,65
7,20
6,80
6,78
6,76
6,74
6,72
6,70
6,68
6,66
6,64
6,62
6,60
Médio

Realização:

Saldo ou
Capacidade
Volume de Volume de
Produção
Déficit
instalada de
reservação reservação
necessária
de
captação
disponível necessário
(L/s)
captação
(L/s)
(m³)
(m³)
(L/s)
8,81
43,16
34,35
705
254
8,88
43,16
34,28
705
256
8,95
43,16
34,21
705
258
9,02
43,16
34,14
705
260
9,09
43,16
34,07
705
262
9,16
43,16
34,00
705
264
9,21
43,16
33,95
705
265
9,26
43,16
33,90
705
267
9,30
43,16
33,86
705
268
9,35
43,16
33,81
705
269
9,42
43,16
33,74
705
271
9,50
43,16
33,66
705
274
9,58
43,16
33,58
705
276
9,65
43,16
33,51
705
278
9,73
43,16
33,43
705
280
9,80
43,16
33,36
705
282
9,88
43,16
33,28
705
285
9,96
43,16
33,20
705
287
10,04
43,16
33,12
705
289
10,12
43,16
33,04
705
291
Longo

Saldo ou
déficit de
reservação
(m³)
451
449
447
445
443
441
440
438
437
436
434
431
429
427
425
423
420
418
416
414
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4.2.2. Esgotamento Sanitário
Para elaboração do Prognóstico dos serviços de esgotamento sanitário no horizonte de
planejamento de 20 anos, assim como no item referente ao Abastecimento de Água, tomou-se
como base as carências e considerações do sistema atual de Esgotamento Sanitário (SES) do
Município de Jeceaba – MG apresentadas no Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo deste
PMSB, sendo estes pertinentes à construção dos cenários alternativos de demandas e das metas
propostas a serem executadas no Município no horizonte de planejamento do Plano.
Para o cálculo das demandas por serviços de esgotamento foram levados em consideração os
seguintes parâmetros: vazão média de esgotos; vazão de infiltração; demanda por extensão de
rede, coleta e tratamento de esgoto, capacidade instalada de coleta e tratamento e Avaliação do
saldo ou déficit.
A seguir são apresentadas as vazões médias de esgotos, a extensão da rede coletora, a demanda
média de coleta e tratamento, a capacidade instalada de tratamento e os saldos/déficits de
tratamento para o esgotamento sanitário, avaliados para o Cenário 2, visto que este foi o adotado
para os demais estudos presentes no PMSB.
A Tabela 26 apresenta as principais características deste cenário 2.
As metas estabelecidas para o Cenário 2, também levam em consideração os diferentes horizontes
de planejamento, sendo estes representados a seguir:
Tabela 26 −Principais características do cenário 2
Variáveis

Hipótese

Unidade
Territorial

A unidade territorial é caracterizada pela área urbana da Sede Municipal de
Jeceaba e nas áreas rurais do município onde município onde necessitam ter
sistema de esgotamento sanitário coletivo. Considera-se, para efeito de
cálculo das demandas, a população urbana e das áreas rurais.

Índice de
atendimento de
esgotos

Avalia o crescimento do índice de atendimento ao serviço de esgotamento
sanitário, sendo este é considerado moderado, contemplando as ações de
implantação da rede coletora, programas de adesão tarifária da população e
ações de fiscalização, controle e monitoramento, focados em um curto e
médio prazo no horizonte de planejamento.

Índice de
tratamento de
esgotos

O crescimento do tratamento de esgotos é considerado moderado, ou seja, o
ideal, sendo que, em um primeiro momento, são implantadas rede coletora
separadora e Estação de Tratamento de Esgotos na Sede, para atendimento
de toda população urbana, além de programas para incentivo a construção
de fossas sépticas nas localidades rurais. Também são consideradas ações e
programas focados na identificação de ligações clandestinas com as redes
pluviais e implantação das demais instalações de tratamento de esgoto nas
localidades rurais.
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

A seguir serão apresentadas as metas para as variáveis citadas acima, resultantes dos
investimentos mais vultuosos nos prazos curto e médio:

Execução:

Financiador:

Realização:
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 Índice de atendimento de esgotos (%)
Prazo
Cobertura (%)

Imediato
92

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

99

100

100

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

38

54

95

 Índice de tratamento de esgotos (%)
Prazo
Cobertura (%)

Imediato
0

A Tabela 27 apresenta as demandas pelos serviços de esgotamento sanitário nos prazos Imediato
(2016/2017), Curto (2018/2021), Médio (2022/2025) e Longo (2026/2035), em função das
metas pré-estabelecidas para o Cenário 2.

Execução:

Financiador:

Realização:
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Tabela 27 − Geração de esgotos da população futura de Jeceaba considerando as metas estabelecidas no Cenário 2
Porcentagem
Porcentagem
Saldo ou Saldo
da
População
Vazão
Capacidade
da
População
Extensão
Demanda Demanda Capacidade
déficit
ou
Saldo ou
população
urbana
média de
Vazão de
instalada
População População população
urbana
da rede
por
por
instalada
de
déficit déficit de
Ano
urbana
atendida
esgotos
infiltração
de
urbana
Rural
urbana
atendida
demandada
coleta
tratamento de coleta
extensão
de
tratamento
atendida por
por
produzida
(L/s)
tratamento
atendida por por coleta
(Km)
(L/s)
(L/s)
(L/s)
de rede coleta
(L/s)
tratamento tratamento
(L/s)
(L/s)
coleta (%)
(Km)
(L/s)
(%)
2016
3134
2266
92
2883
0
0
5,00
10,09
5,05
10,05
5,05
*
*
-0,12
*
*
2017

3159

2243

92

2906

0

0

5,04

10,17

5,09

10,13

5,09

*

*

-0,20

*

*

2018

3185

2221

94

2994

25

796

5,19

10,48

5,24

10,43

6,62

*

*

-0,51

*

*

2019

3210

2199

95

3050

30

963

5,29

10,67

5,34

10,63

7,01

*

*

-0,70

*

*

2020

3236

2177

98

3171

34

1100

5,50

11,10

5,55

11,05

7,46

*

*

-1,13

*

*

2021

3262

2155

99

3229

38

1240

5,60

11,30

5,65

11,25

7,80

*

*

-1,33

*

*

2022

3288

2134

100

3288

42

1381

5,71

11,51

5,75

11,46

8,15

*

*

-1,54

*

*

2023

3314

2112

100

3314

46

1524

5,75

11,60

5,80

11,55

8,44

*

*

-1,63

*

*

2024

3341

2091

100

3341

48

1604

5,80

11,69

5,85

11,64

8,63

*

*

-1,72

*

*

2025

3367

2070

100

3367

54

1818

5,84

11,78

5,89

11,73

9,05

*

*

-1,81

*

*

2026

3394

2049

100

3394

60

2036

5,89

11,88

5,94

11,83

9,47

*

*

-1,91

*

*

2027

3421

2029

100

3421

65

2224

5,94

11,97

5,99

11,92

9,85

*

*

-2,00

*

*

2028

3449

2009

100

3449

70

2414

5,98

12,07

6,04

12,02

10,23

*

*

-2,10

*

*

2029

3476

1989

100

3476

73

2537

6,03

12,17

6,08

12,11

10,49

*

*

-2,20

*

*

2030

3504

1969

100

3504

78

2733

6,08

12,26

6,13

12,21

10,87

*

*

-2,29

*

*

2031

3532

1949

100

3532

82

2896

6,13

12,36

6,18

12,31

11,21

*

*

-2,39

*

*

2032

3561

1930

100

3561

87

3098

6,18

12,46

6,23

12,41

11,61

*

*

-2,49

*

*

2033

3589

1910

100

3589

90

3230

6,23

12,56

6,28

12,51

11,89

*

*

-2,59

*

*

2034

3618

1891

100

3618

92

3329

6,28

12,66

6,33

12,61

12,11

*

*

-2,69

*

*

2035

3647

1872

100

3647

95

3465

6,33

12,76

6,38

12,71

12,39

*

*

-2,79

*

*

Notas: ¹Considerou-se a população urbana e das localidades rurais, conforme classificação adotada nesse PMSB; ² *Refere-se aos dados onde não há informações disponíveis no município, sendo estes considerados primordiais para avaliação dos dados no horizonte de
planejamento. Portanto será de responsabilidade da Prefeitura Municipal levantar estes dados e estabelecer suas metas.

Legenda:

Imediato

Curto Prazo

Médio Prazo

Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Execução:

Financiador:

Realização:

Longo Prazo
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4.2.3. Drenagem urbana e manejo de águas pluviais
No Diagnóstico Técnico Participativo do eixo de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais
foram apresentadas as condições atuais do sistema de drenagem no Município de Jeceaba, levando
em consideração suas particularidades e capacidades estruturais. Conforme citado no documento
o Município iniciou o Plano Municipal de Jeceaba em 2014. Foi desenvolvida uma pesquisa nos
arquivos cadastrais da Prefeitura através de consultas de campo para a elaboração do cadastro da
rede de drenagem. As análises foram feitas através das especificações do tipo de rede, extensão e
diâmetro, faltando estudos topográficos e planialtimétrico da rede, para a conclusão do cadastro.
Dentre os principais problemas relacionados a drenagem pluvial urbana de Jeceaba, são as áreas
de inundações e alagamentos, e as moradias localizadas em Áreas de Preservação Permanente
(APP) sujeitas ao potencial riscos de integridade física, danos materiais e patrimoniais nos
domicílios.
Devido à falta de todos os dados necessários, será utilizado em algumas variáveis um
desenvolvimento teórico como metodologia para a construção dos cenários do serviço de
drenagem urbana no Município.
Para o cálculo das demandas por serviços de drenagem pluvial foram levados em consideração os
seguintes parâmetros: unidade de planejamento; cobertura domiciliar de sistemas de drenagem;
limpeza e manutenção preventiva dos sistemas de drenagem; incidência de domicílios acometidos
por inundações e alagamentos no Município. Conforme mencionado existem algumas variáveis
onde os dados levantados são insuficientes para a medição dos indicadores da situação atual, e
serão estabelecidas metas percentuais, que visam a melhoria em relação à condição atual, que
porventura deverá ser mensurada em estudo específico (como exemplo, no Plano Diretor de
Drenagem Urbana). A Tabela 28 apresenta as principais características deste cenário 1.
Tabela 28 - Principais características do Cenário 1
Variáveis
Unidade de
planejamento e
gestão

Cobertura
domiciliar de
sistemas de
drenagem

Incidência de
domicílios
acometidos por
inundações e
alagamentos no
Município

Hipótese
Trata-se da unidade a ser utilizada para planejamento e gestão das ações
referente à drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Neste cenário,
considera-se que as ações serão planejadas e executadas considerando uma
visão integrada da bacia hidrográfica, tendo essa unidade como planejamento
e gestão.
Trata-se do percentual de domicílios situados em ruas com sistemas de
drenagem urbana (Sarjetas, bocas coletoras/grelhas, poços de visita, galerias
de pequeno, médio e grande porte, pontes). No Cenário 1, serão consideras
metas para aumentar o índice de moradias atendidas pelo sistema de
drenagem urbana, onde as ações terão prazos escalonados dentro do horizonte
de planejamento do Plano, e a cobertura se dará 100% a médio prazo, no
entanto, as ações serão iniciadas no prazo imediato.
Trata-se de um planejamento de ações de monitoramento e controle do volume
das cheias nos corpos hídricos, ao longo do tempo. Levando em consideração
outras medidas que interferem nas causas das inundações e enchentes, como
a falta de cobertura dos sistemas de drenagem, limpeza e manutenção dessas
estruturas. No Cenário 1, serão consideradas como metas controle do
extravasamento das águas pluviais nas áreas marginais dos cursos d'água,
medidas de monitoramento e alerta para evitar danos materiais, patrimoniais
e integridade física nas áreas sujeitas ao potencial risco, onde as ações terão
prazos escalonados dentro do horizonte de planejamento do Plano.
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Execução:

Financiador:

Realização:
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As metas estabelecidas para o Cenário 1, também levam em consideração os diferentes horizontes
de planejamento, sendo estes representados a seguir:
 Cobertura domiciliar de Sistemas de drenagem (%)


Prazo

Imediato

*

Atendimento (%)

Curto

Médio

Longo

100

_

*

*Valor desconhecido a ser levantado futuramente

 Incremento da limpeza e manutenção preventiva dos sistemas de drenagem (%)
Prazo
Atendimento (%)

Imediato
60

Curto

Médio

Longo

95

100

80

 Domicílios acometidos por inundações e alagamentos
Prazo
N° de Casas

Imediato

250

Curto

Médio

Longo

50

0

100

4.2.4. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
A partir da elaboração do Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo referente ao Plano
Municipal de Saneamento Básico de Jeceaba foi possível avaliar a situação atual referente a
prestação e índices de atendimento dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos
do município.
Também a partir do Diagnóstico Técnico Participativo, dos dados coletados e informações
extraídas dele, serão elaborados cenários dentro do Prognóstico que visam uma prospecção de
melhorias do atendimento dos serviços prestados referentes ao eixo limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos num horizonte de 20 anos.
Para o cálculo das demandas por serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos
resíduos, foram levados em consideração os seguintes parâmetros: unidade territorial, Índice de
cobertura do serviço de coleta dos RSD, Índice de cobertura pelos serviços de coleta seletiva e
Taxa de recuperação de recicláveis, abrangência dos serviços de Limpeza Pública, resíduos da
Construção Civil e Destinação Final Adequada dos Resíduos Sólidos Urbanos.
No Cenário 2 foram estabelecidas metas para um planejamento de execução a curto e médio prazo,
tendo em vista maiores dificuldades que deverão ser enfrentadas pelo Município, como
disponibilidade orçamentária e maior necessidade de tempo para planejamento e implantação
das ações.
A Tabela 29 apresenta as principais características deste cenário.

Execução:

Financiador:

Realização:

Resumo Executivo
Plano Municipal de Saneamento Básico – JECEABA

85
Tabela 29 – Principais características do Cenário 2
Variáveis

Unidade Territorial

Índice de cobertura
do serviço de coleta
dos RSD

Índice de cobertura
pelos serviços de
coleta seletiva e
taxa de
recuperação de
recicláveis
Abrangência dos
serviços de
Limpeza Pública
Resíduos da
Construção Civil
Destinação Final
Adequada dos
Resíduos Sólidos
Urbanos

Hipótese
Nesse cenário a unidade territorial no município de Jeceaba é caracterizada
contemplando a área urbana e rural, tendo em vista a criação a curto e médio
prazo de um consórcio intermunicipal para a o manejo dos resíduos sólidos.
Cabe salientar que as metas serão estipuladas para o município de Jeceaba e
futuramente, caso se concretize a formação de consórcio, deverão ser
discutidas para os demais municípios.
O índice de cobertura é caracterizado pela população efetivamente atendida
com a coleta de resíduos e com regularidade adequada, ou seja, está associada
à população efetivamente contemplada pela coleta do lixo. O índice de
cobertura relatado pela Prefeitura Municipal de Jeceaba atualmente foi de
100% para a área urbana e 70% para a rural, sendo que neste cenário,
pressupõe-se uma intensificação dos investimentos em curto prazo e médio
prazo, a fim de universalizar a cobertura no município.
No município de Jeceaba os serviços de coleta seletiva ainda não foram
implantados, consequentemente, não há recuperação de materiais
recicláveis. Desta forma, serão abordadas metodologias que visam a
implantação de tais serviços desde o período imediato ao médio prazo,
através de compra de equipamentos (caminhão), instalação de uma Unidade
de Triagem e Compostagem (UTC), formação de associação e contratação de
funcionários.
Tem por objetivo a ampliação dos serviços limpeza pública já existentes no
município como varrição, capina, poda e roçada. Tal cenário objetiva um
maior atendimento a curto e médio prazo tanto em relação a abrangência
quanto periodicidade destes.
Caracteriza-se pela implantação de ações para gerenciamento dos resíduos
da construção civil em médio prazo, através da disponibilização de
caçambas/containers tarifados aos geradores para armazenamento
temporário destes resíduos e posterior destinação adequada.
Prevê medidas que visam a adequação a curto e médio prazo para
implantação de formas adequadas de destinação final dos resíduos sólidos
urbanos gerados no município de Jeceaba, a exemplo de UTC regularizada ou
aterro sanitário consorciado.
Fonte: Projeta Engenharia (2015)

As metas estabelecidas para este cenário, que levam em consideração os diferentes horizontes de
planejamento, são apresentadas a seguir.
 Índice de cobertura do serviço de coleta dos RSD na zona urbana (%)
Prazo

Imediato

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Cobertura (%)

100

100

100

100

 Índice de cobertura do serviço de coleta dos RSD na zona rural (%)

Execução:

Prazo

Imediato

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Cobertura (%)

70

80

100

100

Financiador:

Realização:
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 Índice de cobertura pelos serviços de coleta seletiva na zona urbana (%)
Prazo

Imediato

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Cobertura (%)

5

30

60

100

 Índice de cobertura pelos serviços de coleta seletiva na zona rural (%)
Prazo

Imediato

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Cobertura (%)

5

30

60

100

 Taxa de recuperação de recicláveis na zona urbana (%)
Prazo

Imediato

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Cobertura (%)

5

15

20

30

 Taxa de recuperação de recicláveis na zona rural (%)
Prazo

Imediato

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Cobertura (%)

5

15

20

30

 Abrangência dos serviços de Limpeza Pública na zona urbana (%)
Prazo

Imediato

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Cobertura (%)

*¹

*¹

*¹

*¹

*¹ Devida a falta de dados referentes aos índices de atendimento dos serviços de limpeza pública, a projeção
deste serviço não pode ser calculada. Posteriormente, este índice deverá ser levantado pelo prestador de serviço
e somente a partir deste poderão ser estipuladas suas metas de atendimento.

 Eliminação de locais de disposição inadequada dos Resíduos da Construção Civil
(RCC) e Resíduos Volumosos na zona urbana (%)
Prazo

Imediato

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Cobertura (%)

5

20

50

80

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

100

100

100

 Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos (%)
Prazo
Cobertura (%)

Imediato
*

Na Tabela 30 é possível observar uma prospecção das variáveis mencionadas na Tabela 29 para
os 20 anos do horizonte de planejamento do PMSB. Nela também é apresentada a projeção
referente à massa gerada de resíduos da construção civil, além da massa de resíduos gerada para
disposição final, sendo que neste cenário, todas as metas apresentadas são cumpridas de forma
escalonada do período imediato ao médio prazo.

Execução:

Financiador:

Realização:
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Tabela 30 – Geração de resíduos e recuperação através da reciclagem, considerando as metas estabelecidas no Cenário 2

Ano

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Pop.
urbana
(hab)
3.134
3.159
3.185
3.210
3.236
3.262
3.288
3.314
3.341
3.367
3.394
3.421
3.449
3.476
3.504
3.532
3.561
3.589
3.618
3.647

Pop.
zona
rural
(hab)

Índice de
Índice de
Pop. Atendida coleta cobertura da
cobertura
coleta
Pop.
convencional
coleta seletiva
total convencional de
RSD
(%)
(%)
(hab)
Urbana
Rural
Urbana Rural
Urbana Rural

Urbana

Rural

2.266
2.243
2.221
2.199
2.177
2.155
2.134
2.112
2.091
2.070
2.049
2.029
2.009
1.989
1.969
1.949
1.930
1.910
1.891
1.872

5.400
5.403
5.406
5.409
5.413
5.417
5.421
5.426
5.432
5.438
5.444
5.450
5.457
5.465
5.473
5.481
5.490
5.499
5.509
5.519

156,7
157,95
477,75
642
809
978,6
1150,8
1325,6
1670,5
2020,2
2375,8
2736,8
3104,1
3476
3504
3532
3561
3589
3618
3647

113,3
112,15
333,15
439,8
544,25
646,5
746,9
844,8
1045,5
1242
1434,3
1623,2
1808,1
1989
1969
1949
1930
1910
1891
1872

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

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

3134
3159
3185
3210
3236
3262
3288
3314
3341
3367
3394
3421
3449
3476
3504
3532
3561
3589
3618
3647

1586,2
1570,1
1665,75
1649,25
1741,6
1724
1920,6
2112
2091
2070
2049
2029
2009
1989
1969
1949
1930
1910
1891
1872

5%
5%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

5%
5%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Pop. Atendida
coleta seletiva

Índice de
Massa gerada Massa total de RSD
cobertura do
de Resíduos da
gerado (kg/d)
serviço de
Construção
Limpeza
Civil (t/ano)
Pública (%)
Urbana
Rural
*¹
*¹
*¹
*¹
*¹
*¹
*¹
*¹
*¹
*¹
*¹
*¹
*¹
*¹
*¹
*¹
*¹
*¹
*¹
*¹

1661,02
1674,27
1688,05
1701,3
1715,08
1728,86
1742,64
1756,42
1770,73
1784,51
1798,82
1813,13
1827,97
1842,28
1857,12
1871,96
1887,33
1902,17
1917,54
1932,91

1472,98
1484,73
1496,95
1508,7
1520,92
1533,14
1545,36
1557,58
1570,27
1582,49
1595,18
1607,87
1621,03
1633,72
1646,88
1660,04
1673,67
1686,83
1700,46
1714,09

1065,02
1054,21
1043,87
1033,53
1023,19
1012,85
1002,98
992,64
982,77
972,9
963,03
953,63
944,23
934,83
925,43
916,03
907,1
897,7
888,77
879,84

Massa total de RSD
coletado (kg/d)
Urbana

Rural

1472,98
1484,73
1496,95
1508,7
1520,92
1533,14
1545,36
1557,58
1570,27
1582,49
1595,18
1607,87
1621,03
1633,72
1646,88
1660,04
1673,67
1686,83
1700,46
1714,09

745,514
737,947
782,9025
775,1475
818,552
810,28
902,682
992,64
982,77
972,9
963,03
953,63
944,23
934,83
925,43
916,03
907,1
897,7
888,77
879,84

Taxa de
Massa de resíduos
Massa de
recuperação de recicláveis recuperados resíduos para
recicláveis
(kg/d)
disposição
final (kg/d)
Urbana Rural
Urbana
Rural
5%
5%
8%
10%
13%
15%
15%
18%
20%
20%
20%
23%
23%
25%
25%
30%
30%
30%
30%
30%

5%
5%
8%
10%
13%
15%
15%
18%
20%
20%
20%
23%
23%
25%
25%
30%
30%
30%
30%
30%

73,649
74,2365
119,756
150,87
197,7196
229,971
231,804
280,3644
314,054
316,498
319,036
369,8101
372,8369
408,43
411,72
498,012
502,101
506,049
510,138
514,227

37,2757
36,89735
62,6322
77,51475
106,4118
121,542
135,4023
178,6752
196,554
194,58
192,606
219,3349
217,1729
233,7075
231,3575
274,809
272,13
269,31
266,631
263,952

2107,569
2111,543
2097,464
2055,463
2035,341
1991,907
2080,836
2091,18
2042,432
2044,312
2046,568
1972,355
1975,25
1926,413
1929,233
1803,249
1806,539
1809,171
1812,461
1815,751

*¹ Devida a falta de dados referentes aos índices de atendimento dos serviços de limpeza pública, a projeção deste serviço não pode ser calculada. Posteriormente, este índice deverá ser levantado pelo prestador de serviço e somente a partir deste poderão ser estipuladas suas metas de
atendimento.

Legenda:

Imediato

Curto

Médio

Fonte: Projeta Engenharia (2015)

Execução:

Financiador:

Realização:

Longo
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4.3.

FORMAS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Escolher o modelo de gestão adequado à realidade local é o primeiro passo para organizar os
serviços de saneamento básico de um município, constituindo um titular destinado a coordenar
as atividades relacionadas à administração, operação, manutenção e expansão dos serviços, de tal
forma que a prestação destes seja executada adequadamente, atendendo aos requisitos legais e às
demandas da população.
Na Figura 101 é apresentado um organograma com as principais formas de prestação de serviço
público.

Figura 101 – Formas de prestação de serviço público
Fonte: Adaptado Ribeiro (2007) apud Ministério das Cidades

Execução:

Financiador:

Realização:
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5.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

Os Programas e as Ações propostos para o município de Jeceaba visam estabelecer os meios para
que os objetivos e metas do PMSB possam ser alcançados ao longo do horizonte de planejamento
de 20 anos. Sendo assim, são abordados aspectos de cunho institucional e especificamente
relacionados ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de
águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de forma a suprir todas as carências
e demandas identificadas.

5.1. OBJETIVOS
O Planejamento é uma forma sistemática de determinar o estágio em que se encontra determinado
serviço, aonde se deseja chegar e qual o melhor caminho para se chegar, sendo o estabelecimento
de objetivos e metas uma forma viável de se alcançar o que foi traçado. Sendo assim, nos itens a
seguir são apresentados os objetivos e as metas que nortearão a elaboração das propostas de
programas, projetos e ações do PMSB de Jeceaba.

5.1.1. Desenvolvimento Institucional
Os objetivos do Programa de Desenvolvimento Institucional são:










Institucionalizar a política municipal de saneamento básico;
Promover adequação da estrutura física dos setores responsáveis pelo saneamento;
Institucionalizar o PMSB/OP e os instrumentos para o monitoramento e legislação;
Formar e capacitar recursos humanos no setor de saneamento básico, educação ambiental
e mobilização social;
Implantar e alimentar o sistema municipal de informações de saneamento;
Atingir equilíbrio econômico-financeiro implantado tarifas, taxas e custos dos serviços
adequados;
Implantar mecanismos de controle social;
Fiscalizar e regular os sistemas e serviços de saneamento;
Promover educação ambiental e sanitária.

5.1.2. Abastecimento de Água
Os objetivos do Programa de Abastecimento de Água são:
 Implantar mecanismos para regulação dos serviços de abastecimento de água gerenciado pela
Prefeitura;

 Regularização jurídica dos locais onde estão instaladas as estruturas de abastecimento do sob a
responsabilidade da Prefeitura;

 Fomentar a adequação da infraestrutura dos sistemas para que estejam aptos a atender com
eficiência e qualidade as populações que deles dependem;

 Garantir à população o acesso à água que atenda aos padrões de potabilidade vigentes;
 Adequar os serviços prestados às legislações ambientais vigentes em relação à outorga,
regularização ambiental dos empreendimentos e atendimento aos padrões de qualidade da água;

 Preservação das estruturas de captação e reservação contra o vandalismo.

5.1.3. Esgotamento Sanitário
Os objetivos do Programa de Esgotamento Sanitário são:

Execução:

Financiador:

Realização:
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 Ampliar os SES na Sede Municipal, considerando a demanda atual e futura, tendo em vista
a ampliação da rede coletora e ampliação da estação de tratamento para 100% da Sede;
 Priorizar a ampliação do atendimento do SES da população situada ás margens dos cursos
d’água, com objetivo de diminuir a carga poluidora lançada nos mananciais;
 Promover o controle ambiental e a preservação dos cursos d’água e prevenir a ocorrência
de doenças na população;
 Garantir a prestação dos serviços de esgotamento sanitário com qualidade e regularidade
para atendimento das demandas atuais e futuras;
 Adequar os serviços prestados às legislações ambientais vigentes;
 Criar programa de monitoramento da qualidade dos corpos receptores e futuro efluente
recebido e tratado pela ETE;
 Realizar um mapeamento mais preciso da rede coletora existente no município, indicando
todos os pontos de lançamento de efluentes atuais;
 Implementação de programas de fiscalização das ligações clandestinas na rede pluvial e
demais destinações irregulares de esgoto;
 Criação de instrumentos normativos acerca da regulação dos serviços prestados pela
COPASA para o eixo de esgotamento sanitário;
 Criação e implantação de programas de incentivo e assistência a construção de fossas
sépticas nas áreas rurais, bem como a implementação de programas de monitoramento
das estruturas, caso não seja possível implantação da rede coletora e tratamento coletivo
do esgoto;
 Controlar e orientar a desativação de fossas rudimentares, tanto na Sede quanto nas
localidades rurais, com objetivo de substituir por ligação na rede coletora ou pela
substituição por fossas sépticas, minimizando os riscos de contaminação ambiental.

5.1.4. Drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Os objetivos do Programa de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais são:






Realizar melhorias e otimização da rede de drenagem;
Estabelecer mecanismos de regulação e controle do uso e ocupação do solo;
Ampliar o atendimento por serviços de Drenagem a toda a população do perímetro urbano ;

Planejar e Executar Manutenção Preventiva nos Sistemas de Drenagem;
Controlar as áreas vulneráveis a eventos de inundações e alagamentos.

5.1.5. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Os objetivos do Programa de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos são:
Aquisição de materiais e infraestrutura para a realização dos serviços coleta dos RSD;
Criação de uma Associação de Catadores de materiais recicláveis;
Gestão de resíduos recicláveis e orgânicos (UTC);
Gestão adequada de Resíduos da Construção Civil (RCC);
Implantação de programas para gerenciamento de resíduos com logística reversa
obrigatória;
 Gestão adequada dos Resíduos de Serviços de Saúde;
 Destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos.






5.2.

PROGRAMAS E AÇÕES

Na Tabela 31 são apresentados os Programas e Ações propostos para o Desenvolvimento
Institucional para os eixos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e
manejo de águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como os custos de
cada uma dessas ações.

Execução:

Financiador:

Realização:
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Tabela 31 – Consolidação dos Programas e ações propostos para o município de Jeceaba
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Execução:

CÓDIGO DO
AÇÃO

DESCRIÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO

RESPONSÁVEIS

POSSÍVEIS FONTES DE
FINANCIAMENTO

I-1.1

INSTITUIR, IMPLANTAR E CONSOLIDAR OS INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JURÍDICOADMINISTRATIVOS E OS MECANISMOS DE GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.

IMEDIATO
(2016 E 2017)

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO ADMINISTRATIVA / RECURSOS
PRÓPRIOS

I-1.2

MELHORIA NOS ESPAÇOS FÍSICOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL ASSIM COMO
EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DE ORGANIZAÇÃO.

CURTO PRAZO
(2018 A 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO / FUNASA / MINISTÉRIO
DAS CIDADES / BID

I-1.3

CRIAÇÃO DE LEIS ESPECÍFICAS E REGIMENTOS PARA INSTITUIÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO, PARA
DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO E PARA
SEUS USUÁRIOS.

IMEDIATO
(2016 E 2017)

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO ADMINISTRATIVA / RECURSOS
PRÓPRIOS

I-1.4

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SETOR DO SANEAMENTO BÁSICO, EDUCAÇÃO
AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL.

CURTO PRAZO
(2018 A 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO ADMINISTRATIVA / RECURSOS
PRÓPRIOS

I-1.5

IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL COM A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO OU INTEGRAÇÃO EM OUTRO CONSELHO JÁ EXISTENTE ATUANTE DENTRO DO
MUNICÍPIO.

CURTO PRAZO
(2018 A 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO ADMINISTRATIVA / RECURSOS
PRÓPRIOS

I-1.6

CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA
GEORREFERENCIADAS – SIG.

IMEDIATO
(2016 E 2017)

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO ADMINISTRATIVA / RECURSOS
PRÓPRIOS

I-1.7

CONTRATAR EMPRESA OU CAPACITAR SERVIDORES PARA ALIMENTAR E ATUALIZAR O BANCO DE
DADOS COM INFORMAÇÕES DETALHADAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTOS.

IMEDIATO
(2016 E 2017)

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO ADMINISTRATIVA / RECURSOS
PRÓPRIOS

I-1.8

LEVANTAR INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
PARA AVALIAÇÃO CONSTANTE DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO NO MUNICÍPIO.

MÉDIO PRAZO
(2022 A 2025)

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO ADMINISTRATIVA / RECURSOS
PRÓPRIOS

I-1.9

REALIZAR ESTUDO TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO PARA DEFINIÇÃO DAS TAXAS E
TARIFAS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS CUSTOS DE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS AO
MUNICÍPIO.

MÉDIO PRAZO
(2022 A 2025)

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO ADMINISTRATIVA / RECURSOS
PRÓPRIOS

I-1.10

CRIAR SISTEMA DE OUVIDORIA (DISQUE DENÚNCIA) PARA RECEBIMENTO DE RECLAMAÇÕES
REFERENTES AOS SERVIÇOS E PARA O REGISTRO DE REIVINDICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO.

CURTO PRAZO
(2018 A 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO ADMINISTRATIVA / RECURSOS
PRÓPRIOS

I-1.11

CRIAR SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E COMUNIDADE DE FORMA ASSOCIADA
ENTRE OS DIVERSOS SETORES E ÓRGÃOS PRESTADORES DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO.

CURTO PRAZO
(2018 A 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO ADMINISTRATIVA / RECURSOS
PRÓPRIOS

I-1.12

CRIAR SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO.

IMEDIATO
(2018 A 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO ADMINISTRATIVA / RECURSOS
PRÓPRIOS

I-1.13

CRIAR E DESENVOLVER PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA JUNTO À COMUNIDADE,
INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS SETORES (COMERCIAL, DE SERVIÇOS E INDUSTRIAL)
ENVOLVENDO TODAS AS ÁREAS DO SANEAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO ADMINISTRATIVA / RECURSOS
PRÓPRIOS

Financiador:

Realização:

PARA

IMPLANTAR

SISTEMA

DE

INFORMAÇÕES

CURTO PRAZO
(2018 A 2021)
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AÇÕES PARA MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CÓDIGO DA
AÇÃO
A-1.1
A-1.2
A- 1.3
A-1.4
A-1.5
A-1.6

APROVAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PARA DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REGULAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS ÁREAS ATENDIDAS PELA PREFEITURA.
REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS ÁREAS ATENDIDAS PELA PREFEITURA:
CRIAÇÃO DE ÓRGÃO ESPECÍFICO NA PREFEITURA OU CONCESSÃO A UMA ENTIDADE EXTERNA.
REGULARIZAÇÃO JURÍDICA DOS LOCAIS ONDE ESTÃO INSTALADAS AS ESTRUTURAS DE
ABASTECIMENTO DO SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA.
REVISÃO DOS PROJETOS DOS SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM OPERAÇÃO.
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE E PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS
COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO DE DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO PRECÁRIA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA.

A-1.7

AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

A-1.8

SISTEMATIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL DOS CADASTROS TÉCNICO E COMERCIAL DOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO.

A-1.9

SOLICITAÇÃO DE OUTORGA PARA AS CAPTAÇÕES EXISTENTES NÃO OUTORGADAS.

A-1.10
A-1.11
A-1.12
A-1.13
A-1.14
A-1.15
A-1.16
A-1.17

Execução:

DESCRIÇÃO

Financiador:

PRAZO DE EXECUÇÃO

RESPONSÁVEIS

POSSÍVEIS FONTES DE
FINANCIAMENTO

IMEDIATO (2016)

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA

IMEDIATO (2016)

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA

IMEDIATO (2017)

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA

IMEDIATO (2016) - AÇÃO
CONTÍNUA
CURTO PRAZO (2018 2021)
IMEDIATO (2016) - AÇÃO
CONTÍNUA
IMEDIATO (2016) - AÇÃO
CONTÍNUA
IMEDIATO (2017) - AÇÃO
CONTÍNUA

PREFEITURA MUNICIPAL/
PRESTADOR DE SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL/
PRESTADOR DE SERVIÇOS

IMEDIATO (2016)

INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES EM TODAS AS CAPTAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA
CURTO PRAZO (2018)
PREFEITURA.
REVITALIZAÇÃO E MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE
CURTO PRAZO (2018)
ÁGUA.
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SOB RESPONSABILIDADE DA CURTO PRAZO (2018) AÇÃO
PREFEITURA.
CONTÍNUA
CRIAÇÃO DE COMISSÕES LOCAIS COM REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E IMEDIATO (2016) - AÇÃO
CONSELHOS MUNICIPAIS PARA A FISCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS.
CONTÍNUA
IMEDIATO (2016) - AÇÃO
ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE CONTROLE DE PERDAS.
CONTÍNUA
IMEDIATO (2017) - AÇÃO
IDENTIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTOS VISÍVEIS E NÃO VISÍVEIS.
CONTÍNUA
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO NAS
IMEDIATO (2016)
LOCALIDADES RURAIS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA.
CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOBRE CONSCIENTIZAÇÃO DO USO ADEQUADO DA ÁGUA.

Realização:

IMEDIATO (2016) -AÇÃO
CONTÍNUA

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA
MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA/
GOVERNO ESTADUAL M.CIDADES / OGU

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA /
SEMAD

PREFEITURA MUNICIPAL/
PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS
PREFEITURA MUNICIPAL/
PRESTADOR DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA /
FUNASA/ OGU
MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA /
FUNASA/ OGU
MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA /
FUNASA/ OGU

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL/
PRESTADOR DE SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL;
PRESTADOR DE SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL;
PRESTADOR DE SERVIÇOS;
EMATER; IEF

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA
MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA
MUNICÍPIO E/OU
CONCESSIONÁRIA/FUNASA
MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA /
SEMAD / ONG'S
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AÇÕES PARA MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CÓDIGO DA
AÇÃO

DESCRIÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO

RESPONSÁVEIS

POSSÍVEIS FONTES DE FINANCIAMENTO

IMEDIATO (2017) AÇÃO
CONTÍNUA

PREFEITURA MUNICIPAL;
PRESTADOR DE SERVIÇOS;
PARCERIA COM
PROPRIETÁRIOS

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA /
SEMAD / ONG'S

IMEDIATO (2017)

PREFEITURA MUNICIPAL;
PRESTADOR DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA /
FUNASA/ OGU

A-1.18

PROTEÇÃO E CERCAMENTO DAS NASCENTES.

A-1.19

SUBSTITUIÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS.

A-1.20

INSTALAÇÃO DE HIDRÓMETROS NA SEDE E NAS LOCALIDADES QUE POSSUEM ABASTECIMENTO
COLETIVO.

IMEDIATO (2017) AÇÃO
CONTÍNUA

PREFEITURA MUNICIPAL;
PRESTADOR DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA /
FUNASA/ OGU

A-1.21

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES RURAIS.

IMEDIATO (2016 E 2017)

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA /
FUNASA/ OGU

A-1.22

SUBSTITUIR REDES DE DISTRIBUIÇÃO POR CANOS DE PVC.

IMEDIATO (2016 E 2017)

PREFEITURA MUNICIPAL/
PRESTADOR DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA /
FUNASA/ OGU

A-1.23

CRIAR PROGRAMA DE CONTROLE E QUALIDADE DA ÁGUA CONFORME DIRETRIZES DA PORTARIA
2914/2011.

IMEDIATO (2016)

PREFEITURA MUNICIPAL/
PRESTADOR DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA

A-1.24

IMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA PARA O USO DA ÁGUA NO SAA.

CURTO PRAZO (2018)

PREFEITURA MUNICIPAL/
PRESTADOR DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO

A-1.25

INSTALAR MACRO E MICRO MEDIDORES DE VAZÃO.

CURTO PRAZO (2018)

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA
/FUNASA

A-1.26

BUSCAR OUTRAS ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO PARA A COMUNIDADE DE MATO FÉLIX E
BANANAL.

IMEDIATO (2016)

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA
/FUNASA

A-1.27

MONTAR UM PROGRAMA RELACIONADO COM ABASTECIMENTO INDIVIDUAL E APLICAR TÉCNICAS DE
TRATAMENTO DE ACORDO COM A FONTE DE CAPTAÇÃO DA ZONA RURAL.

CURTO PRAZO (018)

PREFEITURA MUNICIPAL;
PARCERIA EMATER

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA /
FUNASA

A-1.28

BUSCAR ALTERNATIVA PARA MINIMIZAR E/OU SOLUCIONAR O PROBLEMA DA CONSTANTE FALTA DE
ÁGUA EM ALGUMAS RESIDÊNCIAS DA ZONA RURAL DISPERSA.

CURTO PRAZO (2018)

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA /
FUNASA

A-1.29

AUXILIAR O PRODUTOR RURAL NA UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS ADEQUADAS PARA CAPTAÇÃO NAS
NASCENTES.

CURTO PRAZO (2018)

PREFEITURA MUNICIPAL; IEF;
EMATER

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA /
SEMAD / ONG'S / OGU

AÇÕES PARA MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Execução:

CÓDIGO DA
AÇÃO

DESCRIÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO

RESPONSÁVEIS

POSSÍVEIS FONTES DE FINANCIAMENTO

E-1.1

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
PARA A SEDE MUNICIPAL

IMEDIATO - 2016

PREFEITURA MUNICIPAL;
PRESTADOR DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA /
FUNASA / OGU

E-1.2

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO EXISTENTE

IMEDIATO (2016 A 2017)

PREFEITURA MUNICIPAL;
PRESTADOR DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA /
FUNASA / OGU

E-1.3

IMPLANTAÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO NA ENTRADA E SAÍDA DA ETE

CURTO PRAZO (2021)

PREFEITURA MUNICIPAL;
PRESTADOR DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA /
FUNASA / OGU

E-1.4

EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DOS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (COLETA E
TRATAMENTO)

CURTO PRAZO (2018 A 2020)

PREFEITURA MUNICIPAL;
PRESTADOR DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO E/OU CONCESSIONÁRIA /
FUNASA / OGU

Financiador:

Realização:
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AÇÕES PARA MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
CÓDIGO DA
AÇÃO

DESCRIÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO

RESPONSÁVEIS

POSSÍVEIS FONTES DE
FINANCIAMENTO

E-1.5

Aquisição de materiais, equipamentos e mão de obra para manutenção da rede coletora, da
ETE e das Estações Elevatórias de Esgotos (desobstrução e limpeza)

Imediato e curto prazo
(2017 - 2020)

Prefeitura Municipal;
Prestador de serviços

Município E/Ou Concessionária / Funasa
/ Ogu

E-1.6

Contratação de estudos e projetos para implantação do sistema de automação de
instrumentação via rádio das estações elevatórias e estações de tratamento de esgotos

Médio Prazo (2022)

Prefeitura Municipal;
Prestador de serviços

Município E/Ou Concessionária / Funasa
/ Ogu

E-1.7

Criação e implantação de programa de monitoramento hídrico baseado nos valores da
Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01/2008

Curto Prazo (2021)

Prefeitura Municipal;
Prestador de serviços

Município E/Ou Concessionária / Funasa
/ Ogu/Ana/ Semad

E-1.8

Elaboração de estudos e projetos para monitoramento do efluente recebido e tratado nas
ETES

Médio prazo (2021) ação
contínua

Prefeitura Municipal;
Prestador de serviços

Município E/Ou Concessionária / Funasa
/ Ogu / Semad

E-1.9

Criação do sistema de informações ou banco de dados informatizado para cadastro da rede,
mapeamentos e atualização dos dados operacionais do SES

Curto Prazo (2018 a
2021)

Prefeitura Municipal;
Prestador de serviços

Município E/Ou Concessionária

E-1.10

Implantação de política tarifária que possibilite a sustentabilidade do sistema

Curto Prazo (2018 a
2019)

Prefeitura Municipal;
Prestador de serviços

Município E/Ou Concessionária

E-1.11

Identificação e cadastramento de domicílios em situação precária de esgotamento sanitário
na Sede e localidades rurais

Imediato (2016 a 2017)

Prefeitura Municipal;
Prestador de serviços

Município E/Ou Concessionária

Curto Prazo (2018 a
2021)
Curto Prazo (2018) ação
contínua
Curto, Médio e longo
Prazo (2018 a 2035)
Curto e Médio prazo
(2018 a 2025)

Prefeitura Municipal;
Prestador de serviços
Prefeitura Municipal;
Prestador de serviços
Prefeitura Municipal;
Prestador de serviços
Prefeitura Municipal;
Prestador de serviços

E-1.12

Execução:

Criação e implantação de programa de regularização ambiental

E-1.13

Criação e implantação de programas de Educação Ambiental

E-1.14

Criação de um núcleo de fiscalização dos serviços de esgotamento sanitário

E-1.15

Ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário nas localidades rurais

Financiador:

Realização:

Município E/Ou Concessionária / Semad
/ Ong's
Município E/Ou Concessionária / Semad
/ Ong's
Município
Município E/Ou Concessionária
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AÇÕES PARA MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA
CÓDIGO DA
AÇÃO

DESCRIÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO

RESPONSÁVEIS

POSSÍVEIS FONTES DE FINANCIAMENTO

IMEDIATO (2017)

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO / CONSÓRCIO

SUBPROGRAMA: UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA
D-1.1

Execução:

ELABORAR PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA

D-1.2

IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MICRODRENAGEM CONSIDERANDO AS BACIAS A MONTANTE E A
JUSANTE, E MACRODRENAGEM COM BASE NOS ESTUDOS DO (PDDU)

D-1.3

ELABORAR O CADASTRO TÉCNICO DIGITALIZADO DA MALHA DE DRENAGEM E SEUS ACESSÓRIOS;

D-1.4

IMPLANTAÇÃO DE COBRANÇA PELO SERVIÇOS DE DRENAGEM.

D-1.5

CURTO E MÉDIO PRAZO 2018 PREFEITURA (SECRETARIA DE
-2021
OBRAS)

MUNICÍPIO/ M.CIDADES / M.INTEGRAÇÃO /
OGU

IMEDIATO 2016-2017

PREFEITURA (SECRETARIA DE
OBRAS)

MUNICÍPIO

CURTO 2018 -2021

PREFEITURA E CÂMARA
MUNICIPAL

MUNICÍPIO

IMPLANTAR A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DRENAGEM

IMEDIATO (2016-2017)

PREFEITURA

MUNICÍPIO

D-1.6

CAMPANHAS E CURSOS PARA CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS
RECURSOS HÍDRICOS E NATURAIS;

IMEDIATO (2016) AÇÃO
CONTÍNUA

PREFEITURA (SECRETARIA DE
DEFESA CIVIL)

MUNICÍPIO / ONG'S

D-1.7

ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

IMEDIATO (2016-2017)

PREFEITURA (SECRETARIA DE
OBRAS)

MUNICÍPIO

D-1.8

EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM

CURTO PRAZO (2018) AÇÃO
CONTÍNUA

PREFEITURA (SECRETARIA DE
OBRAS)

MUNICÍPIO

D-1.9

ESTUDO HIDROLÓGICO E HIDRODINÂMICO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO, COM A
DEFINIÇÃO DA CHUVA DO PROJETO, DOS SEUS HIDROGRAMAS DE CHEIAS, DEFINIÇÃO DOS
ESCOAMENTOS E ESTUDO DE CHUVAS INTENSAS.

IMEDIATO E CURTO 20162021

PREFEITURA (SECRETARIA DE
DEFESA CIVIL)

MUNICÍPIO / M.INTEGRAÇÃO

D-1.10

DEFINIÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES DE USO E INTERVENÇÕES DE PREVENÇÃO E
CONTROLE DE INUNDAÇÕES

IMEDIATO 2016 AÇÃO
CONTÍNUA

PREFEITURA

MUNICÍPIO

D-1.11

MAPEAMENTO DAS ÁREAS SUJEITAS A INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS;

CURTO E MÉDIO PRAZO 2018- PREFEITURA (SECRETARIA DE
2025
DEFESA CIVIL)

MUNICÍPIO / M.INTEGRAÇÃO

D-1.12

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E ALERTA COM FINALIDADE DE ANTECIPAR A CURTO E MÉDIO PRAZO 2018- PREFEITURA (SECRETARIA DE
OCORRÊNCIA DE ENCHENTES E INUNDAÇÕES;
2025
DEFESA CIVIL)

MUNICÍPIO / M.INTEGRAÇÃO

Financiador:

Realização:
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AÇÕES PARA MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA
CÓDIGO DA AÇÃO
D-1.13
D-1.14

DESCRIÇÃO
IMPLEMENTAR CALÇAMENTOS QUE PERMITAM INFILTRAÇÃO DE ÁGUA,
EXEMPLO CALÇAMENTO POLIÉDRICO
REVEGETAÇÃO COM ESPÉCIES NATIVAS DE ÁREAS DEGRADADAS/
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES

PRAZO DE EXECUÇÃO

RESPONSÁVEIS

POSSÍVEIS FONTES DE FINANCIAMENTO

CURTO E MÉDIO PRAZO 2018-2025

PREFEITURA (SECRETARIA DE
DEFESA CIVIL)

CURTO E MÉDIO 2018-2025

PREFEITURA

MUNICÍPIO M.CIDADES / OGU / GOVERNO
ESTADUAL
MUNICÍPIO M.CIDADES / OGU / GOVERNO
ESTADUAL

AÇÕES PARA MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
CÓDIGO DA AÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO

RESPONSÁVEIS

POSSÍVEIS FONTES DE FINANCIAMENTO

IMEDIATO - 2017 AÇÃO CONTÍNUA

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO

ADEQUAÇÃO DA COBRANÇA DA COLETA DO RSD

IMEDIATO - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO

R-1.3

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO ADAPTADO PARA A REALIZAÇÃO DA COLETA
SELETIVA

IMEDIATO - 2016

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO / GOVERNO ESTADUAL /OGU / BDMG

R-1.4

APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA

IMEDIATO - 2016 AÇÃO CONTÍNUA

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO

R-1.5

APRIMORAMENTO E INTENSIFICAÇÃO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO
DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO A SEGREGAÇÃO DE RECICLÁVEIS

IMEDIATO -2016 AÇÃO CONTÍNUA

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO

R-1.6

AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM
(UTC)

IMEDIATO - 2017 AÇÃO CONTÍNUA

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO / GOVERNO ESTADUAL /OGU

R-1.7

REALIZAÇÃO DA COMPOSTAGEM DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS

IMEDIATO - 2016 AÇÃO CONTÍNUA

PREFEITURA MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO

R-1.8

CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELO GERENCIAMENTO DOS
RESÍDUOS (MOTORISTAS, COLETORES, VARRIÇÃO, ETC.)

IMEDIATO - 2016 AÇÃO CONTÍNUA

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO / SEMAD / ONG'S

R-1.9

ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

IMEDIATO - 2016

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO E/OU CONSÓRCIO / SEMAD / ONG'S

R-1.10

AMPLIAÇÃO DA ÁREA COBERTA PELO SERVIÇO DE VARRIÇÃO

IMEDIATO - 2017 AÇÃO CONTÍNUA

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO

IMEDIATO - 2016 AÇÃO CONTÍNUA

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO / SEMAD

IMEDIATO - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO

IMEDIATO - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO

R-1.1

R-1.2

R-1.11
R-1.12
R-1.13

Execução:

DESCRIÇÃO
AMPLIAÇÃO DA
DOMICILIARES

COLETA

CONVENCIONAL

DOS

RESÍDUOS

SÓLIDOS

ELIMINAÇÃO DAS ÁREAS DE DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RCC ATRAVÉS DE
FISCALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO E MULTA.
IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA PELA DISPOSIÇÃO DOS RCC
IDENTIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE LOCAL REGULARIZADO PARA DISPOSIÇÃO DE
RCC

R-1.14

MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RSS

R-1.15

ELABORAÇÃO DE PLANO DE ENCERRAMENTO E MONITORAMENTO DO ATERRO
CONTROLADO

R-1.16
R-1.17

Financiador:

IMEDIATO - 2016 AÇÃO CONTÍNUA

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO

IMEDIATO - 2016

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO / SEMAD

MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA PARA OS RSU

IMEDIATO - 2016 AÇÃO CONTÍNUA

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO

AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS COM
LOGÍSTICA OBRIGATÓRIA (PNEUS, REE, EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS)

IMEDIATO (2016) AÇÃO CONTÍNUA

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO

Realização:
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6.

MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO

6.1.

MECANISMOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para que as metas e ações propostas pelo PMSB sejam executadas dentro do prazo previsto é
fundamental que as mesmas sejam constantemente monitoradas e avaliadas, de modo a verificar
a eficiência e o cumprimento da execução do Plano. Este monitoramento e avaliação deve ser
realizado tanto pelos prestadores de serviços, quanto pelos órgãos reguladores e pela população,
tendo em vista a responsabilidade compartilhada dos setores do município na elaboração e
execução do PMSB.
Para que este monitoramento possa resultar em uma avaliação bem executada do Plano é sugerida
a formulação do Relatório de Avaliação Anual do PMSB, que deve ser elaborado pelo órgão de
gestão do saneamento do município. O Relatório de Avaliação Anual do PMSB deve possuir os
seguintes itens:


Indicadores: resultados e evolução ao longo do tempo (situação atual x metas);



Análise de Execução das Ações Propostas: tabela de acompanhamento contendo prazos,
situação e comentários sobre as ações;



Análise da Satisfação da População: resultados das pesquisas de satisfação e análise das
reclamações feitas através dos canais de comunicação direta;



Análise Setorial: análise síntese de cada setor do saneamento básico, contendo
descrição/situação, ações concluídas, pendentes/atrasadas, programadas, cronograma de
execução, dificuldades e oportunidades encontradas, investimentos realizados/necessários e
perspectivas futuras.

Dentre os instrumentos de gestão para acompanhamento da execução das ações e programas
propostos foram sugeridos a implementação do Sistema de Informações Municipais de
Saneamento Básico. O Sistema de Informações apresenta uma série de indicadores,
imprescindíveis para a mensuração do PMSB, que representam a situação dos setores de
saneamento básico. Através da análise e acompanhamento da evolução destes indicadores é
possível realizar uma avaliação do impacto das ações e programas propostos na melhoria da
situação de cada setor e, consequentemente, na melhoria na qualidade de vida da população. A
descrição deste sistema se encontra com maiores detalhes no Produto I – Termo de Referência
para o Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão deste PMSB. Os indicadores
selecionados estão descritos no Anexo II deste Produto K.

6.2.

MECANISMOS PARA A DIVULGAÇÃO

Para que seja assegurado à população o pleno conhecimento do andamento da execução das ações
propostas neste Plano Municipal de Saneamento Básico foram estabelecidos alguns mecanismos
de divulgação. São eles: o Relatório de Avaliação Anual do PMSB, a versão simplificada impressa
do relatório e os Seminários Públicos de Acompanhamento do PMSB.
O Relatório de Avaliação Anual do PMSB, tratado no item anterior, além de ser um mecanismo de
avaliação, também é um dos mais importantes mecanismos de divulgação do Plano, uma vez que
este relatório sintetiza todas as informações de acompanhamento da implementação das ações e
programas propostos.
Este Relatório deve ser publicado com conteúdo integral no site da prefeitura em link de fácil
acesso e disponibilizado uma versão impressa em atendimento aos que não possuem acesso ao
link. A publicação deve ser amplamente divulgada nos principais meios de comunicação existentes
no município.
Além disso, deve ser elaborada uma versão simplificada deste relatório, que será impressa e
distribuída para a população. Esta versão deve ser clara e objetiva e apresentar os principais
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resultados e dificuldades encontradas de maneira sucinta, ressaltando os aspectos mais
relevantes. Este deve ser elaborado com linguagem simples e acessível.
Outro mecanismo importante é a realização de pelo menos três “Seminários Públicos de
Acompanhamento do PMSB”, onde serão apresentados os relatórios de avaliação parcial e anual
do plano, entre outras fases da sua execução. Desta forma, são garantidos à população os direitos
de tomar conhecimento da situação em que se encontra a implementação das ações do plano e de
emitir sua opinião e discutir possíveis adequações ou melhorias.

6.3.

MECANISMOS DE REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE

O principal agente na defesa dos interesses da população em relação aos serviços de saneamento
é o Conselho Municipal de Saneamento Básico. O Conselho dever estar instituído, com regimento
interno estabelecido e estar em pleno funcionamento o mais rápido possível, para que possa
acompanhar o processo de implementação das ações e programas propostos neste PMSB. É
importante que os membros do conselho mantenham articulações com a população, com os
profissionais da administração municipal, inclusive os da câmara municipal.
Pelo papel importante do Conselho na fiscalização e monitoramento da implementação do PMSB
é conveniente que seus membros frequentem reuniões, palestras, oficinas e outros eventos que
permitam que os mesmos adquiram conhecimento técnico-científico referente às questões
relativas ao saneamento básico.
O Conselho deve analisar o “Relatório de Avaliação Anual do PMSB” e questionar o que considerar
pertinente, além de propor ou sugerir soluções e alternativas. Além da atuação permanente do
Conselho como agente de representação da sociedade, o Seminário Público de Acompanhamento
do PMSB, citado no item anterior, é o mecanismo por meio do qual a sociedade pode se inteirar e
manifestar diretamente a sua opinião a respeito da implementação das ações e programas do
PMSB.
A opinião e as sugestões da população são valiosas para complementar o plano, pois são
informações que não estão usualmente disponíveis em fontes de dados convencionais. Além disso,
permitem realizar um mapeamento das localidades e bairros com maiores problemas, o que
facilita o redirecionamento das atenções para os locais que necessitam de uma intervenção mais
imediata.

6.3.1. Oficina de Controle Social para o Saneamento Básico
A Oficina de Controle Social para o Saneamento Básico surgiu a partir de uma demanda
identificada no município pela Equipe Técnica de Mobilização Social, e teve objetivo de orientar a
população e potencializar a participação torna-os protagonistas da execução do mesmo.
Além de um nivelamento prévio informando sobre a elaboração do Plano no município, a
metodologia utilizada durante a atividade buscou situações do cotidiano para exemplificar ações
de participação popular.
No decorrer da atividade, os participantes tiveram a oportunidade ainda de propor ações para o
controle social durante a execução do Plano. Basicamente uma das demandas com maior
indicação durante a oficina, refere-se em atividades de educação ambiental nos diversos setores
do município, incluindo visitas técnicas, capacitações para atuação direta no controle social, e,
além disso, parcerias para promoção do desenvolvimento do saneamento local e fiscalização com
órgãos responsáveis.

6.4.

Revisão do Plano

O plano deve ser atualizado pelo menos a cada 4 anos, de preferência em períodos coincidentes
com o PPA, pelo órgão municipal da gestão do saneamento.
Devem ser ajustadas as ações, os programas, o cronograma de execução, incluindo os prazos
estabelecidos, entre outros elementos constantes do plano de acordo com o aferido nos relatórios
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de avaliação anual, seminários públicos de acompanhamento do PMSB, e outros eventos que
discutam questões relativas ao saneamento básico.
Também devem ser consideradas as sugestões, reclamações e opiniões da população e do
Conselho Municipal de Saneamento Básico. Deve ser elaborada uma versão preliminar da revisão
do PMSB. Esta deverá ser apresentada em Consulta Pública, onde possam ser esclarecidas todas
as dúvidas da população.
O Conselho deve estar presente para representar a sociedade e, posteriormente, contestar ou
aprovar o PMSB. A partir daí, profissionais do órgão de gestão de saneamento devem realizar as
correções e ajustes finais, considerando as questões abordadas na Consulta Pública e elaborar a
Versão Final da Revisão do PMSB. Desta forma, se concretizam os mecanismos para que a tomada
de decisões, no setor de saneamento básico, seja mais democrática e participativa.
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7.

ALTERNATIVAS DE FONTES DE FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS
DE SANEAMENTO BÁSICO

Em estudos sobre o saneamento básico, normalmente, é analisada a questão do financiamento
com base na disponibilidade de recursos orçamentários e não orçamentários para investimento,
em especial através de operações de crédito aos operadores. Contudo, a tarifa cobrada aos
municípios é a principal fonte de recursos para cobrir os custos operacionais do sistema e
remunerar os empréstimos obtidos junto às organizações de fomento, com a finalidade de
ampliação da rede de serviços (IPEA, 2011).
Uma vez que, de acordo com a Constituição Federal, a promoção de programas de saneamento
básico é uma obrigação da União, dos Estados e dos Municípios, estes devem participar ativamente
no financiamento do setor, de modo a disponibilizar recursos orçamentários e não orçamentários.

De acordo com o disposto no Manual de Saneamento Básico, elaborado pelo Instituto Trata
Brasil (2012), os serviços de saneamento podem ter diversas formas de financiamento,
entre elas estão:
 Cobrança direta dos usuários (taxas ou tarifas);
 Subvenções públicas (orçamentos gerais);
 Subsídios tarifários;
 Inversões diretas de capitais públicos e/ou privados (empresas estatais públicas ou
mistas);
 Empréstimos – capitais de terceiros (Fundos e Bancos);
 Concessões e Parcerias Público-Privadas;
 Proprietário do imóvel urbano.
O município de Jeceaba apresenta carências institucionais, técnicas e financeiras para garantir à
população, com seus próprios recursos, serviços de saneamento com qualidade e de forma
coerente com o estabelecido na Lei Federal nº 11.445/2007. Dentre as principais fontes de
financiamento para o saneamento básico destacam-se:
- Financiamento às companhias estaduais - através do Ministério das Cidades, por meio do PAC;
da emissão de valores imobiliários; e de agências multilaterais e bancos de fomento estrangeiros;
- Financiamento aos municípios- através de financiamento descontingenciado, por quotas parte
do FPM, por recursos do OGU e da FUNASA; e pela concessão às companhias estaduais e
operadoras privadas;
- Financiamento ao setor privado – através de bancos nacionais e internacionais, como o
BNDES; e fundos públicos de investimento, como FI-FGTS.
Além das fontes citadas anteriormente como Ministério das Cidades, FUNASA e BNDES, podem
ser acessados recursos para investimento no setor de saneamento via:
 Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (SEDRU);
 Financiamentos Externos e a Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex): Banco
Mundial (BIRD); Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); Corporação Andina de
Fomento/Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF); Agência Francesa de
Desenvolvimento (AFD);
 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG);
 Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas
do Estado de Minas Gerais (Fhidro).
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8.

REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS

É de competência do município (titular) a regulação e a fiscalização da prestação dos serviços de
saneamento, podendo tais atividades ser exercidas pelo próprio município ou ainda ser
autorizada a sua delegação a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do
respectivo Estado, conforme disposto na Lei Federal nº. 11.445/2007.
No Estado de Minas Gerais existe a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e
de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG) – autarquia especial
caracterizada pela autonomia administrativa, financeira, técnica e patrimonial, de personalidade
jurídica de direto público, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana (SEDRU) – que exerce a atividade de fiscalização, acompanhando as ações da
prestadora nas áreas técnica, operacional, contábil, econômica, financeira, tarifária e de
atendimento aos usuários. A ARSAE-MG é a entidade responsável pela regulação e fiscalização dos
serviços prestados pela COPASA.
Neste PMSB foram propostas duas minutas de Lei, sendo uma para a instituição do Plano
Municipal de Saneamento Básico e outra para a instituição da Política Municipal de Saneamento
Básico, apresentadas no Produto G e nos Anexo III e Anexo IV deste documento. A implementação
dos Regulamentos requer o estudo e compreensão das leis municipais. Desta forma, este Plano
não visa exaurir o conhecimento jurídico-administrativo do município. As minutas devem ser
avaliadas e discutidas tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo Municipal.
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10.

ANEXOS
Anexo 1: Mapas de Caracterização do Município
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Anexo 2: Indicadores de Monitoramento

INDICADORES DE MONITORAMENTO DO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)
DE JECEABA (MG)
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE JECEABA
INDICADORES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
INDICADORES

Execução:

DESCRIÇÃO

VALIDAÇÃO DOS DADOS

COMO CALCULAR

UNIDADE

O total de economias considerado na avaliação
será fornecido pelo cadastro do Prestador, o
(Número de domicílios urbanos
qual deverá ser georreferenciada e estar
atendidos por rede de distribuição) /
atualizado e validado pelo Regulador. Já a
(Número total de domicílios urbanos
estimativa dos domicílios totais será encargo
(IBGE)) X100
do Regulador, que consolidará os dados do
IBGE.

%

PERIODICIDADE

1.1

Índice de cobertura
por rede de
distribuição

1.2

Índice de perdas na
distribuição

Todos os volumes serão indicados pelos
relatórios gerenciais do Prestador.

(Volume de água produzido-Volume
de água consumido) / (Volume de
água produzido) X100

%

1.3

Índice de desativação
dos poços isolados

Os volumes serão indicados pelos relatórios
gerenciais do Prestador. A macromedição dos
poços deverá ser calibrada em períodos a ser
definido pelo Regulador, o qual acompanhará
a calibração.

(Volume de água disponibilizado por
poços isolados em 2015 Volume de
água disponibilizado por poços
isolados no ano de referência) /
(Volume de água disponibilizada por
poços isolados em 2015) X100

%

1.4

Índice de reclamações
por intermitência

O sistema de registro de reclamações do
Prestador deverá ser validado pelo Regulador.
Já o sistema deste deverá ser compatível e
excluir os registros duplicados.

(Quantidade de reclamações
relativas a falta de água no período
de referência) / (Número de
economias ativas de água)

%

Semestral

1.5

Os boletins serão enviados ao Regulador, que
Índice de atendimento
poderá eventualmente realizar análises de
aos padrões de
contraprova em laboratórios credenciados por
potabilidade
este.

(Nº de amostras em desacordo com o
padrão de potabilidade para
coliformes totais) / (Nº de amostras
totais realizadas para coliformes
totais)

%

Semestral
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE JECEABA
INDICADORES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

Execução:

INDICADORES

DESCRIÇÃO

VALIDAÇÃO DOS DADOS

COMO CALCULAR

UNIDADE

PERIODICIDADE

1.6

Índice de atendimento
à vazão outorgada

Verificar o atendimento à vazão outorgada do
manancial de captação

(Vazão captada / Vazão outorgada) x
100

%

Semestral

1.7

Índice de
conformidade da
quantidade de
captações outorgadas

Verificar o atendimento do número de
captações outorgadas ao número de captações
outorgáveis

Nº de captações outorgadas / Nº de
captações outorgáveis

%

Semestral

1.8

Índice de atendimento
aos padrões de
potabilidade

Verificar o atendimento às exigências
estabelecidas na Portaria no. 2.914/2011 do
Ministério da Saúde, referentes ao padrão de
coliformes totais

(Nº de amostras de coliformes totais
dentro do padrão de potabilidade Portaria nº 2.914/2011 / Nº de
amostras de coliformes totais
realizadas) x 100

%

Mensal

1.9

Índice de
conformidade da
quantidade de
amostras de coliformes
totais

Verificar o atendimento às exigências
estabelecidas na Portaria no. 2.914/2011 do
Ministério da Saúde, referentes à quantidade
mínima de amostras para análise de
coliformes totais

(Nº de amostras de coliformes totais
realizadas / Nº de amostras de
coliformes totais estabelecidas na
Portaria nº 2.914/2011) x 100

%

Mensal

1.10

Taxa de incidência de
verminoses de
veiculação hídrica

Verificar o atendimento às exigências
estabelecidas na Portaria no. 2.914/2011 do
Ministério da Saúde, referentes à quantidade
mínima de amostras para análise de
coliformes totais

nº de casos registrados de
verminoses de veiculação hídrica por
ano – (nº casos/ano)

%

Financiador:

Realização:

Anual
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Execução:

INDICADORES

DESCRIÇÃO

VALIDAÇÃO DOS DADOS

COMO CALCULAR

UNIDADE

PERIODICIDADE

1.11

Consumo médio per
capita

Calcular a quantidade média diária de água
consumida por habitante no município

Quantidade total de água consumida
por dia / Nº de habitantes

L/hab.dia

Mensal

1.12

Índice de Atendimento
urbano

Mensurar o percentual da população urbana
atendida por solução adequada de
abastecimento de água

(População urbana atendida por rede
de distribuição de água e por poço ou
nascente com canalização interna /
População urbana total do
município) x 100

%

Anual

1.13

Índice de atendimento
total

(População total atendida por rede
Mensurar o percentual da população atendida
de distribuição de água e por poço ou
por solução adequada de abastecimento de
nascente com canalização interna /
água
População total do município) x 100

%

Anual

1.14

Índice de
sustentabilidade
financeira

Verificar a autossuficiência financeira do
município com o abastecimento de água

(Arrecadação própria com o
abastecimento de água / Despesa
total com o abastecimento de água) x
100

%

Semestral

1.1.5

Índice de perdas de
faturamento

Mensurar os volumes não faturados pelo
prestador responsável pelo abastecimento de
água do município

[(Volume de água produzido –
Volume de água faturado) / Volume
de água produzido] x 100

%

Financiador:

Realização:

Mensal
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1.16

Execução:

DESCRIÇÃO

VALIDAÇÃO DOS DADOS

COMO CALCULAR

UNIDADE

PERIODICIDADE

Índice de consumo de
energia elétrica no
sistema de
abastecimento de água

Quantificar o consumo total de energia
elétrica no sistema de abastecimento por
volume de água tratado

Consumo total de energia elétrica no
sistema de abastecimento de água/
(Volume de água produzido +
Volume de água tratado importado)

KWh/m³

Mensal

%

Mensal

1.17

Índice de regularidade

Avaliar a regularidade do fornecimento de
água no sistema de abastecimento

(Economias ativas não atingidas por
paralisações e interrupções
sistemáticas no abastecimento de
água / Nº de economias ativas totais)
x 100

1.18

Índice de
hidrometração

Quantificar os hidrômetros existentes nas
ligações de água, a fim de minimizar o
desperdício e realizar a cobrança justa pelo
volume de água consumido

(Quantidade de ligações ativas de
água com micromedição /
Quantidade de ligações ativas de
água) x 100

%

Anual

1.19

Índice de capacidade
de tratamento

Verificar a capacidade de tratamento do
sistema distribuidor de água

(Volume de água tratado / Volume de
água produzido) x 100

%

Semestral

1.20

Índice de perdas do
sistema por ligação

Quantificar o volume de perdas por ligação
ativa de água

Financiador:

Realização:

(Volume de água produzido – Volume
de água consumido) / Quantidade de L/ligação.dia
ligações ativas de água

Mensal
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.21

1.22

Execução:

DESCRIÇÃO

VALIDAÇÃO DOS DADOS

Implantar o controle de qualidade da água dos
Incidência das Análises pequenos sistemas de distribuição localizados
nos distritos menores e em pequenas
de Cloro Residual Fora
localidades.
do Padrão (IN075)
Incidência das Análises
de Turbidez Fora do
Padrão (IN076)

Financiador:

Criar e implantar programa de assistência
técnica para monitorar a qualidade da água
dos sistemas individuais e dar orientação
quanto a construção de poços (cisternas),
adotando medidas de proteção sanitária.

Realização:

COMO CALCULAR

UNIDADE

PERIODICIDADE

Quantidade de Amostras para
Análises de Cloro Residual com
Resultado fora do Padrão/
Quantidade de Amostras Analisadas
para Aferição de Cloro Residual

%

Mensal

Quantidade de Amostras para
Análises de Turbidez com resultado
Fora do Padrão/ Quantidade de
Amostras Analisadas para Aferição
de Turbidez

%

Mensal
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2.1

Execução:

DESCRIÇÃO

VALIDAÇÃO DOS DADOS

COMO CALCULAR

UNIDADE

PERIODICIDADE

Índice de cobertura
por rede coletora de
esgotos

O total de economias considerado na avaliação
será fornecido pelo cadastro do Prestador, o qual
deverá ser georeferenciado e estar atualizado e
validado pelo Regulador. Já a estimativa dos
domicílios totais será encargo do Regulador, que
consolidará os dados do IBGE.

(Número de domicílios urbanos
atendidos por rede coletora) /
(Número total de domicílios
urbanos)

%

Anual

%

Anual

[nº./km]

Semestral

2.2

Índice de tratamento
de esgotos

2.3

Índice de
extravasamentos de
esgotos

Financiador:

(Número de economias
residenciais ativas ligadas ao
O cadastro do Prestador deverá estar
sistema de coleta de esgotos
georeferenciado, atualizado e validado pelo
afluentes às estações de
Regulador.
tratamento de esgotos) /
(Número de economias ligadas ao
sistema de esgotos)
(Número de extravasamentos
registrados no ano, inclusive
O sistema de registro do Prestador deverá ser
repetições) / (Comprimento total
validado pelo Regulador. O cadastro do Prestador
da malha de coleta de esgotos,
deverá estar atualizado e validado pelo
incluindo redes coletoras
Regulador.
coletores troncos e
interceptores)

Realização:

Resumo Executivo
Plano Municipal de Saneamento Básico – JECEABA

123
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE JECEABA
INDICADORES DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
INDICADORES

DESCRIÇÃO

VALIDAÇÃO DOS DADOS

COMO CALCULAR

Índice de qualidade
do
Efluente tratado

Os boletins serão enviados ao Regulador, que
Poderá eventualmente realizar análises de
contraprova em laboratórios credenciados por
este.

(Número de análises de DBO em
desacordo com a Resolução
CONAMA 430/2011 no ano) /
(Número de análises de DBO
realizadas)

2.5

Padrão de lançamento
de efluentes

Definidos pela DN 01/2008, conforme
enquadramento do curso d´água receptor dos
efluentes da ETE.

-

2.6

Índice de coleta de
esgotos por tipo de
sistema

O resultado mostra a proporção da população
urbana municipal com serviço de esgotamento
sanitário.

(População Atendida) / (Tipo de
Sistemas)

%

Semestral

2.7

Número de laudos
realizados por
trimestre

O índice mostra a quantidade de laudos de
Nº de laudos de monitoramento a
monitoramento a partir das amostras recolhidas.
partir das amostras recolhidas

Un.

Trimestral

2.4

Execução:

Financiador:

Realização:

UNIDADE

%

PERIODICIDADE

Semestral

Semestral
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VALIDAÇÃO DOS DADOS

COMO CALCULAR

UNIDADE

PERIODICIDADE

2.8

Número de pontos de O índice mostra a quantidade de pontos de coleta
Nº de pontos de coleta instalados
coleta implantados.
de amostra instalados

Un.

Semestral

2.9

Número de palestras
e/ou oficinas de
capacitação
realizadas.

O índice mostra a quantidade de palestras e/ou
oficinas de capacitação realizadas

Nº de oficinas e/ou palestras
realizadas / Número de oficinas
e/ou palestras previsto

Um.

Semestral

2.10

Índice de
monitoramento de
oxigênio dissolvido
(OD)

Avaliar o monitoramento de oxigênio dissolvido
(OD) nos cursos d'água receptores dos efluentes
tratados

(Nº de cursos d'água receptores
de esgoto bruto ou tratado
monitorados / Nº de cursos
d'água receptores de esgoto
bruto ou tratado no total) x 100

%

Semestral

(Nº de amostras de OD fora do
padrão / Nº de amostras
realizadas) x 100

%

Mensal

2.11

Execução:

DESCRIÇÃO

Índice de
Verificar o atendimento das amostras de oxigênio
conformidade das
dissolvido (OD) aos padrões da Resolução
amostras de oxigênio
Conama nº 357/2005
dissolvido (OD)

Financiador:

Realização:
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COMO CALCULAR

UNIDADE

PERIODICIDADE

2.12

Índice de atendimento
Verificar o atendimento das amostras de
aos padrões de
demanda bioquímica de oxigênio (DBO) aos
lançamento e do
padrões das Resoluções CONAMA nº 357/2005 e
curso d’água receptor
nº 430/2011

(Nº de amostras de DBO em
conformidade com as resoluções
/ Nº de amostras de DBO
realizadas) x 100

%

Mensal

2.13

Eficiência da remoção
de demanda
bioquímica de
oxigênio (DBO)

[(DBO inicial – DBO final) / DBO
inicial] x 100

%

Mensal

2.14

Índice de internações
Analisar o número de internações por doenças de
por doenças de
veiculação hídrica no município
veiculação hídrica

Nº registrado pelo município de
casos de doenças de veiculação
hídrica no ano de referência

Nº de
casos

Mensal

(Arrecadação própria com o
sistema de esgotamento sanitário
/ Despesa total com o sistema de
esgotamento sanitário) x 100

%

2.15

Execução:

DESCRIÇÃO

Índice de
sustentabilidade
financeira

Financiador:

VALIDAÇÃO DOS DADOS

Quantificar a eficiência de remoção de DBO no
sistema de tratamento de esgoto

Verificar a autossuficiência financeira do
município com o esgotamento sanitário

Realização:
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DESCRIÇÃO

VALIDAÇÃO DOS DADOS

COMO CALCULAR

UNIDADE

PERIODICIDADE

2.16

Índice de
extravasamento de
esgoto

Analisar a ocorrência de fluxo indevido de
esgotos, como resultado do rompimento ou da
obstrução de redes coletoras, interceptores ou
emissários de esgotos

Nº de extravasamentos de
esgotos registrados no ano /
Extensão total do sistema de
coleta

Nº/km.ano

Anual

KWh/m³

Mensal

2.17

Execução:

Índice de consumo de
Consumo total de energia elétrica
Quantificar o consumo total de energia elétrica
energia elétrica em
em sistemas de esgotamento
no sistema de esgotamento sanitário por volume
sistemas de
sanitário / Volume de esgoto
de esgoto coletado
esgotamento sanitário
coletado

2.18

Índice de fossas
sépticas construídas

Criar e implantar programa de assistência ao
fomento de sistemas individuais de esgotamento
sanitário adotados como solução na zona rural, a
fim de orientarquanto à construção e
manutenção adequada dos mesmos minimizando
o risco de contaminação ambiental.

2.19

Estabelecimentos que
não realizam prétratamento de seu
efluente

Estabelecimentos que produzem efluentes não
domésticos sem tratamento eficaz tanto nas
áreas urbanas dos distritos (inclusive no distrito
sede) quanto na rural.

Financiador:

Realização:

(n° de fossas sépticas
construídas) / (n° total de

%

Semestral

Número de estabelecimentos que
não realizam pré- tratamento de
seu efluente

Nº

Anual
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2.20

Execução:

DESCRIÇÃO

Índice de casos de
doenças por
contaminação fecal

Financiador:

VALIDAÇÃO DOS DADOS

COMO CALCULAR

Criar programa de tratamento adequado para os
sistemas de tratamento individual para efluentes (Número de casos de doenças por
domésticos e não domésticos localizados no meio
contaminação fecal no meio
rural do município juntamente com fiscalização
rural) / (número de casos de
eficaz dos estabelecimentos geradores, a fim de
doenças no meio rural) *100
minimizar o risco de contaminação ambiental;

Realização:

UNIDADE

PERIODICIDADE

Nº de
casos

Mensal
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 Existência de padronização para projeto viário e drenagem
pluvial;
 Serviço de verificação e análise de projetos de pavimentação
e/ou loteamentos;
Institucionalização
 Estrutura de inspeção e manutenção da drenagem;
 Existência de monitoramento de chuva;
 Registro de incidentes envolvendo microdrenagem.

Cobertura







Número de dias com incidentes na microdrenagem
(alagamento de vias, refluxo pelos poços de visita – PVs e
bocas de lobo – Bls);
Número de dias com chuva no ano;
Número de pontos de alagamento (extensão (m), área (m2)
tempo de permanência (horas) e profundidade (m3).






Número de bocas de lobo limpas;
Total de bocas de lobo;
Total de recursos gastos com microdrenagem;
Total alocado no orçamento anual para microdrenagem.

Eficiência

Gestão

Execução:

Financiador:

Extensão total de ruas com serviço de microdrenagem, em
Km (guias, sarjetas e bocas de lobo);
Extensão total de ruas do Município (Km).

Realização:
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4.1

DESCRIÇÃO

COMO CALCULAR

UNIDADE

PERIODICIDADE

O total de economias considerado na avaliação
será fornecido pelo cadastro do Prestador, o
(Número de domicílios urbanos
qual deverá ser georreferenciada e estar
Índice de cobertura por
atendidos por rede de distribuição) /
atualizado e validado pelo Regulador. Já a
rede de distribuição
(Número total de domicílios urbanos
estimativa dos domicílios totais será encargo
(IBGE)) X100
do Regulador, que consolidará os dados do
IBGE.

%

Anual

Índice de perdas na
distribuição

Todos os volumes serão indicados pelos
relatórios gerenciais do Prestador.

(Volume de água produzido-Volume
de água consumido) / (Volume de
água produzido) X100

%

Anual

4.3

Índice de desativação
dos poços isolados

Os volumes serão indicados pelos relatórios
gerenciais do Prestador. A macromedição dos
poços deverá ser calibrada em períodos a ser
definido pelo Regulador, o qual acompanhará
a calibração.

(Volume de água disponibilizado por
poços isolados em 2015 Volume de
água disponibilizado por poços
isolados no ano de referência) /
(Volume de água disponibilizada por
poços isolados em 2015) X100

%

Anual

4.4

Índice de reclamações
por intermitência

O sistema de registro de reclamações do
(Quantidade de reclamações relativas
Prestador deverá ser validado pelo Regulador.
a falta de água no período de
Já o sistema deste deverá ser compatível e
referência) / (Número de economias
excluir os registros duplicados.
ativas de água)

%

Semestral

Os boletins serão enviados ao Regulador, que
poderá eventualmente realizar análises de

%

Semestral

4.2

4.5

Execução:

VALIDAÇÃO DOS DADOS

Financiador:

Realização:

(Nº de amostras em desacordo com o
padrão de potabilidade para
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Execução:

DESCRIÇÃO

VALIDAÇÃO DOS DADOS

COMO CALCULAR

Índice de atendimento
aos padrões de
potabilidade

contraprova em laboratórios credenciados por
este.

coliformes totais) / (Nº de amostras
totais realizadas para coliformes
totais)

4.6

Índice de atendimento
à vazão outorgada

Verificar o atendimento à vazão outorgada do
manancial de captação

(Vazão captada / Vazão outorgada) x
100

%

4.7

Índice de
conformidade da
quantidade de
captações outorgadas

Verificar o atendimento do número de
captações outorgadas ao número de captações
outorgáveis

Nº de captações outorgadas / Nº de
captações outorgáveis

%

Semestral

4.8

Índice de atendimento
aos padrões de
potabilidade

Verificar o atendimento às exigências
estabelecidas na Portaria no. 2.914/2011 do
Ministério da Saúde, referentes ao padrão de
coliformes totais

(Nº de amostras de coliformes totais
dentro do padrão de potabilidade Portaria nº 2.914/2011 / Nº de
amostras de coliformes totais
realizadas) x 100

%

Mensal

4.9

Índice de
conformidade da
quantidade de
amostras de coliformes
totais

Verificar o atendimento às exigências
estabelecidas na Portaria no. 2.914/2011 do
Ministério da Saúde, referentes à quantidade
mínima de amostras para análise de
coliformes totais

(Nº de amostras de coliformes totais
realizadas / Nº de amostras de
coliformes totais estabelecidas na
Portaria nº 2.914/2011) x 100

%

Mensal

Financiador:

Realização:

UNIDADE

PERIODICIDADE
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Execução:

INDICADOR

DESCRIÇÃO

VALIDAÇÃO DOS DADOS

COMO CALCULAR

UNIDADE

PERIODICIDADE

4.10

Taxa de incidência de
verminoses de
veiculação hídrica

Verificar o atendimento às exigências
estabelecidas na Portaria no. 2.914/2011 do
Ministério da Saúde, referentes à quantidade
mínima de amostras para análise de
coliformes totais

nº de casos registrados de
verminoses de veiculação hídrica por
ano – (nº casos/ano)

%

Anual

4.11

Consumo médio per
capita

Calcular a quantidade média diária de água
consumida por habitante no município

Quantidade total de água consumida
por dia / Nº de habitantes

L/hab.dia

Mensal

4.12

Índice de Atendimento
urbano

Mensurar o percentual da população urbana
atendida por solução adequada de
abastecimento de água

(População urbana atendida por rede
de distribuição de água e por poço ou
nascente com canalização interna /
População urbana total do município)
x 100

%

Anual

4.13

Índice de atendimento
total

Mensurar o percentual da população atendida
por solução adequada de abastecimento de
água

(População total atendida por rede de
distribuição de água e por poço ou
nascente com canalização interna /
População total do município) x 100

%

Anual

4.14

Índice de
sustentabilidade
financeira

Verificar a autossuficiência financeira do
município com o abastecimento de água

(Arrecadação própria com o
abastecimento de água / Despesa
total com o abastecimento de água) x
100

%

Semestral

Financiador:

Realização:
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INDICADORES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
INDICADOR

DESCRIÇÃO

VALIDAÇÃO DOS DADOS

COMO CALCULAR

UNIDADE

PERIODICIDADE

4.15

Índice de perdas de
faturamento

Mensurar os volumes não faturados pelo
prestador responsável pelo abastecimento de
água do município

[(Volume de água produzido –
Volume de água faturado) / Volume
de água produzido] x 100

%

Mensal

KWh/m³

Mensal

4.16

Índice de consumo de
Consumo total de energia elétrica no
Quantificar o consumo total de energia elétrica
energia elétrica no
sistema de abastecimento de água/
no sistema de abastecimento por volume de
sistema de
(Volume de água produzido + Volume
água tratado
abastecimento de água
de água tratado importado)

4.17

Índice de regularidade

Avaliar a regularidade do fornecimento de
água no sistema de abastecimento

(Economias ativas não atingidas por
paralisações e interrupções
sistemáticas no abastecimento de
água / Nº de economias ativas totais)
x 100

%

Mensal

4.18

Índice de
hidrometração

Quantificar os hidrômetros existentes nas
ligações de água, a fim de minimizar o
desperdício e realizar a cobrança justa pelo
volume de água consumido

(Quantidade de ligações ativas de
água com micromedição /
Quantidade de ligações ativas de
água) x 100

%

Anual

%

Semestral

4.19
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE JECEABA
INDICADORES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
INDICADOR

Execução:

DESCRIÇÃO

VALIDAÇÃO DOS DADOS

COMO CALCULAR

Índice de capacidade
de tratamento

Verificar a capacidade de tratamento do
sistema distribuidor de água

(Volume de água tratado / Volume de
água produzido) x 100

4.20

Índice de perdas do
sistema por ligação

Quantificar o volume de perdas por ligação
ativa de água

4.21

Incidência das Análises
de Cloro Residual Fora
do Padrão (IN075)

Implantar o controle de qualidade da água dos
pequenos sistemas de distribuição localizados
nos distritos menores e em pequenas
localidades.

Quantidade de Amostras para
Análises de Cloro Residual com
Resultado fora do Padrão/
Quantidade de Amostras Analisadas
para Aferição de Cloro Residual

%

Mensal

4.22

Incidência das Análises
de Turbidez Fora do
Padrão (IN076)

Criar e implantar programa de assistência
técnica para monitorar a qualidade da água
dos sistemas individuais e dar orientação
quanto a construção de poços (cisternas),
adotando medidas de proteção sanitária.

Quantidade de Amostras para
Análises de Turbidez com resultado
Fora do Padrão/ Quantidade de
Amostras Analisadas para Aferição de
Turbidez

%

Mensal

Financiador:

Realização:

UNIDADE

(Volume de água produzido – Volume
de água consumido) / Quantidade de L/ligação.dia
ligações ativas de água

PERIODICIDADE

Mensal
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Anexo 3: Minuta de Lei para instituição do PMSB

MINUTA DE LEI QUE INSTITUI O
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO (PMSB) DE JECEABA(MG)
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“Dispõe Sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, cria o Conselho Municipal
de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento, e dá outras providências”.
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º. O Plano Municipal de Saneamento Básico, como instrumento da Política Municipal de
Saneamento Básico, tem como diretrizes respeitadas às competências da União e do Estado,
melhorar a qualidade da sanidade pública, manter o meio ambiente equilibrado em busca do
desenvolvimento sustentável, além de fornecer diretrizes ao poder público e à coletividade
para a defesa, conservação e recuperação da qualidade e salubridade ambiental, cabendo a
todos o direito de exigir a adoção de medidas neste sentido.
Art. 2º. Para o estabelecimento do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de
Jeceaba, serão observados os seguintes princípios fundamentais:
I. A universalização, a integralidade e a disponibilidade dos serviços;
II. Preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente;
III. A adequação de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e
regionais;
IV. A articulação com outras políticas públicas;
V. A eficiência e sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental;
VI. A utilização de tecnologias apropriadas;
VII. A transparência das ações;
VIII. Controle social;
IX. A segurança, qualidade e regularidade dos serviços;
X. A integração com a gestão eficiente dos recursos hídricos.
Art. 3º. O Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Jeceaba tem por objetivo
geral o estabelecimento de ações para a Universalização do Saneamento Básico, através da
ampliação progressiva do acesso aos serviços para todos os domicílios ocupados no Município.
Parágrafo Único. Para o alcance do objetivo geral, são objetivos específicos do presente
Plano:
I. Garantir as condições de qualidade dos serviços existentes buscando sua melhoria e
ampliação às localidades não atendidas;
II. Implementar os serviços ora inexistentes, em prazos factíveis;
III.Criar instrumentos para regulação, fiscalização monitoramento e gestão dos serviços;
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IV. Estimular a conscientização ambiental da população; e
V. Atingir condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental aos serviços de
saneamento básico.
Art. 4º. Para efeitos desta Lei, consideram-se saneamento básico as estruturas e serviços dos
seguintes sistemas:
I. Abastecimento de Água;
II. Esgotamento Sanitário;
III. Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais e
IV. Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.
Art. 5º. Por se tratar de instrumento dinâmico, o Plano Municipal de Saneamento Básico do
Município de Jeceaba, deverá respeitar o que determina a Lei Municipal que estabelece a
Política Municipal de Saneamento, devendo ser alvo de contínuo estudo, desenvolvimento,
ampliação e aperfeiçoamento, tendo como marco inicial os estudos que integram o anexo
desta lei, sendo este o:
Anexo - Plano Municipal de Saneamento Básico
§ 1º. A revisão de que trata o caput, deverá preceder à elaboração do Plano Plurianual do
Município de Jeceaba.
§ 2º. O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a proposta de revisão do Plano
Municipal de Saneamento Básico do Município de Jeceaba à Câmara dos Vereadores, devendo
constar nas alterações, caso necessário, a atualização e a consolidação do plano
anteriormente vigente.
§ 3º. A proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Jeceaba
deverá ser elaborada em articulação com os prestadores dos serviços correlatos e estar em
compatibilidade com as diretrizes, metas e objetivos:
I - das Políticas Municipais e Estaduais de Saneamento Básico, de Saúde Pública e de Meio
Ambiente;
II - dos Planos Municipais e Estaduais de Saneamento Básico e de Recursos Hídricos.
§ 4º. A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Jeceaba deverá
seguir as diretrizes dos planos das bacias hidrográficas em que o Município estiver inserido, se
houver.
Art. 6º. A gestão dos serviços de saneamento básico terão como instrumentos básicos os
programas, projetos e ações específicos nas áreas de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais, limpeza pública e manejo de resíduos
sólidos tendo como meta a universalização dos serviços de saneamento e o perfeito controle
dos efeitos ambientais.
Parágrafo único. Os programas, projetos e ações, de que trata o caput deste artigo, são
apresentados no Plano Municipal de Saneamento Básico em anexo, parte integrante desta Lei.
Art. 7º. A titularidade dos serviços públicos de saneamento é de responsabilidade do Executivo
Municipal, independente da contratação de terceiros, de direito público ou privado, para
execução de uma ou mais dessas atividades.
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§ 1º. Os executores das atividades mencionadas no caput deverão contar com os respectivos
licenciamentos ambientais cabíveis.
§ 2º. A administração municipal, quando contratada nos termos desse artigo, submeter-se-á
às mesmas regras aplicáveis nos demais casos.
Art. 8º. Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, às infrações ao disposto nessa Lei e
seus instrumentos acarretarão a aplicação das seguintes penalidades, garantida a ampla
defesa e o contraditório:
I - advertência, com prazo para a regularização da situação;
II – multa simples ou diária;
III - interdição.
Parágrafo único. Em caso de infração continuada, poderá ser aplicada multa diária.
Art. 9º. Na aplicação da penalidade da multa, a autoridade levará em conta sua intensidade
e extensão.
§ 1º. No caso de dano ambiental, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a autoridade levará
em consideração a degradação ambiental, efetiva ou potencial, assim como a existência
comprovada de dolo.
§ 2º. A multa pecuniária será graduada entre unidade fiscal do município.
§ 3º. O valor da multa será recolhido em nome e benefício do Fundo Municipal de Saneamento
Básico, instituído por Lei e suas alterações.
Art. 10. A penalidade de interdição será aplicada:
I – Em caso de reincidência;
II - Quando da infração resultar:
a) contaminação significativa de águas superficiais e/ou subterrâneas;
b) degradação ambiental que não comporte medidas de regularização, reparação,
recuperação pelo infrator ou às suas custas;
c) risco iminente à saúde pública.
Art. 11. Os Programas, Projetos e outras ações do Plano Municipal de Saneamento Básico do
Município de Jeceaba deverão ser regulamentados por Decretos do Poder Executivo, na medida
em que forem criados, inclusive especificando as dotações orçamentárias a serem aplicadas.
Parágrafo Único. Os Regulamentos comporão anexos do Plano Municipal de Saneamento
Básico do Município de Jeceaba e deverão ser identificados por número romano, na ordem de
sua disposição.
Art. 12. Constitui órgão executivo do Presente Plano a Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, por meio do Setor Municipal de Saneamento, na forma da Lei Municipal que
“Estabelece a Política Municipal de Saneamento Básico do Município de Jeceaba cria o
Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento, e dá outras
providências”.
Art. 13. Constitui órgão superior do presente Plano, de caráter consultivo e deliberativo, o
Conselho Municipal de Saneamento Básico, vinculado Secretaria Municipal de Assistência
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Social, constituído com base no artigo 18 da Lei Municipal que dispõe sobre a política
municipal de saneamento.
Art. 14. Constitui o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Jeceaba os
documentos anexos a esta Lei.
Art. 15. Nos casos omissos, deverão prevalecer a Lei Federal 11.447 de 05 de janeiro se 2007 e
o Decreto Regulamentador 7.217 de 21 de junho de 2010.
Art. 16. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Jeceaba, 2015
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Anexo 4: Anteprojeto de Lei - Instituição do Plano de Saneamento
Básico

MINUTA DE LEI QUE INSTITUI A
POLÍTICA MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DE
JECEABA (MG)

Execução:

Financiador:

Realização:

“Dispõe Sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, cria o Conselho Municipal de
Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento, e dá outras providências”.
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1º- A Política Municipal de Saneamento Básico reger-se-á pelas disposições desta lei, de seus
regulamentos e das normas administrativas deles decorrentes e tem por finalidade assegurar a
proteção da saúde da população e a salubridade do meio ambiente urbano e rural, além de
disciplinar o planejamento e a execução das ações, obras e serviços de saneamento básico do
Município.
Art. 2º- Para os efeitos desta lei considera-se:
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e
respectivos instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de
coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais
drenadas nas áreas urbanas;
II- universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento
básico;
III - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade
informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de
planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico;
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IV - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso
ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda;
V - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias,
assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Art. 3º- Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico.
Parágrafo único. A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de saneamento
básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita a outorga
de direito de uso, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.
Art.4º- Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções
individuais.
Art. 5º- Compete ao Município organizar e prestar direta ou indiretamente os serviços de
saneamento básico de interesse local.
§ 1º Os serviços de saneamento básico deverão integrar-se com as demais funções essenciais de
competência municipal, de modo a assegurar prioridade para a segurança sanitária e o bem-estar
de seus habitantes.
§ 2º A prestação de serviços públicos de saneamento básico no município poderá ser realizada por:
I- órgão ou pessoa jurídica pertencente à Administração Pública municipal, na forma da legislação;
II - pessoa jurídica de direito público ou privado, desde que atendidos os requisitos da Constituição
Federal e da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.
Seção II
Dos Princípios
Art. 6º - A Política Municipal de Saneamento Básico orientar-se-á pelos seguintes princípios:
I - universalização do acesso;
II- integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um
dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de
suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos
realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas
pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;
V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;
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VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à
pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante
interesse social, voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico
seja fator determinante;
VII - eficiência e sustentabilidade econômica;
VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários
e a adoção de soluções graduais e progressivas;
IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios
institucionalizados;
X - controle social;
XI - segurança, qualidade e regularidade;
XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.
Seção III
Dos Objetivos
Art. 7º- São objetivos da Política Municipal de Saneamento Básico:
I - contribuir para o desenvolvimento e a redução das desigualdades locais, a geração de emprego e
de renda e a inclusão social;
II - priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e ampliação dos serviços e ações
de saneamento básico nas áreas ocupadas por populações de baixa renda;
III - proporcionar condições adequadas de salubridade sanitária às populações rurais e de pequenos
núcleos urbanos isolados;
IV - assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder público dê-se
segundo critérios de promoção da salubridade sanitária, de maximização da relação benefício-custo
e de maior retorno social;
V - incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização da prestação dos
serviços de saneamento básico;
VI - promover alternativas de gestão que viabilizem a autossustentação econômica e financeira dos
serviços de saneamento básico, com ênfase na cooperação com os governos estadual e federal, bem
como com entidades municipalistas;
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VII - promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, estabelecendo meios para a
unidade e articulação das ações dos diferentes agentes, bem como do desenvolvimento de sua
organização, capacidade técnica, gerencial, financeira e de recursos humanos contemplados as
especificidades locais;
VIII - fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a
difusão dos conhecimentos gerados de interesse para o saneamento básico;
IX - minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das ações,
obras e serviços de saneamento básico e assegurar que sejam executadas de acordo com as normas
relativas à proteção do meio ambiente, ao uso e ocupação o solo e à saúde.
Seção IV
Das Diretrizes Gerais
Art. 8º- A execução da política municipal de saneamento básico será de competência da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, através do Setor de Saneamento, que distribuirá de forma
transdisciplinar em todas as Secretarias da Administração Municipal respeitada as suas
competências.
Art. 9º- A formulação, implantação, funcionamento e aplicação dos instrumentos da Política
Municipal de Saneamento Básico orientar-se-ão pelas seguintes diretrizes:
I - valorização do processo de planejamento e decisão sobre medidas preventivas ao crescimento
caótico de qualquer tipo, objetivando resolver problemas de dificuldade de drenagem e disposição
de esgotos, poluição e a ocupação territorial sem a devida observância das normas de saneamento
básico previstas nesta lei, no Plano Municipal de Saneamento Básico e demais normas municipais;
II - adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em consideração fatores como
nível de renda e cobertura, grau de urbanização, concentração populacional, disponibilidade
hídrica, riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais;
III - coordenação e integração das políticas, planos, programas e ações governamentais de
saneamento, saúde, meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural, habitação,
uso e ocupação do solo;
IV - atuação integrada dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais de saneamento básico;
V - consideração às exigências e características locais, à organização social e às demandas
socioeconômicas da população;
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VI - prestação dos serviços públicos de saneamento básico, orientada pela busca permanente da
universalidade e qualidade;
VII - ações, obras e serviços de saneamento básico, planejados e executados de acordo com as normas
relativas à proteção ao meio ambiente e à saúde pública, cabendo aos órgãos e entidades por elas
responsáveis o licenciamento, a fiscalização e o controle dessas ações, obras e serviços, nos termos
de sua competência legal;
VIII - a bacia hidrográfica deverá ser considerada como unidade de planejamento para fins e
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, compatibilizando-se com o Plano Municipal
de Saúde;
IX- incentivo ao desenvolvimento científico na área de saneamento básico, a capacitação tecnológica
da área, a formação de recursos humanos e a busca de alternativas adaptadas às condições de cada
local;
X - adoção de indicadores e parâmetros sanitários e epidemiológicos e do nível de vida da população
como norteadores das ações de saneamento básico;
XI - promoção de programas de educação sanitária;
XII - estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviços;
XIII - garantia de meios adequados para o atendimento da população rural dispersa, inclusive
mediante a utilização de soluções compatíveis com suas características econômicas e sociais
peculiares;

CAPÍTULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Seção I
Da Composição
Art.10- A Política Municipal de Saneamento Básico contará, para execução das ações dela
decorrentes, com o Sistema Municipal de Saneamento Básico.
Art. 11 - O Sistema Municipal de Saneamento Básico fica definido como o conjunto de agentes
institucionais que no âmbito das respectivas competências, atribuições, prerrogativas e funções,
integram-se, de modo articulado e cooperativo, para a formulação das políticas, definição de
estratégias e execução das ações de saneamento básico.
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Art. 12 - O Sistema Municipal de Saneamento Básico é composto dos seguintes instrumentos:
I - Plano Municipal de Saneamento Básico;
II - Conselho Municipal de Saneamento Básico;
III - Fundo Municipal de Saneamento Básico;
IV - Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico;
V - Conferência Municipal de Saneamento Básico.

Seção II
Do Plano Municipal de Saneamento Básico
Art. 13 - Fica instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico, anexo único, documento destinado
a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros, com
vistas ao alcance de níveis crescentes de salubridade ambiental para a execução dos serviços públicos
de saneamento básico, em conformidade com o estabelecido na Lei Federal nº 11.445/2007.
Art. 14 - O Plano Municipal de Saneamento Básico contemplará um período de 20 (vinte) anos e
contém, como principais elementos:
I - diagnóstico da situação atual e seus impactos nas condições de vida, com base em sistema de
indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais, socioeconômicos e apontando as principais
causas das deficiências detectadas;
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização, admitindo soluções
graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais;
III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível
com os respectivos planos plurianuais, identificando possíveis fontes de financiamento;
IV - ações para emergências e contingências;
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações
programadas;
VI - Adequação legislativa conforme legislação federal vigente.
Art. 15 - O Plano Municipal de Saneamento Básico, instituído por esta lei, será avaliado anualmente
e revisado a cada 4 (quatro) anos.
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§ 1º O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar as alterações decorrentes da revisão prevista
no caput à Câmara dos Vereadores, devendo constar as alterações, caso necessário, a atualização e
a consolidação do plano anteriormente vigente.
§ 2º A proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico deverá seguir as diretrizes do
plano da bacia hidrográfica em que estiver inserido, quando houver, bem como elaborada em
articulação com a prestadora dos serviços.
§ 3º A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo prestador do
respectivo Plano Municipal de Saneamento Básico em vigor à época da delegação.
§ 4º O Plano Municipal de Saneamento Básico, dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário deverão englobar integralmente o território do Município.
Art. 16- Na avaliação e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, tornar-se-á por base o
relatório sobre a salubridade ambiental do município.
Art. 17- O processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico dar-se-á com a
participação da população.
Seção III
Do Controle Social de Saneamento Básico
Art. 18 - Fica criado o Conselho1 Municipal de Saneamento Básico, vinculado à Secretaria Municipal
de Assistência Social, de caráter consultivo, fiscalizador e deliberativo, sendo assegurada a
representação de forma paritária das organizações nos termos da Lei Federal n. 11.445, de 05 de
janeiro de 2007, conforme segue:
I - titular de serviço;
II - representantes de órgãos do governo municipal relacionado ao setor de Saneamento Básico;
III - representante dos prestadores de serviços de saneamento;
IV - representante dos usuários de saneamento básico;
V - representantes de entidades técnicas;

1

Caso esta criação de um Conselho específico para as questões de saneamento torne-se inviável, deverá o município utilizarse dos órgãos colegiados já existentes, a exemplo do Conselho de Meio Ambiente, de Saúde, de Habitação ou de
Desenvolvimento Urbano, para tanto, as adequações estatutárias necessárias às novas funções devem ser efetuadas.
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VI - representantes de organizações da sociedade civil;
VII - representante de entidades de defesa do consumidor.
§ 1º Cada segmento, entidade ou órgão indicará um membro titular e um suplente para representálo no Conselho Municipal de Saneamento Básico.
§ 2º O mandato do membro do Conselho será de dois anos, podendo haver recondução.
§ 3º O Presidente do Conselho será eleito pelos Conselheiros.
Art. 19 - O Conselho Municipal de Saneamento Básico terá como atribuição auxiliar o Poder
Executivo na formulação da Política Municipal de Saneamento Básico.
Art. 20 - São atribuições do Presidente do Conselho:
I - convocar e presidir as reuniões do Conselho;
II - solicitar pareceres técnicos sobre temas de relevância na área de saneamento e nos processos
submetidos ao Conselho;
III - firmar as atas das reuniões e homologar as resoluções e decisões.
Art. 21 - O Conselho deliberará em reunião própria suas regras de funcionamento que comporão seu
regimento interno, a ser homologado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, onde constará entre
outras, a periodicidade de suas reuniões.
Art. 22 - As decisões do Conselho dar-se-ão, sempre, por maioria absoluta de seus membros.
Seção III
Do Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB
Art. 23 - Fica criado o Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB, como órgão da Administração
Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Desenvolvimento
Econômico e do Meio Ambiente.
§1º Os recursos do FMSB serão aplicados exclusivamente em saneamento básico no espaço
geopolítico do Município; após consulta e deliberação do Conselho Municipal de Saneamento.
§2º A supervisão do FMSB será exercida na forma da legislação própria e, em especial, pelo
recebimento sistemático de relatórios, balanços e informações que permitam o acompanhamento
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das atividades do FMS e da execução do orçamento anual e da programação financeira, aprovados
pelo Executivo Municipal.
Art. 24 - Os recursos do FMSB serão provenientes de:
I - Repasses de valores do Orçamento Geral do Município;
II - Percentuais da arrecadação relativa a tarifas e taxas decorrentes da prestação dos serviços de
captação, tratamento e distribuição de água, de coleta e tratamento de esgotos, resíduos sólidos e
serviços de drenagem urbana;
III - Valores de financiamentos de instituições financeiras e organismos multilaterais públicos ou
privados, nacionais ou estrangeiros;
IV - Valores a Fundo Perdido, recebidos de pessoas jurídicas de direito privado ou público, nacionais
ou estrangeiras;
V - Doações e legados de qualquer ordem.
Art. 25 - O resultado dos recolhimentos financeiros será depositado em conta bancária exclusiva e
poderão ser aplicados no mercado financeiro ou de capitais de maior rentabilidade, sendo que tanto
o capital como os rendimentos somente poderão ser usados para as finalidades específicas descritas
nesta Lei.
Art. 26- O Orçamento e a Contabilidade do FMSB obedecerão às normas estabelecidas pela Lei n°
4.320 de 17 de março de 1964 e Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, bem como as
instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e as estabelecidas no
Orçamento Geral do Município e de acordo com o princípio da unidade e universalidade.
Parágrafo único - Os procedimentos contábeis relativos ao FMS serão executados pela
Controladoria Geral do Município.
Art. 27 - A administração executiva do FMS será de exclusiva responsabilidade do Município.
Art. 28 - O Prefeito Municipal, por meio da Controladoria Geral do Município, enviará, mensalmente,
o Balancete ao Tribunal de Contas do Estado, para fins legais.
Seção IV
Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico
Art. 29 - Fica instituído Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico, que possui como
objetivos:
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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.
§ 1º As informações do Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico são públicas e
acessíveis a todos, devendo ser publicadas por meio da internet.
§ 2º O Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico deverá ser regulamentado em 180
dias, contados da publicação desta lei.
Seção IV
Da Conferência Municipal de Saneamento Básico
Art. 30 - A Conferência Municipal de Saneamento Básico, parte do processo de elaboração e revisão
do Plano Municipal de Saneamento Básico, contará com a representação dos vários segmentos
sociais e será convocada pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo Conselho Municipal de Saneamento
Básico.
§ 1º Preferencialmente serão realizadas pré-conferências de saneamento básico como parte do
processo e contribuição para a Conferência Municipal de Saneamento Básico.
§ 2º A Conferência Municipal de Saneamento Básico terá sua organização e normas de
funcionamento definidas em regimento próprio, proposta pelo Conselho Municipal de Saneamento
Básico e aprovada pelo Chefe do Poder Executivo.
CAPÍTULO III
DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS
Art. 31 - São direitos dos usuários dos serviços de saneamento básico prestados:
I - a gradativa universalização dos serviços de saneamento básico e sua prestação de acordo com os
padrões estabelecidos pelo órgão de regulação e fiscalização;
II - o amplo acesso às informações constantes no Sistema Municipal de Informações em Saneamento
Básico;
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III - a cobrança de taxas, tarifas e preços públicos compatíveis com a qualidade e quantidade do
serviço prestado;
IV - o acesso direto e facilitado ao órgão regulador e fiscalizador;
V - ao ambiente salubre;
VI - o prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos;
VII - a participação no processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, nos termos
do artigo 17 desta lei;
VIII - ao acesso gratuito ao manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário.
Art. 32 - São deveres dos usuários dos serviços de saneamento básico prestados:
I - o pagamento das taxas, tarifas e preços públicos cobrados pela Administração Pública ou pelo
prestador de serviços;
II - o uso racional da água e a manutenção adequada das instalações hidrossanitárias da edificação;
III - a ligação de toda edificação permanente urbana às redes públicas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, disponíveis;
IV - o correto manuseio, separação, armazenamento e disposição para coleta dos resíduos sólidos, de
acordo com as normas estabelecidas pelo poder público municipal;
V - primar pela retenção das águas pluviais no imóvel, visando a sua infiltração no solo ou seu reuso;
VI - colaborar com a limpeza pública, zelando pela salubridade dos bens públicos e dos imóveis sob
sua responsabilidade.
VII - participar de campanhas públicas de promoção do saneamento básico.
Parágrafo Único. Nos locais não atendidos por rede coletora de esgotos, é dever do usuário a
construção, implantação e manutenção de sistema individual de tratamento e disposição final de
esgotos, conforme regulamentação do poder público municipal, promovendo seu reuso sempre que
possível.
CAPÍTULO IV
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Art. 33 - A prestação dos serviços de saneamento básico atenderá a requisitos mínimos de qualidade,
incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento
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dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas
regulamentares e contratuais.
Art. 34 - Toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços
públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.
§ 1º Na ausência de redes públicas de água e esgotos, serão admitidas soluções individuais de
abastecimento de água e de tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, observadas as
normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental,
sanitária e de recursos hídricos.
§ 2º A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser
também alimentada por outras fontes.
Art. 35 - Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à adoção
de racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá
adotar mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes,
garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda.
Art. 36 - Os prestadores de serviços de saneamento básico deverão elaborar manual de prestação de
serviço e atendimento ao usuário e assegurar amplo e gratuito acesso ao mesmo.
CAPÍTULO V
ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS
Art. 37- Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira
assegurada, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:
I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de tarifas e
outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos
conjuntamente;
II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros preços públicos,
em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades;
III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em conformidade
com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades.
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Parágrafo único. Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição das
tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico observarão as seguintes
diretrizes:
I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública;
II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;
III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento
das metas e objetivos do serviço;
IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;
V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência;
VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;
VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de
qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços;
VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.
Art. 38 - Os serviços de saneamento básico poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes
hipóteses:
I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;
II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas;
III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após
ter sido previamente notificado a respeito;
IV - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por
parte do usuário; e
V - inadimplemento do usuário dos serviços de saneamento básico, do pagamento das tarifas, após
ter sido formalmente notificado.
§ 1º As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários.
§ 2º A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo será precedida de
prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão.
§ 3º A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de
saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a usuário residencial de baixa

Execução:

Financiador:

Realização:

renda beneficiário de tarifa social deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições
mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas, de acordo com as normas do órgão de
regulação.
Art. 39 - Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores constituirão créditos perante o
Município, a serem recuperados mediante a exploração dos serviços, nos termos das normas
regulamentares e contratuais e, quando for o caso, observada à legislação pertinente às sociedades
por ações.
§ 1º Não gerarão crédito perante o Município os investimentos feitos sem ônus para o prestador, tais
como os decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de empreendimentos imobiliários e
os provenientes de subvenções ou transferências fiscais voluntárias.
§ 2º Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os respectivos saldos serão
anualmente auditados e certificados pela entidade reguladora.
§ 3º Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão constituir garantia
de empréstimos aos delegatários, destinados exclusivamente a investimentos nos sistemas de
saneamento objeto do respectivo contrato.
CAPÍTULO VI
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Art. 40 - O município poderá prestar diretamente ou delegar a organização, a regulação, a
fiscalização e a prestação dos serviços de saneamento básico, nos termos da Constituição Federal, da
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, da Lei nº 11.079 de
30 de dezembro de 2004 e da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.
§ 1º As atividades de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico poderão ser
exercidas:
I - por autarquia com esta finalidade, pertencente à própria Administração Pública;
II - por órgão ou entidade de ente da Federação que o município tenha delegado o exercício dessas
competências, obedecido ao disposto no art. 241 da Constituição Federal;
III - por consórcio público integrado pelos titulares dos serviços.
Art. 41 - São objetivos da regulação:
I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos
usuários;
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II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
III - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a
modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que
permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.
Art. 42 - A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social
de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:
I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;
II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos;
IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste
e revisão;
V - medição, faturamento e cobrança de serviços;
VI - monitoramento dos custos;
VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;
VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;
IX - subsídios tarifários e não tarifários;
X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação;
XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento;
§ 1º As normas a que se refere o caput deste artigo fixarão prazo para os prestadores de serviços
comunicarem aos usuários as providências adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas
aos serviços.
§ 2º As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar conclusivamente sobre as
reclamações que, a juízo do interessado, não tenham sido suficientemente atendidas pelos
prestadores dos serviços.
Art. 43 - Os prestadores dos serviços de saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora
todos os dados e informações necessárias para o desempenho de suas atividades, na forma das
normas legais, regulamentares e contratuais.
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§ 1º Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput deste artigo aquelas produzidas
por empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou fornecer materiais e
equipamentos específicos.
§ 2º 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.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 44 - Será instituído, em lei própria, o Fundo Municipal de Saneamento Básico, a ser administrado
em conjunto pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Desenvolvimento Econômico, do Meio
Ambiente e o Conselho Municipal de Saneamento Básico.
Art. 45 Os órgãos e entidades municipais da área de saneamento básico serão reorganizadas para
atender o disposto nesta lei, no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 46- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 47- Revogam-se as disposições em contrário.
Jeceaba, 2015.
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