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1. APRESENTAÇÃO 

Este Termo objetiva orientar os trabalhos da Consultoria objeto desta contratação visando 

desenvolver no município de Nova Lima-MG o Plano Municipal de Saneamento Básico – 

PMSB. Ele sistematiza a conceituação e a metodologia para o enfretamento das questões de 

acesso universalizado aos serviços de saneamento, conforme institucionalizado na Política 

Nacional de Saneamento Básico. 

O Saneamento Básico é definido pela Lei Federal Nº 11.445/07 como o “conjunto de 

serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, gestão integrada de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas”.  
O conteúdo deste Termo de Referência (TR) insere-se no contexto da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 

2007, que define as diretrizes nacionais e estabelece a Política Federal de Saneamento Básico, e de seu 

Decreto de Regulamentação nº 7.217, de 21 de junho de 2010; da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e de seu Decreto de Regulamentação nº 

7.404, de 23 de dezembro de 2010; bem como a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece 

o Estatuto das Cidades. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, no sentido de:  

 estabelecer o planejamento das ações com participação popular 

 atender aos princípios da Política Federal de Saneamento Básico e das Diretrizes 

Municipais correlacionadas ao meio ambiente, saúde pública e política urbana  

 buscar a promoção da saúde pública e proteção do meio ambiente. 

2.2 Específicos 

- relativos ao diagnóstico  

 Realizar o diagnóstico da situação atual dos serviços e de seus impactos no meio social, 

ambiental e econômico e indicar as causas das deficiências detectadas 

 Avaliar a da capacidade instalada (oferta) dos sistemas buscando a sua maximização  

 Avaliar a qualidade da prestação e o status institucional dos serviços nos requisitos da lei 

– planejamento, regulação, prestação e controle social 

- relativos a demanda e prognóstico 

 Estudar o crescimento populacional considerando os estudos existentes e variáveis 

intervenientes na expansão urbana futura 

 Definir os parâmetros e quantificar as demandas futuras em cenários viáveis para a 

universalização e eficiência dos serviços 
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 Comparar a oferta maximizada com a demanda futura, formular alternativas e / ou 

justificar a concepção das unidades necessárias para atender as metas  

- relativos ao plano de metas e viabilidade econômica  

 Definir objetivos e metas de curto, médio e longo prazo visando a universalização, 

sustentabilidade e qualidade no atendimento aos usuários 

 Descrever as ações, programas e obras necessárias para atender os objetivos e metas e 

quantificar os investimentos dentro de um processo gradual de implantação 

 Definir o plano de ações para emergências e contingências  

 Avaliar os custos e receitas dos serviços dentro de regimes de operação eficientes 

 Efetuar estudos de equilíbrio e sustentabilidade econômica para os serviços 

- relativos ao marco regulatório 

 Estudar o marco regulatório dos serviços e elaborar proposições para o planejamento, a 

prestação, regulação e fiscalização e controle social dos serviços 

 Indicar os mecanismos e procedimentos de avaliação sistemática das metas, ações e   

programas previstos 

 Indicar as diretrizes para implantação do Sistema Municipal de Informações do 

Saneamento Básico 

 

3. PREMISSAS PARA A ELABORAÇÃO DO PMSB 

3.1 Diretrizes básicas 

Na concepção técnica dos sistemas que atendam as metas deverão ser considerados: 

 A definição de ações e programas de redução de perdas de água e de eficiência 

operacional e comercial nos serviços de água e esgotos 

 A definição de estratégias de adesão ao serviço de esgotos, ao controle do lançamento 

de esgotos na drenagem pluvial e ao controle de lançamento indevido de água pluvial 

na rede coletora 

 A definição de estratégias e programas para a gestão de resíduos sólidos, buscando 

reduzir a geração de resíduos na fonte, estabelecendo as práticas de reutilização e 

reciclagem e, também, a disposição final adequada; 

 O estabelecimento de diretrizes para serviços de drenagem urbana sustentáveis, 

considerando critérios de uso e ocupação de solo, redução de áreas permeáveis criando 

alternativas de infiltração do escoamento superficial no local e medidas para reduzir 

riscos de enchentes e erosão dos pontos de lançamento final; 

 O estabelecimento de critérios para proteger, recuperar e melhorar as condições do 

meio ambiente, em particular dos recursos hídricos com especial atenção para as áreas 

de conservação e/ou ecologicamente mais vulneráveis; 
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 Proporcionar meios de prevenção contra situações hidrológicas extremas, visando 

minimizar os riscos e as incidências associadas à ocorrência de situações de seca, de 

cheia ou de deslizamentos; 

 A garantia do efetivo controle social com a inserção de mecanismos de participação 

popular e de instrumentos institucionalizados para atuação nas áreas de regulação e 

fiscalização da prestação de serviços de saneamento; 

 A elaboraração dos quadros normativo e institucional da prestação dos serviços, 

incluindo os regulamentos que monitoram a qualidade de prestação dos mesmos; 

 As diretrizes para concretização econômica das metas indicando fontes de captação de 

recursos e alternativas de parcerias. 

 

3.2 Princípios a observar 

Na formulaçãode metas dos serviços e ainda do arcabouço institucional devem ser 

considerados: 

 Universalização do atendimento, com qualidade, eficiência e custo econômico compatível 

a capacidade da população usuária 

 Adequação tecnológica à realidade local e compatível com as premissas de economicidade; 

 Integração dos diferentes componentes da área de saneamento ambiental e outros que se 

fizerem pertinentes; 

 Promoção da saúde pública e proteção do meio ambinte visando à melhoria da salubridade 

ambiental 

 Promoção da educação sanitária e ambiental que vise à construção da consciência 

individual e coletiva e uma relação mais harmônica entre o homem e o meio ambiente; 

 Promoção da participação social com acesso à informação, conscientização e envolvimento 

da população no planejamento, fiscalização e regulação dos serviços; 

 Sistema de informações com indicadores acessíveis ao conhecimento dos usuários 

 Sustentabilidade, eficiência, qualidade e economicidade na prestação dos serviços; 

 Diretrizes e regras claras para a fiscalização, regulação e controle social dos serviços. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1.  Constituição de Grupo de Trabalho Executivo- GTE 

O processo de construção do Plano Municipal de Saneamento Básico será conduzido 

por um Grupo de Trabalho Executivo(GTE) nomeado por Portaria do Executivo municipal. O 

GTE poderá ter, além dos órgãos da estrutura municipal, o apoio de órgãos não 

governamentais afins e de representantes de associações comunitárias.  

 Atribuições:  

I) Participar em todas as atividades realizadas durante o processo de elaboração do PMSB; 

II) Acompanhar e avaliar todas as Fases de Trabalho, atividades e prazos a serem executados 

pela consultoria; 
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III) Realizar a leitura de todos os documentos produzidos pela consultoria, aprovando ou 

reprovando os produtos referentes a cada Fase para liberar as fases seguintes; 

IV) Avaliar o diagnóstico da situação do saneamento básico e de seus serviços no município; 

V) Avaliar estudos, projetos e planos existentes dos diferentes componentes dos serviços; 

VI) Avaliar as ações propostas para implementação ou melhoria dos serviços do ponto de 

vista técnico, econômico e institucional promovendo a integração das ações de saneamento 

ambiental; 

VII) Colaborar e opinar no processo de construção do PMSB;  

VIII) Discutir, avaliar, criticar e sugerir, mensalmente, o trabalho produzido pela Equipe 

Técnica da Empresa na elaboração do Plano. 

IX) Registrar as reuniões, audiências e consultas públicas do PMSB; 

 

 

4.2.  Processo de Participação da Sociedade 

A participação da população em processos decisórios é de fundamental importância 

para garantir a co-responsabilidade entre órgão público e comunidade. E isto se dará através 

das Audiências Públicas que fazem parte do processo. Além disto, durante o desenvolvimento 

dos trabalhos da elaboração do PMSB a sociedade poderá estar representada no Grupo 

Executivo de acompanhamento dos trabalhos.  

 

4.3. Capacitação 

A consultoria se responsabilizará em apoiar processos de acompanhamento pelos 

membros do GTE e de grupos de apoio que participarão do processo. Esta capacitação 

objetiva o esclarecimentos dos objetivos do Plano dentro do contexto da lei 11.445/2007 e 

ainda da metodologia de trabalho de cada fase e dos resultados esperados dos produtos. 

 

4.4. Fases do trabalho 

O Plano deverá ser desenvolvido em cinco fases, resultando, cada uma, em produto(s) 

específico(s), quais sejam: 

FASE I – Diagnóstico da situação atual contendo: 

-  o impacto dos serviços nas condições sócio-ambientais,  

- avaliação da situação física e capacidade dos sistemas  

- avaliação da qualidade da prestação dos serviços. 

FASE II – Prognóstico contendo:  

- cenário de metas que visem a universalização e eficiência dos prestadores,  

- estudo de demanda que atendam os cenários de metas  

- concepção das unidades que atendam os cenários escolhidos; 

FASE III – Plano de metas contendo: 

- metas, prazos e indicadores a alcançar, 

- programas de obras e ações necessárias, ações para emergências e contingências,  

- sustentabilidade e equilíbrio econômico dos serviços. 

 

FASE IV – Marco regulatório 

- diretrizes para institucionalização do planejamento, regulação e controle social dos serviços 

- mecanismos para avaliação sistemática das metas,  
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- diretrizes para o banco de dados do Sistema Municipal de Informações do Saneamento. 

FASE V – Documento síntese 

Dos estudos realizados dando formato final ao PMSB visando consultas e audiências públicas 

e ser base para o Projeto de Lei Municipal de Saneamento Básico. 

 

 

5. PRODUTOS 

PRODUTO I: Diagnóstico da situação física dos sistemas e da prestação dos serviços de 

saneamento básico e de seus impactos nas condições de vida da população. 

A elaboração do diagnóstico deverá utilizar sistemas de indicadores sanitários, 

epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, apontando as causas das deficiências 

detectadas para os serviços de saneamento ambiental no município. Os estudos para o 

diagnóstico da situação de cada um dos serviços de saneamento básicol deverão ser 

elaborados a partir de dados secundários e primários (quando for necessário) e conter, no 

mínimo: 

a) Área de abrangência 

.A área de estudo do PMSB é todo território do município. Esta área será materializada em 

cartografia digital disponível para o município. A Consultoria deverá realizar ampla pesquisa 

de cartas existentes e o município selecionará a base cartográfica a ser adotada para o 

detalhamento do plano. 

b) Inspeções de campo 

Nas inspeções serão incluídas visitas aos órgãos responsáveis pelos serviços públicos de 

saneamento ambiental, órgãos ambientais, ONG’s e outras entidades que trabalham com 

questões correlatas. Nessas visitas deverão ser realizadas entrevistas com os técnicos 

responsáveis pela operação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais. 

Nos relatórios com análise crítica da situação dos referidos sistemas é importante que constem 

fotografias e croquis de todos sistemas visitados e levantados e os resultados das entrevistas 

realizadas. 

c) Coleta de dados 

Definida a área de abrangência, a Consultoria deverá elaborar uma ampla pesquisa a 

instituições governamentais e não governamentais para subsidiar o diagnóstico local. 

A coleta de dados deve abranger informações: 

 Geoambientais e sócio-econômicas; 

 De estudos, planos e projetos dos seguimentos do saneamento básico existentes para a 

região; 

 Sobre a situação dos sistemas de saneamento básico do município, incluindo as dimensões 

principais das unidades dos sistemas, a capacidade instalada, a identificação das tecnologias, a 
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cobertura dos serviços, a qualidade do atendimento, e os principais indicadores de eficiência 

operacional e financeira dos mesmos; 

 Sobre os instrumentos públicos de gestão aplicáveis à área do Plano (leis, decretos, 

códigos, políticas, resoluções e outros); 

 Caracterização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, quanto à saúde 

pública e a proteção ao meio ambiente; 

 Avaliação da capacidade de pagamento dos usuários através de dados secundários, e 

comparando com os custos dos serviços num cenário de eficiência e sustentabilidade 

econômica. 

Todos os dados obtidos durante a pesquisa deverão ser organizados em um Sistema de 

Informações de fácil acesso e de simples operação. 

 Sub-Produtos do Diagnóstico dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Os Diagnósticos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico da área deverão englobar as 

zonas urbana e rural e serem elaborados com base nas informações bibliográficas, inspeções 

de campo e em dados secundários coletados nos órgãos públicos que trabalham com o 

assunto. 

a) Diagnóstico Sócio-Econômico e Ambiental 

Entre os aspectos a serem considerados neste item podem-se destacar: 

 Demografia e desenvolvimento econômicos, citando ainda  os planos, programas, projetos 

e estudos existentes para a região, executados e em execução; 

 Infra-estrutura (energia, transportes, comunicação, saúde, educação, saneamento);  

 Caracterização da situação ambiental da área, considerando o meio físico, biológico e 

sócio-econômico. 

 Diagnóstico do associativismo e da dinâmica social do município, identificando e 

caracterizando os atores sociais atuantes com enfoque prioritário nos usuários dos serviços, 

caracterizando ainda suas formas de organização, capacidade de liderança, abrangência 

espacial e tipos de atuação. 

 Levantamento da legislação e análise dos instrumentos legais que definem as políticas: 

nacional, estadual, municipal e regional sobre o saneamento básico; 

 

Este diagnóstico seguirá as atividades seguintes: 

 Consolidação das informações disponíveis nas diversas organizações governamentais e não 

governamentais das três esferas do governo (municipal, estadual e federal); 

 Análise da consistência das informações; 

 Análise crítica dos dados e conclusão do diagnóstico. 

b) Diagnóstico dos serviços de abastecimento de água 

Este diagnóstico deverá contemplar, no mínimo, as seguintes atividades: 
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 Descrição e análise crítica da Legislação Municipal, Normas, Planos e Programas 

referentes ao abastecimento de água do município; 

 Descrição do sistema de abastecimento de água do município, englobando textos, mapas, 

fotografias e planilhas que permitam uma perfeita caracterização e quantificação de sua 

capacidade instalada do sistema; 

 Avaliação da situação física do sistema, de suas estruturas e das atividades 

complementares (manutenção, medição e controle, comercialização, etc.); 

 Avaliação dos consumos por categorias e avaliação expedita das perdas do sistema; 

 Caracterização da cobertura dos serviços com a identificação das populações não atendidas 

ou sujeitas à falta de água. 

 Análise da prestação do serviço na ótica da satisfação dos usuários (oferta adequada, 

continuidade e regularidade, qualidade do produto, atendimento ao público, regras claras, 

etc.),  

 Caracterização dos indicadores econômicos de receitas, custos, tarifas médias eficiência 

comercial, perdas, uso de energia elétrica e os índices de sustentabilidade (SNIS); 

 Levantamento dos casos de doenças relacionadas com a água; 

 Identificação do potencial de fontes hídricas (superficiais e subterrâneas) para 

abastecimento de água; 

 Avaliação da interação, complementaridade ou compartilhamento do serviço com o dos 

municípios vizinhos. 

c) Diagnóstico dos serviços de esgotamento sanitário 

O diagnóstico deverá contemplar, pelo menos, as seguintes atividades: 

 Análise crítica da Legislação Municipal, Normas, Planos, e Programas referentes ao 

esgotamento sanitário; 

 Descrição do sistema de esgotamento sanitário englobando textos, mapas, fotografias e 

planilhas que permitam uma perfeita caracterização e quantificação da capacidade instalada 

do sistema; 

 Caracterização da cobertura dos serviços com a identificação das populações não 

atendidas, ênfase às comunidades situadas nas margens dos cursos de água e núcleos de 

população de baixa renda e áreas de ocupação sub-normal; 

 Avaliação da situação física do sistema, de suas estruturas e das atividades 

complementares (manutenção, programas de adesão/caça-esgoto ou de controle de 

lançamentos indevidos) 

 Indicação de áreas de risco de contaminação por esgotos do município; 

 Análise da prestação do serviço na ótica da satisfação dos usuários (oferta adequada, 

continuidade, qualidade do produto, atendimento ao público, etc.) 

 Caracterização dos indicadores econômicos de receitas, custos, tarifas médias, uso de 

energia elétrica e os índices de sustentabilidade (SNIS); 

 Levantamento dos casos de doenças relacionadas com o esgoto; 

 Avaliação da interação, complementaridade ou compartilhamento do serviço com os dos 

municípios vizinhos. 
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d) Diagnóstico dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

Este estudo deve considerar os elementos do Plano Diretor Municipal e as normas da 

Prefeitura na área de abrangência do PMSB. Tal diagnóstico deverá conter, no mínimo, as 

seguintes atividades: 

 Análise crítica da Legislação Municipal, Normas, Planos, e Programas referentes aos 

serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; 

 Avaliação das quantidades e qualidade (caracterização) dos resíduos sólidos do município 

baseada em dados secundários e entrevistas qualificadas; 

 Descrição do sistema de manejo de resíduos em todas suas fases. englobando textos, 

mapas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito entendimento dos sistemas em 

operação e a quantificação da capacidade instalada; 

 Identificação de áreas alteradas, com risco de poluição e/ou contaminação por resíduos 

sólidos; 

 Identificação de lacunas no atendimento pelo poder público no sistema de manejo de 

resíduos sólidos e limpeza urbana; 

 Análise crítica dos sistemas de manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana existentes; 

 Elaboração de um inventário da situação dos sítios de destinação dos resíduos sólidos do 

município. Este inventário identificará também, o número de pessoas que trabalha dentro dos 

aterros ou lixões para a promoção de ações visando à inclusão social;  

 Identificação das formas praticadas de coleta seletiva, públicas ou de particulares, seja 

empresa, cooperativa ou associação, caracterizando-os; 

 Análise da prestação do serviço na ótica da satisfação dos usuários (oferta adequada, 

continuidade, regularidade, atendimento ao público, regras claras, etc.) 

 Caracterização dos indicadores econômicos relevantes de receitas, custos, taxas e outros; 

 Avaliação da interação, complementaridade ou compartilhamento do serviço com os dos 

municípios vizinhos. 

e) Diagnóstico dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 

Este diagnóstico deve levar em consideração o Plano Diretor do Município e outros 

documentos afins. Tal diagnóstico deverá incluir entre outros elementos que se façam 

necessário: 

 Análise crítica da Legislação Municipal, Normas, Planos, e Programas referentes aos 

serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais; 

 Análise crítica dos sistemas de manejo de águas pluviais atuais; 

 Descrição dos sistemas de macro e microdrenagem existentes no município, baseando-se 

em cadastros e projetos disponibilizados pelos órgãos responsáveis. Esta descrição deverá 

englobar textos, mapas, fotografias e planilhas que permitam o entendimento dos sistemas em 

operação, incluído os serviços de manutenção da rede de drenagem; 

 Identificação de áreas com risco de poluição e/ou contaminação; deficiências no sistema de 

drenagem, natural ou artificial, baseando-se em estudos hidrológicos; 
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 Identificação de lacunas no atendimento pelo poder público de um serviço de drenagem 

eficiente; 

 Avaliação dos processos erosivos e sedimentológicos e sua influência na degradação das 

bacias e ocorrência de cheias. Esta análise deverá basear-se em dados secundários 

contemplando as áreas fontes de sedimentos, produção, transporte e deposição e as áreas 

potenciais de ocorrência de processos erosivos; 

 Avaliação da interação, complementaridade ou compartilhamento de cada um dos serviços 

com os serviços dos municípios vizinhos. 

 Relatório de Diagnóstico  

No final desta etapa será elaborado um Relatório de Diagnóstico com a consolidação de todos 

os resultados até aqui estudados, devendo conter no mínimo a estrutura a seguir: 

 Glossário 

 Introdução 

 Princípios e considerações gerais 

 Caracterização do Município 

- Caracterização Geral; 

- Breve Histórico; 

- Infra-estrutura; 

- Saúde e dados epidemiológicos; 

- Educação; 

- Economia. 

 Diagnóstico dos Serviços (água, esgotos, resíduos e drenagem urbana) 

- Formato institucional atual dos serviços – planejamento, prestação, regulação e controle 

social 

- Descritivo dos sistemas físicos 

- Descrição resumida dos planos e projetos e das obras em andamento 

- Avaliação conclusiva da condição e capacidade dos sistemas e da qualidade da prestação 

dos serviços 

- Caracterização do impacto dos serviços nas condições de vida da população 

 ANEXO: Legislações e entes específicos e correlatos aos serviços  

- Constituição Federal de 1988; 

- Política Nacional de Saneamento Básico – Leis nº11. 445/2007 e 11.107/2005;  

- Legislação federal – concessões, PPP, recursos hídricos e meio ambiente 

- Constituição do Estado; 

- Legislação estadual – recursos hídricos e meio ambiente; 

- Plano Diretor Municipal; 

- Lei Orgânica do Município; 

- Outras legislações incluindo os códigos municipais correlatos 

- Órgãos federais, estaduais e municipais com interface aos serviços 
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PRODUTO II - Prognóstico com estudo de cenário de metas e demandas e estudo de 

alternativas e concepção das unidades 

Essa etapa consiste nas projeções de demandas que atendam as metas de 

universalização e eficiência dos serviços, e  ainda a análise e seleção das alternativas e 

respectivas concepções dos sistemas que atendam estas metas. Nesta fase deverão ser 

previstos os seguintes conteúdos: 

a) Cenários alternativos de metas e demandas 

Construir cenários alternativos de metas quantitativas com suas respectivas demandas 

por serviços. Em resumo, esses cenários têm por objetivo identificar, dimensionar e comparar 

alternativas de intervenção, observando: 

 O sistema territorial e urbano; 

 Os aspectos demográficos e de dinâmica econômica; 

 A existência de projetos de desenvolvimento e infra-estrutura; 

As projeções das demandas por serviços deverão ser estimadas para o horizonte de 30 

anos. A projeção populacional a ser adotada poderá ser baseada em projeções existentes de 

órgãos oficiais ou de estudos correlatos dos prestadores de serviços. 

No caso de abastecimento de água e esgotamento sanitário poderá ser considerada as 

demandas estimadas nos planos disponíveis dos prestadores destes serviços, desde que 

compatíveis com a projeção populacional adotada. Caso seja necessário expandir os 

resultados destes planos, devem ser mantidas as metodologias, os parâmetros, os índices e as 

taxas de projeção estabelecidas nos mesmos. De qualquer forma, as demandas dos estudos 

existentes deverão ser analisadas criticamente, com particular atenção à avaliação realista do 

consumo e das perdas de água projetadas.  

Para os resíduos sólidos, as projeções de produção de resíduos devem basear-se 

prioritariamente nas indicações dos planos disponíveis para este serviço, caso existam, ou em 

metodologias simplificadas que possam ser desenvolvidas utilizando dados secundários. 

As projeções das necessidades de macro-drenagem deverão basear-se na definição das 

áreas contribuintes, levantadas no diagnóstico, e nos estudos hidrológicos que levem em 

consideração cenários de ocupação e impermeabilização destas áreas no horizonte de 

planejamento. A necessidade de micro-drenagem deve basear-se prioritariamente nas 

indicações dos planos disponíveis para este serviço, caso existam, ou em metodologias 

simplificadas que possam ser desenvolvidas utilizando dados secundários. 

b) Alternativas e concepção das unidades dos sistemas que atendam as metas e demandas 

Esta atividade consiste em compatibilizar as disponibilidades e necessidades de 

serviços para a população, associando alternativas de intervenção e estabelecendo a 

concepção geral dos sistemas observando o seguinte: 
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 Balanço entre oferta e demanda diversos serviços no município;  

 Formulação e comparação de alternativas que atendam os déficits dos serviços nos 

diferentes cenários de metas e demandas; 

 Descrição da concepção dos sistemas e unidades que atendam as metas e demandas 

previstas. 

No caso de produção de água o balanço deverá considerar uma estimativa expedita da 

demanda dos municípios do sistema integrado. No caso de esgotos e resíduos deverá ser 

avaliada a viabilidade de destino final integrado com os municípios vizinhos. 

 Relatório Final de Prognóstico  

No final desta etapa será elaborado um Relatório Final de Prognóstico com a 

consolidação de todos os resultados até aqui estudados, devendo conter a estrutura a seguir: 

 Glossário 

 Introdução 

 Princípios e considerações gerais 

 Cenários de metas e demandas 

 Alternativas e concepção das e unidades dos sistemas 

 

PRODUTO III: Plano de metas, programa de ações, ações para emergências e 

contingências e avaliação da sustentabilidade econômica dos serviços 

Esta fase compreenderá os seguintes conteúdos: 

a) Plano de metas: 

O Plano de Metas deve ser formulado considerando de que destas derivarão, conforme 

reza a lei 11.445/2007, as regras contratuais para os prestadores de serviços e que por sua vez 

balizarão a regulação dos contratos. Nestes termos, deverão ser estabelecidas de maneira 

objetiva e precisa em seus objetivos, parâmetros e prazos, seja de concretização seja de 

vigência até o final do Plano.  

O conjunto de metas será descrito na estratificação a seguir: 

 Quantitativas, entre as quais a cobertura universalizada de todos os serviços, o índice de 

tratamento dos esgotos, a quantidade ofertada de água, a redução de perdas, a redução de 

ocorrência de inundações, a cobertura de coleta seletiva, a redução e o destino adequado 

dos resíduos sólidos entre outras; 

 Qualitativas, entre as quais as legais referentes a qualidade da água tratada e efluentes de 

esgotos, e ainda as relativas a continuidade e regularidade dos serviços, a recuperação de 

passivos ambientais e as relativas a qualidade de atendimento aos usuários; 
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 Eficiência operacional dos serviços, entre as quais a manutenção adequada das instalações 

e equipamentos, a otimização operacional de água e esgotos, cadastro de redes e 

instalações, a adequação das instalações de transbordo e destino final de resíduos sólidos, 

sistema de prevenção de enchentes, a eficiência da drenagem entre outros; 

b) Programa de obras e ações necessárias para o atendimento das metas 

A partir dos objetivos do Plano de Metas e das Concepções dos Sistemas será feita uma 

descrição do programa de obras e ações, incluso as institucionais, necessárias para o 

cumprimento de cada meta, com a indicação temporal das mesmas e os resultados esperados. 

Lembra-se que as metas quantitativas e suas ações decorrentes deverão estar coerentes com as 

demandas adotadas e as alternativas ótimas avaliadas nos itens anteriores. 

A programação das ações do Plano deverá ser desenvolvida em etapas progressivas, 

conforme as metas estabelecidas e segregadas em: 

 Emergenciais – até 1 ano; 

 Curto prazo – entre 2 e 4 anos; 

 Médio prazo – entre 5 e 15 anos; 

 Longo prazo – entre 16 e 30 anos. 

 

c) Cronograma de investimentos e fontes de financiamento 

Este item compreenderá os conteúdos seguintes:  

 Quantificação dos investimentos necessários para o programa de obras e ações, traduzidos 

em um cronograma financeiro dos aportes ao longo de 30 anos; 

 Hierarquização, priorização e seqüência de implantação das obras e ações, 

 Formulação de estratégias e alternativas de captação de recursos e aportes financeiros; 

d) Ações para emergências e contingências 

Estas deverão considerar no mínimo os elementos a seguir: 

 Planos para situações oriundas de acidentes nos sistemas; 

 Planos de para situações de racionamento e aumento de demanda temporária; 

 Regras de atendimento e funcionamento operacional para situação crítica na prestação dos 

serviços, inclusive com adoção de mecanismos tarifários de contingência; 

 Regras para um funcionamento seguro dos sistemas e que minimizem situações de 

potenciais de risco. 

e) Estudo de sustentabilidade 

Este estudo visa demonstrar a viabilidade de consecução do  programa de investimentos 

previsto considerando cenários de receitas e alternativas de financiamento, devendo 

compreender os seguintes conteúdos: 

 Quantificação dos insumos operacionais e custos totais dos serviços no horizonte do plano; 
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 Quantificação das receitas oriundas de taxas e tarifas possíveis que dêem sustentabilidade 

aos mesmos, avaliando no conjunto de taxas e tarifas a capacidade de pagamento da 

população baseada no estudado em item do produto II-c; 

 Elaboração da análise de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação 

dos serviços em regime de eficiência, considerando as disitintas fontes de financiamento. 

 Relatório Final do Plano de Metas 

No final desta etapa será elaborado um Relatório Final do Plano de Metas com a 

consolidação de todos os resultados até aqui estudados, devendo conter a estrutura a seguir: 

 Objetivos e metas do Plano 

 Programa de obras e ações 

 Programa e cronograma de investimentos 

 Ações para emergências e contingências 

 Estudo de sustentabilidade 

 

PRODUTO IV: Definição de diretrizes para institucionalização dos serviços, dos 

mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática das ações programadas e 

diretrizes para o banco de dados do SMSB. 

Este produto equivale a formulação do marco regulatório dos serviços, onde se pretende 

estabelecer todas as diretrizes para que os mesmos possam se desenvolver dentro dos critérios 

da lei 11.445/2007. Os seguintes conteúdos serão obtidos neste produto: 

 

a) Diretrizes para institucionalização dos serviços 

Neste item se pretende a definição dos instrumentos de gestão para eficácia das metas e 

ações e respectivos resultados obtidos. Isto compreende examinar alternativas institucionais 

para o exercício das atividades de planejamento, prestação, regulação, fiscalização e controle 

social dos serviços. E ainda a definição de diretrizes para criação ou reformulação de órgãos, 

para contratos e convênios, considerando as possibilidades de cooperação intermunicipal ou 

com o Estado para suprir deficiências e ganhar em economia de escala. 

 

Estas diretrizes têm de se pautar pelos critérios da lei 11.445/2007, o que compreende: 

 Planejamento: esta atividade dos serviços é indelegável, devendo ser exercida pelo titular 

(município); para tanto deverão ser definidas diretrizes para instituir o sistema municipal de 

planejamento dos serviços; 

 Prestação: as atividades de prestação poderão ser exercidas diretamente pelo titular ou 

delegadas; para as que forem do primeiro caso, deverão ser estabelecidas diretrizes para 

organização direta da prestação dos serviços, incluindo os termos de contrato de gestão; para 

as delegadas, deverão ser definidas diretrizes para elaboração de contratos de programa, 

concessão ou permissão ou ainda de contratos parciais (administrativos, de PPP ou outros); 

 Regulação e fiscalização: também poderá ser exercida diretamente pelo titular ou delegada; 

para as que forem do primeiro caso, deverão ser estabelecidas diretrizes para organização 
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direta da regulação dos serviços; para as delegadas, deverão ser definidas diretrizes para 

elaboração dos convênios de cooperação nos termos da lei 11.107/2005 (gestão associada e 

consórcios); se inclui ainda neste item a formulação dos princípios que devem nortear a 

elaboração dos regulamentos dos serviços com as diretrizes gerais relacionadas a direitos e 

deveres dos usuários e dos prestadores; 

 Controle social: esta atividade dos serviços é indelegável, devendo ser exercida através do 

titular (município); cabe aqui apresentar sugestões para os tipos de mecanismos de 

participação que garantam os instrumentos de controle social e de transparência e divulgação 

das metas, ações e resultados e dos respectivos indicadores de avaliação bem como do 

acompanhamento das atividades de planejamento e regulação. 

 

b) Mecanismo e procedimentos para avaliação das metas e ações programadas 

O sistema de avaliação compreende no mínimo a seguinte abordagem: 

 Mecanismos, onde se inclui a indicação do papel, função específica e meios, para que 

ente(s) regulador(es), entes de fiscalização (estes particularmente na qualidade dos produtos) 

e modelos de controle social, possam ser exercidos para o real cumprimento do conjunto de 

metas e ações; 

 Procedimentos, que inclui a definição quantitativa de indicadores de avaliação, a 

periodicidade de aplicação dos mesmos e os elementos metodológicos que deverão nortear a 

avaliação; 

 Instituição do índice municipal de salubridade ambiental e sanitária, como instrumento 

para o planejamento, definição de prioridades e para avaliação do progresso das ações do 

PMSB. 

 

c) Diretrizes para formatação do banco de dados do SMSB e do SIG de planejamento 

O Sistema Municipal de Informações do Saneamento Básico está previsto na lei 

11.445/07 e é mais um instrumento para reforçar o papel do município na gestão dos serviços. 

A informação ao nível municipal é ainda um elemento de facilitação do controle social local 

dos serviços. O conteúdo deste item compreende: 

 Estabelecimento de sistema de indicadores nos termos dos estabelecidos para avaliação 

sistemática das metas e ações e fromatado ainda considerando a articulação com o Sistema 

Nacional de Informações em Saneamento – SNIS; 

 Estabelecimento de sistema de parâmetros e insumos (base de dados) para cálculo dos 

indicadores; 

 Formulação de diretrizes para a criação do banco de dados que irá alimentar o SMSB. 

A tarefa central neste tópico é a formatação o mais simplficada possível sem deixar o 

necessário rigor técnico visando o fácil aos munícipes de obter informações relevantes sobre a 

qualidade, eficiência e sustentabilidade dos serviços.   

Ressalta-se ainda que a elaboração do PMSB deverá ser concebida em ambiente de 

geoprocessamento utilizando a tecnologia SIG – Sistema de Informações Geográficas para 

apresentação e análise dos diagnósticos e propostas. 



 17 

O SIG-PMSB deverá conter um banco de dados associado à ferramenta de 

geoprocessamento para facilitar a manipulação dos dados e a visualização da situação de cada 

serviço ofertado.Desta forma, para subsidiar a construção do PMSB e do SMSB do 

município, a Consultoria deverá disponibilizar todas as informações levantadas e os materiais 

produzidos já tendo em limha de conta a futura utilização por tecnologia SIG.  

 Relatório Final do sistema regulatório e de informações do PMSB  

No final desta etapa será elaborado um relatório final do sistema regulatório com a 

consolidação de todos os resultados até aqui estudados, devendo conter no mínimo a estrutura 

a seguir: 

 Diretrizes para institucionalização dos serviços 

 Mecanismos e procedimentos para avaliação das metas e ações 

 Diretrizes para o banco de dados do SMSB e do SIG do PMSB 

 

PRODUTO V - RELATÓRIO SÍNTESE DO PMSB 

Corresponde ao documento final do PMSB, realizando uma síntese de todos os 

trabalhos realizados nas seis fases dos estudos. Este documento visa a facilitação das 

consultas e audiências públicas e possíveis conferências, devendo para tanto o documento 

síntese ter uma linguagem adequada aos seus fins.   

O documento síntese deverá ter os seguintes tópicos: 

1: Informações gerais: legislação, quadro institucional e objetivos do PMSB. 

2: Diagnóstico sucinto da situação do saneamento básico e de seus impactos nas condições de 

vida da população; 

3: Resumo do prognóstico - demandas e concepção dos sistemas que atendam as metas; 

4: Resumo do plano de metas, programa de obras e ações necessárias para atingir os objetivos 

e metas, cronograma de investimentos, ações para emergências e contingências e estudos de 

sustentabilidade; 

5: Resumo dos mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática das ações 

programadas, das diretrizes para o SMSB e do SIG-PMSB  

 

6. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO 

O prazo para elaboração do plano é de 4 meses. Os períodos equivalem aos meses 

subdivididos em quinzenas. 

Quadro 1: Cronograma físico de  atividades para elaboração dos produtos 

PRODUTOS 

MESES 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 

1                 

2                

3                

4                 

5                 
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7. QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE 

7.1 Experiência da Empresa Proponente 

A Empresa Proponente deverá comprovar sua experiência na elaboração de Planos de 

Saneamento e/ou em áreas correlatas, tais como: Elaboração de planos, programas e projetos 

de gestão urbana e municipal; Elaboração de diagnóstico socioambiental; Levantamento de 

campo; Zoneamento urbano e ambiental; Identificação e caracterização de grupos de interesse 

e definição de Matriz Institucional; Trabalhos com participação comunitária; Instrumentos 

metodológicos de planejamento participativo, mapeamento e caracterização de conflitos e 

análise estratégica; dentre outros, através de apresentação de documentação que comprove 

esta(s) ação(ões) 

7.2 Coordenador Geral de Produtos (5) 

 

01 Coordenador Geral - Graduação em Engenharia Civil com Especialização em áreas afins, 

com 15 (quinze) anos de experiência em estudos similares. 

O Coordenador e os responsáveis técnicos devem demonstrar experiência prévia na 

coordenação de equipes interdisciplinares e na elaboração de Planos Municipais de 

Saneamento Básico ou na elaboração de trabalhos correlatos, além de visão ampla da gestão 

dos serviços de saneamento básico. 

 

7.3 Equipe chave Temática 

A Proponente deverá apresentar uma Equipe Chave Temática comprovadamente 

qualificada para a elaboração do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico. Esta  

Equipe  deverá ser composta por ESPECIALISTAS TEMÁTICOS, a seguir:  

 

01 Especialista no Quadro Institucional e Operacional dos Sistemas de Saneamento Básico - 

Graduação em Engenharia, com 10 (dez) anos de experiência em estudos similares; 

 

01 Especialista no Quadro Jurídico dos Serviços de Saneamento - Graduação em Direito, com 

5 (cinco) anos de experiência em estudos similares; 

 

01 Especialista na Avaliação dos Serviços de Saneamento - Graduação em Administração ou 

Economia, com 10 (dez) anos de experiência em estudos similares; 

 

01 Especialista na Avaliação de Sustentabilidade/Meio Ambiente. 

 

7.4 Equipe de Engenheiros Especialistas: 

A Equipe de Engenheiros Especialista deverá ser estruturada de acordo com as 

peculiaridades do trabalho em questão, buscando-se ao máximo montar um quadro técnico 

interdisciplinar com especialistas nas áreas temáticas de maior relevância.  

Esta Equipe deverá ser composta por especialistas nas seguintes áreas: 

- 01 Engenheiro Sanitarista – água e esgotos, 

- 01 Engenheiro Sanitarista – limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

- 01 Engenheiro Sanitarista – drenagem urbana e manejo de águas pluviais. 
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7.5 Equipe de Apoio/Júnior: 

 

Esta Equipe deverá ser composta por especialistas nas seguintes áreas: 

- 01 Engenheiro Sanitarista – água e esgotos; 

- 01 Engenheiro Sanitarista – limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

- 01 Engenheiro Sanitarista – drenagem urbana e manejo de águas pluviais; 

- 01 Meio Ambiente;  

- 01 Socioeconomia/Orçamentista 

 

7.6 Especialista em Geoprocessamento/Análise Sistemas: 

8. ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

8.1 Acompanhamento 

O acompanhamento dos serviços será feito pelo Grupo Executivo de Saneamento e será 

supervisionado diretamente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ou por agente por 

ela designado. 

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-

á efetiva após o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisões tomadas em 

reuniões do Município com a Contratada serão registrados em atas, as quais servirão de 

documento legal dos serviços e permitirão gerenciar as responsabilidades por tarefas 

específicas. As atas serão lavradas e assinadas pelos participantes.  

A Proponente deverá atender às determinações do Município no prazo máximo de 24 

horas e prestar toda assistência e colaborações necessárias. No desempenho das tarefas de 

supervisão dos trabalhos, a Contratada deverá prestar total colaboração à equipe do 

Município, permitindo sempre todo e qualquer tipo de fiscalização e/ou orientação. 

 

8.2 Recebimento dos trabalhos 

A Contratada deverá entregar os serviços obedecendo rigorosamente às etapas e prazos 

em conformidade com o estabelecido no fluxograma e no cronograma físico-financeiro, 

ficando sujeita às multas previstas para o caso de não cumprimento. 

A aceitação dos serviços pelo Município dar-se-á quando não houver qualquer 

pendência por parte da Contratada. Assim que a execução dos serviços de cada parcela do 

cronograma físico-financeiro tenha sido concluída em conformidade com o contrato os 

serviços serão aceitos pelo Município, sendo liberada a emissão da nota fiscal e a 

apresentação do processo de faturamento.  

 

9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

Todos os produtos deverão ser entregues em duas vias em meio físico e uma cópia em 

meio magnético (CD), bem como um documento consolidado e resumido, para divulgação, 

por meio de data show, nas apresentações ao público.  
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Toda a parte escrita do Plano deve ser entregue ao Grupo de Trabalho em duas vias em 

papel e duas vias em meio magnético. O conteúdo do Produto 5 deve ser entregue ainda num 

formato resumido para apesentação por meio de data show.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


