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1.

INTRODUÇÃO

A necessidade de melhoria da qualidade de vida, aliada às condições, nem sempre
satisfatórias, de saúde ambiental e à importância de diversos recursos naturais para a
manutenção da vida apontam para a inevitável adoção de uma adequada política de
saneamento básico, considerando, entre outros, os princípios da universalidade, da
equidade e do desenvolvimento sustentável.
A falta de planejamento municipal e a ausência de uma análise integrada,
conciliando aspectos sociais, econômicos e ambientais, resultam em ações fragmentadas e
nem sempre eficientes, conduzindo a um desenvolvimento desequilibrado e ao desperdício
de recursos. A inexistência de saneamento ou a adoção de soluções ineficientes traz danos
ao meio ambiente, como a poluição hídrica e a poluição do solo, que, por consequência,
influenciam diretamente na saúde pública.
Diante do exposto, este documento refere-se ao Produto 7 - Sistema de informações
de saneamento básico do município com seleção dos indicadores para monitoramento do
PMSB, do Plano Municipal de Saneamento Básico de Perdizes (MG), em conformidade com
o contrato n° 002/2014.
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2.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

Muitas das informações coletadas para elaboração deste Plano foram armazenadas
em um banco de dados georreferenciado por meio do software ArcGIS - ESRI. O ArcGIS
disponibiliza em um ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG) uma gama de
ferramentas de forma integrada que objetiva a manipulação e a produção de mapas. Ou
seja, esta ferramenta de trabalho permite a revisão constante dos dados, e a visualização de
informações atualizadas.
Para isto, os trabalhos foram executados do seguinte modo:
•

Fonte de Dados: Pesquisa e análise de dados secundários disponíveis nos órgãos

estaduais e federais oficiais, dentre eles: IBGE, EMBRAPA, ANA, SNIS, Prefeituras
Municipais, etc.
•

Elaboração do SIG - Sistema de Informação Geográfica: Elaboração de mapas

temáticos trabalhados em ambiente SIG por meio do ArcGIS. A utilização de ferramentas
em ambiente de geoprocessamento, banco de dados e espacialização das informações com
base em imagens georreferenciadas, permite análises para os mais variados setores
públicos - planejamento e gestão pública, urbanismo, meio ambiente, habitação,
infraestrutura, saneamento, entre outros, permitindo inclusive sua atualização periódica.
A elaboração de mapas temáticos permite uma visualização rápida de informações
relevantes no processo de planejamento, independente do setor. No tocante ao saneamento
básico, podem ser gerados mapas específicos de atendimento da população quanto aos
serviços, locais críticos, identificação de locais de despejo irregular de resíduos e/ou pontos
de contaminação, entre outros.
Os resultados dos trabalhos em geoprocessamento sobre o saneamento básico
municipal geraram um banco de dados fornecendo uma base confiável de informações para
o Município de Perdizes. Esses dados fornecerão subsídios ao corpo técnico municipal para
a criação de um sistema de acompanhamento e consulta georreferenciada sobre o
município de modo interativo, através da manipulação de diferentes níveis de informação, de
acordo com a necessidade e interesse do usuário.
Sendo assim, o uso do geoprocessamento é de ampla aplicação na gestão municipal
do território, podendo ser direcionado para auxiliar na melhoria da qualidade de vida da
população.
O banco de dados será disponibilizado para o município em arquivo digital (CD),
anexo ao produto. Neste CD também estará disponível o arquivo Reader do ArcView para
visualização do banco de dados.
Gestão Ambiental
www.drz.com.br

8

MUNICÍPIO DE PERDIZES
Plano Municipal de Saneamento Básico
Sistema de Informações e Indicadores
para Monitoramento do PMSB
3.

MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
SISTEMÁTICA DAS AÇÕES PROGRAMADAS

Os seguintes instrumentos foram definidos a fim de maximizar a eficiência da gestão
e demonstrar os mecanismos necessários para ampliar o controle e a transparência das
ações. A avaliação dos indicadores de desempenho facilita a análise dos resultados e
procedimentos na implantação do plano, assim como os impactos e benefícios causados à
população.

3.1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS
AÇÕES

A gestão de determinada empresa, instituição ou sociedade caracteriza-se por sua
forma de gerir e/ou administrar suas funções, contudo, é fundamental que o modelo de
gestão esteja em conformidade com os objetivos e metas que se deseja alcançar. A gestão
para avaliação dos resultados das ações, por sua vez, está baseada em distintos arranjos,
com a participação de diversos atores (estados, municípios, secretarias, iniciativas privadas)
no desenvolvimento, na gestão de políticas públicas e no provimento de serviços.
Dentro desse contexto, o Ministério do Planejamento, Secretaria de Gestão (2009)
afirma que “uma boa gestão é aquela que alcança resultados, independentemente de
meritórios esforços e intenções. E, alcançar resultados, no setor público, é atender às
demandas, aos interesses e às expectativas dos beneficiários, sejam cidadãos ou
organizações, criando valor público”.
Portanto, levando-se em consideração as demandas do Município de Perdizes e a
objetividade de uma boa gestão, deve-se considerar alguns instrumentos que potencializam
a avaliação dos resultados e das ações pertinentes do PMSB local.
No caso dos instrumentos de políticas ambientais, estes podem ser diretos ou
indiretos. Os diretos foram elaborados para resolver questões ambientais, cujo comando e
controle são exclusivamente de natureza ambiental, e os indiretos não são desenvolvidos
para resolver problemas ambientais, mas, pela sua natureza, acabam colaborando para as
soluções do meio ambiente.
Os instrumentos diretos de políticas ambientais, geralmente, referem-se às
legislações, normas de controle e mecanismos de regulação. Já os instrumentos indiretos
são mecanismos de mercado e incentivos ou penalidades de comportamento e são
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caracterizados pela imagem da empresa junto ao mercado, certificados de conduta,
incentivos fiscais, imposição de taxas e tarifas.
A legislação ambiental brasileira tem demandado, cada vez mais, ações preventivas.
Observar o cumprimento das normas vigentes e desenvolver iniciativas capazes de priorizar
a preservação dos recursos naturais são condições essenciais a uma gestão ambiental
pública ou empresarial eficiente.
Vale ressaltar que cumprir a lei não significa somente se adequar a uma norma,
significa mudança de cultura pública, empresarial e da população, em que o crescimento
econômico seja aliado ao desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável.
Na medida em que a fiscalização se torna mais eficiente e que a sociedade busca
um maior comprometimento frente às questões ambientais, o poder público começa a ter
respaldo da população em geral e das empresas em particular. Uma série de instrumentos
de gestão do saneamento básico é apresentada, sem esgotar o conteúdo, pela vastidão das
normas e regulamentos existentes sobre o assunto:
•

Constituição Federal - Art. 23: É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
...............................................
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

•

Constituição Federal - Art. 30: Competem aos municípios:
.................................................
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial;

•

Constituição Federal - Art. 182: A política de desenvolvimento urbano, executada
pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei têm por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o
bem- estar de seus habitantes;

•

Lei Federal n.º 11.445/07: Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico;

•

Decreto Federal n.º 7.217/10: Regulamenta a Lei n.º 11.445/07;

•

Plano Nacional do Saneamento Básico;

•

Regulamentos e normas federais sobre o saneamento básico e o meio ambiente;

•

Plano Estadual do Saneamento Básico;

•

Regulamentos e normas estaduais sobre o saneamento básico e o meio ambiente;
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•

Plano Municipal do Saneamento Básico;

•

Código de Posturas Municipal;

•

Leis, regulamentos e normas municipais sobre o saneamento básico;

•

Mecanismos de controle social e de transparências nas ações;

•

Sistema municipal de informações de saneamento básico;

•

Prestação dos serviços de saneamento básico de forma direta, por processo
licitatório pela Lei Federal n.º 8.666, por meio de concessão na forma de Lei n.º
8.987/95, na forma de Parceria Público-Privada, conforme previsto na Lei n.º
11.079/04;

•

Contrato de programa com empresa pública, conforme previsto na Lei n.º 11.445/07;

•

Criação das estruturas de gestão do saneamento básico no município;

•

Delegação total ou parcial das competências municipais para regulação e
fiscalização dos serviços de saneamento;

•

Participação em consórcios públicos, com a finalidade da prestação dos serviços de
saneamento, inclusive a de regulação;

•

Conselho Municipal de Saneamento Básico;

•

Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos
como a modicidade das tarifas;

•

Aplicar procedimentos de avaliação de desempenho nas atividades do saneamento
básico.
Portanto, o município tem a responsabilidade no saneamento básico, conforme

previsto na Lei n.º 11.445/07, em todas as suas vertentes, conforme a Figura 2.1, a seguir:
Figura 3.1. Vertentes para a maximização de uma gestão eficaz.

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria (2015).
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Com intuito de facilitar e fomentar o diálogo entre os mais importantes atores
envolvidos na construção das diretrizes e execução das ações para o desenvolvimento do
Plano de Saneamento Básico em Perdizes, busca-se o fortalecimento institucional, o
desenvolvimento de ações conjuntas entre os atores envolvidos, com o intuito de unir
esforços para a implantação de políticas públicas que ofereçam respostas às demandas
futuras do saneamento básico.
Os órgãos, secretarias, associações e membros da sociedade civil organizada, são
primordiais para o fortalecimento institucional e para auxiliar na maximização e eficácia da
gestão e cumprimento dos objetivos, metas e ações nos prazos estabelecidos.

3.2. INSTRUMENTOS DE CONTROLE SOCIAL E DE TRANSPARÊNCIA E DIVULGAÇÃO
DAS AÇÕES

A participação e o controle social inserem-se no âmbito da gestão dos serviços de
saneamento básico e relacionam-se ao desenvolvimento da democracia, na medida em que
estão atrelados aos princípios da cidadania e da governança dos bens comuns.
A participação e controle social representam a democratização da gestão dos
serviços, processo que enfrenta, como um dos maiores desafios, a proposição de
articulações interdisciplinares, em um campo cada vez mais complexo, tendo em vista a
influência de fatores não apenas técnicos, mas, também, de caráter político, econômico e
cultural. Porém, a gestão dos serviços de saneamento, tradicionalmente, é relegada à
dimensão

técnico-administrativa,

artificialmente,

separando-se

dos

processos

socioeconômicos e políticos, os quais estruturam, dão marco e até determinam a forma
como esses serviços devem ser organizados e geridos (PLANSAB, 2011).
O controle social e a transparência têm o objetivo da divulgação das ações e
medidas implantadas no saneamento básico, de forma que a população possa participar das
tomadas de decisões e exercer o controle das atividades. Para isso, são desejáveis, para
garantia da participação, os seguintes fatores:
•

Envolvimento da população na discussão das potencialidades e dos problemas de
saneamento ambiental no município e suas implicações na qualidade de vida;

•

Conscientização da sociedade para a responsabilidade coletiva, na preservação e
conservação ambiental, por meio de uma reflexão crítica para o desenvolvimento de
valores práticos rumo às mudanças culturais e sociais necessárias à adoção de uma
política de saneamento ambiental;

•

Estimular os diversos atores sociais a participarem do processo de gestão ambiental;
Gestão Ambiental
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•

Sensibilizar a comunidade para participação das atividades referentes ao PMSB;

•

Garantir a publicação de relatórios periódicos que demonstrem os indicadores do
desempenho das ações, assim como a qualidade dos serviços, de acordo com o
cenário atual de cada eixo do saneamento.
A participação da sociedade poderá se dar por várias formas, sendo, indispensáveis

ao processo, a transparência e a divulgação das ações. Destacam-se as seguintes formas
de controle social e de transparência:
•

Formação dos conselhos municipais;

•

Reuniões e encontros setoriais;

•

Participação nos órgãos de regulação;

•

Disponibilização, da rede mundial de computadores, dos dados referentes ao
saneamento, inclusive os econômico-financeiros da prestação dos serviços;

•

Ampla divulgação das ações de saneamento na imprensa escrita de Perdizes.
Os artigos 33 ao 37 do Decreto Federal nº 7.217/10 tratam, especificamente, do

controle social e publicidades dos atos, cujo texto está reproduzido abaixo:
Art. 33. Deverão ser assegurados, publicidade aos relatórios, estudos,
decisões e instrumentos equivalentes, que se refiram à regulação ou à
fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e deveres dos usuários e
prestadores, a eles, podendo ter acesso qualquer do povo,
independentemente da existência de interesse direto.
§1° Excluem-se, do disposto no caput, os documentos considerados
sigilosos, em razão de interesse público relevante, mediante prévia e
motivada decisão.
§2º
A publicidade a que se refere o caput deverá se efetivar,
preferencialmente, por meio de sítio mantido na internet.
Art. 34. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico
poderá ser instituído, mediante adoção, entre outros, dos seguintes
mecanismos:
I - debates e audiências públicas;
II - consultas públicas;
III - conferências das cidades;
IV - participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação
da política de saneamento básico, bem como no seu planejamento e
avaliação.
§1º As audiências públicas, mencionadas no inciso I do caput, devem ser
realizadas de modo a possibilitar o acesso da população, podendo ocorrer
de forma regionalizada.
§2º As consultas públicas devem ser promovidas de forma a possibilitar
que qualquer do povo, independentemente de interesse, ofereça críticas e
sugestões às propostas do Poder Público, devendo, tais consultas, ser
adequadamente respondidas.
§3º Nos órgãos colegiados, mencionados no inciso IV do caput, é
assegurada a participação de representantes:
I - dos titulares dos serviços;
II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico;
III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;
Gestão Ambiental
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IV - dos usuários de serviços de saneamento básico;
V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do
consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico.
§4º As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o
inciso IV do caput poderão ser exercidas por outro órgão colegiado já
existente, com as devidas adaptações da legislação.
§5º É assegurado, aos órgãos colegiados de controle social, o acesso a
quaisquer documentos e informações produzidos por órgãos ou entidades
de regulação ou de fiscalização, bem como a possibilidade de solicitar a
elaboração de estudos, com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões,
observado o disposto no § 1o do art. 33.
§6º Será vedado, a partir do exercício financeiro de 2014, acesso aos
recursos federais ou aos geridos ou administrados por órgão ou entidade da
União, quando destinados a serviços de saneamento básico, àqueles
titulares de serviços públicos de saneamento básico que não instituírem, por
meio de legislação específica, o controle social realizado por órgão
colegiado, nos termos do inciso IV do caput.
Art. 35. Os Estados e a União poderão adotar os instrumentos de controle
social previstos no art. 34.
§ 1º A delegação do exercício de competências não prejudicará o controle
social sobre as atividades delegadas ou a elas conexas.
§ 2º No caso da União, o controle social a que se refere o caput será
exercido nos termos da Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de
2001, alterada pela Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003.
Art. 36.
São assegurados, aos usuários de serviços públicos de
saneamento básico, nos termos das normas legais, regulamentares e
contratuais:
I - conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que
podem estar sujeitos;
II - acesso:
a) às informações sobre os serviços prestados;
b) ao manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário,
elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação;
c) ao relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços.
Art. 37. O documento de cobrança, relativo à remuneração pela prestação
de serviços de saneamento básico ao usuário final, deverá:
I - explicitar itens e custos dos serviços definidos pela entidade de
regulação, de forma a permitir o seu controle direto pelo usuário final;
II - conter informações mensais sobre a qualidade da água fornecida aos
consumidores, em cumprimento ao inciso I do art. 5o do Anexo do Decreto
no 5.440, de 4 de maio de 2005.
Parágrafo único. A entidade de regulação dos serviços instituirá modelo
de documento de cobrança, para a efetivação do previsto no caput e seus
incisos.

Ressalta-se a importância da criação e divulgação dos mecanismos de comunicação
entre a população e os entes gestores de cada eixo do saneamento, com a finalidade de
propiciar maior participação da população e possibilitar aos gestores melhor compreensão
da realidade local.

3.3. INDICADORES PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PMSB
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Os indicadores são instrumentos essenciais às atividades de monitoramento e
avaliação dos programas, projetos e ações estabelecidos pelo PMSB, pois permite
acompanhar, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas e
necessidades de mudança.
Pode-se dizer que os indicadores têm duas funções básicas: descrever, através da
geração de informações, o estado real da situação do saneamento no Município de Perdizes
e o caráter valorativo que consiste em analisar as informações presentes, com base nas
anteriores (antes da implantação do PMSB), de forma a realizar proposições valorativas.
De acordo com o Ministério do Planejamento, Secretaria de Gestão (2009), os
indicadores servem para mensurar os resultados e gerir o desempenho; embasar a análise
crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada de decisão; contribuir para a
melhoria contínua dos processos organizacionais; facilitar o planejamento e o controle do
desempenho; e viabilizar a análise comparativa do desempenho dos atores envolvidos e das
diversas atuantes.

3.4. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS, BENEFÍCIOS E AFERIÇÃO DE
RESULTADOS

A formulação e aferição de resultados de políticas públicas devem ter, como base
conceitual sólida, o atendimento às necessidades do cidadão e a entrega do valor real e
agregado à sociedade.
O objetivo desta fase é dar, ao agente público, instrumentos teóricos e práticos
indispensáveis ao desenvolvimento de um sistema de avaliação de impactos, benefícios e
aferição de resultados, dentro dos objetivos, programas, metas e ações, aprovados no Plano
de Saneamento Básico do município.
Um processo de avaliação e aferição de resultados deve se pautar em:
•

Estudos de satisfação dos usuários de serviços públicos, quanto à eficácia e
eficiência da organização pública;

•

Estudos sobre percepções de equidade das políticas públicas, aferindo a visão dos
cidadãos sobre a imagem da organização pública e o impacto das ações executadas;

•

Monitoramento do nível de consistência do cumprimento de procedimentos de
qualidade e eficiência de atendimento dos usuários pelos serviços públicos;

•

Acompanhamento de índices de desempenho no saneamento básico, utilizando,
como base, os indicadores de desempenho propostos no PMSB ou aqueles
adotados por órgãos oficiais do governo.
Gestão Ambiental
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O sistema de monitoramento da implantação das políticas públicas e a sistemática
de acompanhamento pelos gestores são de necessidade crucial e urgente, visando ao
aumento da eficiência e da eficácia dos investimentos e programas governamentais.
Uma vez que o poder público passa a delegar, às agências autônomas e às
empresas privadas, a execução de seus serviços, cresce a necessidade de avaliação.
A avaliação de resultados passa a ser, portanto, peça fundamental na condução da
política de saneamento e essencial à tomada de decisões. Durante o processo de avaliação,
o desempenho das agências de regulamento e dos serviços contratados, ou concedidos,
será apreciado, sem esquecer-se dos serviços prestados pela própria administração
municipal.
Sendo, a avaliação, uma forma de mensurar o desempenho de programas e ações, é
essencial definir medidas para a aferição dos resultados obtidos. Elas são denominadas de
critérios de avaliação, mas a existência de diversas metodologias conceituais dificulta, ou
representa obstáculo, ao uso mais frequente dessa ferramenta gerencial no setor público.
A escolha dos indicadores e dos critérios a serem utilizados depende dos aspectos
que se deseja privilegiar na avaliação, contudo, os mais comuns são:
•

Eficiência: termo econômico que significa a menor relação custo/benefício possível
para o alcance dos objetivos estabelecidos;

•

Eficácia: medida do grau em que o programa atinge os seus objetivos e metas;

•

Impacto de resultados (ou efetividade): indica se o projeto tem efeitos (positivos), em
termos técnicos, econômicos, socioculturais, institucionais e ambientais;

•

Sustentabilidade: mede a capacidade de continuidade dos efeitos benéficos;

•

Satisfação do beneficiário: avalia a atitude do usuário em relação à qualidade do
atendimento e dos serviços prestados;

•

Equidade: procura avaliar o grau em que os benefícios de um programa estão sendo
distribuídos de maneira justa e compatível com as necessidades do segmento social.
Como modelo para os objetivos e ações do PMSB, pode se adotar o método de

gerenciamento do Ciclo PDCA (Planejamento, Desenvolvimento, Acompanhamento e
Controle), conforme Figura 2.2 abaixo:
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Figura 3.2. Gerenciamento pelo ciclo PDCA.

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria (2015).

3.4.1. Ações e Indicadores

A seleção das ações e dos indicadores é elemento fundamental na avaliação dos
impactos e na aferição dos resultados. O modelo mais tradicional de aferição tem o
propósito de medir o grau de êxito alcançado por um programa, no cumprimento de metas
previamente estabelecidas.
A avaliação de impacto procura identificar os efeitos produzidos sobre uma
determinada população, no cumprimento dos programas e metas estabelecidos. Busca-se
verificar não apenas se as atividades previstas foram executadas, como, também, se os
resultados finais esperados foram, igualmente, alcançados.
O foco pretendido é, em última análise, detectar mudanças nas condições de vida da
população-alvo ou de uma comunidade, como resultado de um programa e em que medida
as mudanças ocorreram na direção desejada.
Para a avaliação e mensuração dos resultados, têm sido inseridos, na Proposta de
Avaliação do PMSB, dois elementos fundamentais: os indicadores de desempenho e o
método de avaliação. São apresentados, a seguir, os indicadores para o monitoramento e a
avaliação dos objetivos e metas propostas no Produto 5 do PMSB de Perdizes, denominado
Programas, Projetos e Ações.
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Tabela 3.1. Mecanismos de avaliação das ações do PPA - Eixo 1: Abastecimento de Água.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Ações
Indicadores
Avaliação

Eixo 1

1 - Fiscalização da elaboração dos projetos pela
contratante.

1.1

Ampliar e redimensionar a rede de distribuição de água na
sede e distritos rurais.

1.2

Implantar programa de redução de perdas na distribuição de
água, considerando incluir instalações de equipamentos,
acessórios e mão de obra necessários para o controle de
produção fornecimento e fiscalização.

1.3

Cadastrar as redes de água, adutoras e linhas de recalque
georreferenciado a um SIG.

1.4

Otimizar e agilizar o atendimento dos serviços de
manutenção principalmente relacionados a vazamentos na
rede de água.

1.5

Implantar plano de emergência e contingência da água no
Município de Perdizes.

1.6

Criar e implantar plano de redução de energia elétrica nas
estruturas da COPASA e Prefeitura Municipal.

1 - Execução dos projetos no prazo
estabelecido.

2 - Verificação e fiscalização das obras de acordo
com cronograma pré-estabelecido no contrato.

2 - Evolução das obras [% executada].

Satisfatório: obras executadas dentro do prazo.
Regular: obras parcialmente executadas dentro do
prazo.
Insatisfatório: obras não executadas dentro do prazo.

(VAP + VTI - VS - VAC) /
(VAP + VTI - VS) * 100 [%]
VAP: volume de água produzido; VTI:
volume tratado importado; VS: volume de
serviço; VAC: volume de água consumido.
Rede de água, adutoras e linhas de
recalque cadastradas / Rede de água,
adutoras e linhas de recalque totais [%]
1 - Duração média dos serviços de
manutenção executados [horas/serviço].
2 - Ocorrências de vazamentos na rede de
água.

Implantação do plano.

1 - Criação e implantação do plano.
2 - Consumo total de energia elétrica em

Satisfatório: < 20% de perdas.
Regular: 20% a 30% de perdas.
Insatisfatório: > 30% de perdas.
Satisfatório: 100% cadastrada em 3 anos.
Regular: 70% a 100% cadastrada em 3 anos.
Insatisfatório: < 70% cadastrada em 3 anos ou mais.
1 - Satisfatório: < 239 horas/serviço.
Regular: 239 horas/serviço.
Insatisfatório: > 239 horas/serviço.
2 - Satisfatório: redução do número de ocorrências.
Regular: mesmo número de ocorrências atual.
Insatisfatório: aumento do número de ocorrências.
Satisfatório: criação e implantação do plano no 1°
ano.
Regular: criação e implantação do plano em até 3
anos.
Insatisfatório: criação e implantação do plano após 3
anos.
1 - Satisfatório: criação e implantação do plano no 1°
ano.
Regular: criação e implantação do plano em até 3
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1.7

Implantar programa de capacitação profissional para os
servidores públicos municipais.

1.8

Implantar plano de combate a incêndio nas estruturas da
COPASA e PMP, incluindo reservatórios de incêndio e
hidrantes (ampliar), com a aprovação do corpo de bombeiros.

sistemas de abastecimento de água /
Volume de água (produzido, tratado e
importado) [kWh/m3]

anos.
Insatisfatório: criação e implantação do plano após 3
anos.

Evolução da capacitação profissional.

2 - Satisfatório: < 0,70 kWh/m3.
Regular: 0,70 kWh/m3.
Insatisfatório: > 0,70 kWh/m3.
Satisfatório: realização de 3 ou mais capacitações
por ano.
Regular: realização de 1 a 2 capacitações por ano.
Insatisfatório: realização de nenhuma capacitação
por ano.
1 - Satisfatório: implantação do plano no 1° ano.
Regular: implantação do plano em até 3 anos.
Insatisfatório: implantação do plano após 3 anos.

1 - Implantação do plano.

2 - Verificação e fiscalização das obras de acordo
com cronograma pré-estabelecido.

2 - Evolução das obras [% executada].
Satisfatório: obras executadas dentro do prazo.
Regular: obras parcialmente executadas dentro do
prazo.
Insatisfatório: obras não executadas dentro do prazo.
1 - Verificação e fiscalização da obra de acordo com
cronograma pré-estabelecido no contrato.

1.9

Criar brigada de incêndio, com estrutura mínima suficiente
para atender os incêndios (caminhão ¾ - 4.000 L e
contratação de dois funcionários, com os trajes e EPIs
respectivos).

1 - Evolução da obra [% executada].
2 - Aquisição dos equipamentos e
contratação de funcionários.

1.10

Revitalização e proteção de rios e nascentes locais –
mananciais urbanos.

Área protegida e revitalizada [ha].

1.11

Realização de pesquisas de satisfação dos serviços

Realização de pesquisas de satisfação.

Satisfatório: obra executada dentro do prazo.
Regular: obra parcialmente executada dentro do
prazo.
Insatisfatório: obra não executada dentro do prazo.
2 - Satisfatório: aquisição e contratação dentro do
prazo estabelecido.
Insatisfatório: aquisição e contratação além do prazo
estabelecido.
Satisfatório: aumento de área protegida e
revitalizada.
Insatisfatório: redução de área protegida.
Satisfatório: realização de pesquisas regularmente.
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realizados pela COPASA, criar ente de controle social.

1.12

Promover educação ambiental quanto ao uso racional da
água na área urbana e rural.

Ações de educação ambiental.

1.13

Promover campanha para o aumento de reservação
individual com instalação de caixa d’água, acessórios e mão
de obra.

Quantidade de economias com reservação
individual [%].

1.14

Ampliar automatização do sistema de captação, reservação e
distribuição de água com telemetria via rádio.

Automatização do sistema.

1.15

Apoio técnico nas localidades do meio rural que não são
Número de famílias orientadas / Número de
atendidas pelo abastecimento de água em conjunto programa
famílias que se utilizam de soluções
de controle da qualidade de água.
individuais de abastecimento de água [%]

1.16

Incentivar o uso de cloradores nos reservatórios centrais das
propriedades rurais.

Instalação de cloradores.

1.17

Instalar cloradores nos poços das comunidades atendidas
pela prefeitura municipal (≈ 10 poços).

Instalação de cloradores [%].

1.18

Hidrometrar e implantar cobrança nas comunidades rurais
atendidas pelo município (ex: Antinha, Macega e Perdizinha,
etc.).

Instalação de hidrômetros.

1.19

Ampliar reservação coletiva com a construção de um
reservatório de 200 m³.

1 - Execução do projeto no prazo
estabelecido.

Regular: realização de pesquisas esporadicamente.
Insatisfatório: ausência de pesquisas.
Satisfatório: realização de ações de educação
ambiental regularmente.
Regular: realização de ações de educação ambiental
esporadicamente.
Insatisfatório: ausência de ações de educação
ambiental.
Satisfatório: > 95% das economias em até 8 anos.
Regular: 70% a 95% das economias em até 8 anos.
Insatisfatório: < 70% das economias em até 8 anos.
Satisfatório: automatização total do sistema no 1°
ano.
Regular: automatização total do sistema em até 3
anos.
Insatisfatório: automatização do sistema após 3
anos.
Satisfatório: > 80% das famílias.
Regular: 50 a 80% das famílias.
Insatisfatório: < 50% das famílias.
Satisfatório: instalação em todos os reservatórios
centrais em até 8 anos.
Regular: instalação em parte dos reservatórios
centrais em até 8 anos.
Insatisfatório: instalação em nenhum reservatório
central em até 8 anos.
Satisfatório: cloradores instalados em 100% dos
poços em até 3 anos.
Regular: cloradores instados em 80% a 100% dos
poços em até 3 anos.
Insatisfatório: cloradores instalados em menos que
80% dos poços em até 3 anos.
Satisfatório: 100% de hidrometração em até 3 anos.
Regular: 80% a 100% de hidrometração em até 3
anos.
Insatisfatório: < 80% de hidrometração em até 3
anos.
1 - Fiscalização da elaboração do projeto pela
contratante.
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2 - Evolução da obra [% executada].

2 - Verificação e fiscalização da obra de acordo com
cronograma pré-estabelecido no contrato.
Satisfatório: obra executada dentro do prazo.
Regular: obra parcialmente executada dentro do
prazo.
Insatisfatório: obra não executada dentro do prazo.

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria (2015).
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Tabela 3.2. Mecanismos de avaliação das ações do PPA - Eixo 2: Esgotamento Sanitário.
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ações
Indicadores
Avaliação

Eixo 2

2.1

Criação e implantação de programa de educação ambiental
no sentido de preparar o cidadão para o uso correto dos
equipamentos públicos e inclusive as ligações das
residências na rede de esgotamento sanitário.

1 - Criação do programa e ações de
educação ambiental.
2 - Ligações irregulares.

1 - Satisfatório: realização de ações de educação
ambiental regularmente.
Regular: realização de ações de educação ambiental
esporadicamente.
Insatisfatório: ausência de ações de educação
ambiental.
2 - Satisfatório: redução das ligações irregulares.
Insatisfatório: aumento das ligações irregulares.
Verificação e fiscalização das obras de manutenção
de acordo com cronograma pré-estabelecido.

2.2

Manutenção da estação de tratamento existente para
melhoria no tratamento no sentido de diminuir a carga
orgânica (DBO) lançada.

Evolução da manutenção.

2.3

Cadastrar as redes coletoras de esgoto, interceptores e linhas
de recalque georreferenciado a um SIG.

Rede de esgoto cadastrada / Rede de
esgoto total [%]

2.4

Criação e implantação de programa de conscientização da
Número de famílias orientadas / Número de
população quanto à necessidade de instalação e utilização de
famílias que se utilizam de soluções
fossas sépticas adequadas na área rural e urbana quando a
individuais de esgotamento sanitário [%]
rede coletora não atende.

2.5

2.6
2.7

Otimização de serviços de limpeza e manutenção dos poços
de visita e controle dos entupimentos, transbordamentos e
vazamentos.
Aquisição de chorumeira (4.000 L) para uso exclusivo nas
operações de esgotamento sanitário.
Programa de fiscalização para evitar ligações irregulares de
água pluvial na rede coletora de esgoto e extinção das que já
estão ligadas.

Frequência de limpeza e manutenção da
rede de esgoto.

Aquisição da chorumeira.
1 - Fiscalização.
2 - Quantidade de ligações irregulares

Satisfatório: manutenção realizada dentro do prazo.
Regular: manutenção parcialmente realizada dentro
do prazo.
Insatisfatório: manutenção não realizada dentro do
prazo.
Satisfatório: 100% cadastrada em 3 anos.
Regular: 70% a 100% cadastrada em 3 anos.
Insatisfatório: < 70% cadastrada em 3 anos ou mais.
Satisfatório: > 80% das famílias.
Regular: 50% a 80% das famílias.
Insatisfatório: < 50% das famílias.
Satisfatório: limpeza e manutenção preventiva, alta
frequência.
Regular: limpeza e manutenção conforme a
demanda.
Insatisfatório: baixa frequência de limpeza e
manutenção.
Satisfatório: aquisição dentro do prazo estabelecido.
Insatisfatório: aquisição fora do prazo estabelecido.
1 - Satisfatório: fiscalizações regulares.
Regular: fiscalizações esporádicas.
Insatisfatório: ausência de fiscalização.
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identificadas.

Realização de pesquisas de satisfação ou aproveitamento de
informações durante a prática dos serviços da Prefeitura
Municipal.
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria (2015).
2.8

Pesquisas de satisfação.

2 - Satisfatório: nenhuma ligação irregular.
Regular: até 10% de irregularidades.
Insatisfatório: > 10% de irregularidades.
Satisfatório: realização de pesquisas regularmente.
Regular: realização de pesquisas esporadicamente.
Insatisfatório: ausência de pesquisas.
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Eixo 3

3.1

3.2

Tabela 3.3. Mecanismos de avaliação das ações do PPA - Eixo 3: Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais.
DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Ações
Indicadores
Avaliação
Adquirir equipamentos para limpeza e manutenção das redes
e dispositivos de drenagem urbana, garantindo a eficiência e
a durabilidade dos componentes do sistema, incluindo EPI
para a equipe.
Contratar empresa especializada para fazer cadastro
georreferenciado das redes de drenagem e equipamentos
existentes no município.

Aquisição de equipamentos e ferramentas
[%].
Rede e equipamentos de drenagem
cadastrados / Rede e equipamentos de
drenagem totais [%]
1 - Fiscalização.

3.3

3.4

3.5

Fiscalizar as ligações irregulares de esgoto na rede de coleta
e transporte de água pluvial.

Monitorar periodicamente os locais de descarte dos
emissários finais do sistema de drenagem urbana, levando
em consideração a conservação e a eficiência dos
dissipadores.
Elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana, a fim
de nortear as ações referentes ao serviço de manejo de
águas pluviais, além de angariar recursos em fundos externos
ao município que garantam a universalização do serviço.

2 - Quantidade de ligações irregulares
identificadas.

Satisfatório: 100% dos equipamentos adquiridos.
Regular: 70% a 100% dos equipamentos adquiridos.
Insatisfatório: < 70% dos equipamentos adquiridos.
Satisfatório: 100% cadastrada em 3 anos.
Regular: 70% a 100% cadastrada em 3 anos.
Insatisfatório: < 70% cadastrada em 3 anos ou mais.
1 - Satisfatório: fiscalizações regulares.
Regular: fiscalizações esporádicas.
Insatisfatório: ausência de fiscalização.
2 - Satisfatório: nenhuma ligação irregular.
Regular: até 10% de irregularidades.
Insatisfatório: > 10% de irregularidades.

Evolução do sistema de monitoramento.

Satisfatório: monitoramento constante.
Regular: monitoramento esporádico.
Insatisfatório: ausência de monitoramento.

Evolução da elaboração do plano.

Satisfatório: elaboração em até 3 anos.
Insatisfatório: elaboração em mais de 3 anos.
1 - Fiscalização da elaboração dos projetos pela
contratante.

3.6

3.7

Construção de 100% de microdrenagem no município (área
urbana).

Realizar manutenção da rede de drenagem existente em
Perdizes substituindo estruturas danificadas.

1 - Execução dos projetos no prazo
estabelecido.

2 - Verificação e fiscalização das obras de acordo
com cronograma pré-estabelecido no contrato.

2 - Evolução das obras [% executada].

Satisfatório: obras executadas dentro do prazo.
Regular: obras parcialmente executadas dentro do
prazo.
Insatisfatório: obras não executadas dentro do prazo.
1 - Fiscalização da elaboração dos projetos.

1 - Execução dos projetos no prazo
estabelecido.

2 - Verificação e fiscalização das obras de acordo
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2 - Evolução das obras [% executada].

com cronograma pré-estabelecido.
Satisfatório: obras executadas dentro do prazo.
Regular: obras parcialmente executadas dentro do
prazo.
Insatisfatório: obras não executadas dentro do prazo.

3.8

Conceber projetos de ampliação, revitalização e construção
de novas áreas verdes no perímetro urbano como a
construção parques lineares e áreas de lazer.

3.9

Criar programa para recuperação das áreas de voçorocas,
visando a redução dos danos desse efeito erosivo no meio
ambiente.

Áreas verdes [ha].

1 - Criação de programa.
2 - Estágio das voçorocas.

3.10

Implantação do Plano Municipal de Recursos Hídricos de
Perdizes.

Evolução da elaboração do plano.

3.11

Controle do uso e ocupação do solo e ampliação de áreas
verdes no município.

Ocupação irregular [%].

3.12

Realizar campanhas e ações socioambientais e educativas,
juntamente com programa para limpeza da calha dos rios
mais assoreados no perímetro urbano, revitalização da mata
ciliar visando a preservação dos fundos de vale.

1 - Evolução da limpeza [% executada].
2 - Área protegida e revitalizada [ha].

Satisfatório: aumento de áreas verdes.
Insatisfatório: redução de áreas verdes.
1 - Satisfatório: criação no 1° ano.
Regular: criação em até 3 anos.
Insatisfatório: criação após 3 anos.
2 - Satisfatório: recuperação das voçorocas.
Insatisfatório: aumento das voçorocas.
Satisfatório: elaboração em até 3 anos.
Insatisfatório: elaboração em mais de 3 anos.
Satisfatório: < 10% de ocupações irregulares.
Regular: 10% a 15% de ocupações irregulares.
Insatisfatório: > 15% de ocupações irregulares.
1 - Verificação e fiscalização da limpeza e
desassoreamento de acordo com cronograma préestabelecido.
Satisfatório: limpeza executada dentro do prazo.
Regular: limpeza parcialmente executada dentro do
prazo.
Insatisfatório: limpeza não executada dentro do
prazo.
2 - Satisfatório: aumento de área protegida e
revitalizada.
Insatisfatório: redução de área protegida.

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria (2015).
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3.5.

MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO

Este item trata dos mecanismos de divulgação do Plano Municipal de Saneamento
Básico no Município de Perdizes pelos representantes de entidades da sociedade civil e
cidadãos, com ênfase na prestação dos serviços.
A participação da população no processo de implementação do Plano é fundamental,
uma vez que, sendo ela a beneficiária final dos serviços, é quem melhor analisa a
efetividade dos resultados e contribui para o aprimoramento da prestação.
Além disso, considerando-se a proposta de que a prestação dos serviços seja
realizada mediante a cobrança de taxas, tarifas e preços públicos, o que garante sua
sustentabilidade econômico-financeira e estrutura a qualidade dos serviços, é essencial
primar pela transparência nas ações relacionadas à prestação, bem como pelo atendimento
à população, valorizando o retorno aos usuários do que é pago pelos serviços prestados.
Essa divulgação e participação pode se dar por meio de consultas, audiências ou
reuniões públicas, bem como por debates e oficinas para que a população tenha o devido
acesso à informação, participando dos processos de decisão acerca das ações voltadas à
melhoria dos serviços.
Com o intuito de estabelecer e firmar o controle social relacionado aos eixos do
saneamento básico em Perdizes e realizar a divulgação de todas as ações inseridas nos
programas, projetos e ações, é importante que o município realize as seguintes ações de
controle e formas de divulgação que seguem:
1.

Pesquisas de satisfação ou aproveitamento de informações durante a realização dos
serviços relacionados ao eixo água da COPASA;

2.

Pesquisas de satisfação ou aproveitamento de informações durante a realização dos
serviços relacionados ao eixo esgoto da PMP;

3.

Pesquisas de satisfação ou aproveitamento de informações durante a realização dos
serviços relacionados ao eixo drenagem urbana e maneja das águas pluviais, pela
PMP;

4.

Melhorias e ampliações dos serviços de atendimento ao público como disque fácil,
disque denúncia, ouvidoria e outros;

5.

Divulgação de todas as ações de manutenção sobre os serviços prestados dos eixos
do saneamento no município;

6.

Divulgação em jornais locais e de circulação regional dos programas e obras
realizadas para os eixos do saneamento básico de Perdizes;
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7.

Uso de rede mundial de computadores para divulgação através de redes sociais para
consolidar as informações e ações no município;

8.

Divulgação dos programas de educação ambiental pelo poder público e envolvimento
das lideranças comunitárias;

9.

Divulgação

das

informações

de

interesse

público

(áreas

sujeitas

a

alagamentos/movimento de massa);
10. Uso de carro de som para divulgação de ações pontuais;
11. Uso de cartilhas, folders, cartazes, banners, outdoor entre outros meios impressos
para a divulgação e consolidação das informações do PMSB;
12. Realçar as informações de qualidade da água na fatura impressa;
13. Criar ente consultivo de controle social;
14. Publicação dos convênios firmados com Governos e Instituições;
15. Divulgar as ações administrativas realizadas pelo poder público;
16. Ampliar e divulgar os canais de atendimento para denúncias relativas ao saneamento
básico;
17. Entre outros.
As ações necessárias para a divulgação do PMSB citadas devem passar por
avaliação e decisão conjunta dos gestores municipais para que a divulgação seja
compartilhada e assim o conhecimento sobre saneamento básico seja efetivado e
consolidado.
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4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um processo avaliativo tem importância estratégica para a gestão de uma política
pública, pois permite um acompanhamento orientado para os objetivos e metas previstos,
possibilitando dessa forma a identificação de eventuais falhas, a revisão de decisões, a
racionalização de recursos públicos e, consequentemente, um redirecionamento das ações.
O monitoramento do Plano de Saneamento Básico de Perdizes se faz importante por
ser um processo de coleta de dados, estudo e acompanhamento contínuo e sistemático das
diversas ações propostas, com o objetivo de identificar e avaliar - qualitativa e
quantitativamente - as condições do saneamento em um determinado momento, assim
como as tendências ao longo do tempo.
Cabe ressaltar a importância de a Prefeitura Municipal assumir o compromisso de
efetivar as atividades previstas no PMSB e dar continuidade às ações de planejamento,
promovendo sua revisão periódica em prazo não superior a quatro anos.

Gestão Ambiental
www.drz.com.br

28

MUNICÍPIO DE PERDIZES
Plano Municipal de Saneamento Básico
Sistema de Informações e Indicadores
para Monitoramento do PMSB
REFERÊNCIAS
BRASIL. Decreto no 7.217, de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de
janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras
providências. Brasília, 2010.
Ministério das Cidades. Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) - 2011.
Disponível em: http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=
302&Itemid=204.
Ministério do Planejamento - Secretaria de Gestão (2009). Guia referencial para medição
de desempenho e manual para construção de indicadores. Disponível em:
http://www.gespublica.gov.br/Tecnologias/pasta.2010-0524.1806203210/guia_indicadores_jun2010.pdf.

Gestão Ambiental
www.drz.com.br

29

