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INTRODUÇÃO  

A Lei Federal nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007 (alterada pela Lei Federal 

nº 14.026/2020) (BRASIL, 2007, 2020a), nomeada de Política Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB) abarca as diretrizes nacionais para o A Lei Federal nº 

11.445, de 5 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007a), que institui a Política Nacional de 

Saneamento Básico – PNSB, alterada e complementada pela Lei Federal nº 14.026, 

de julho de 2020 (BRASIL, 2020b), apresenta as diretrizes nacionais para as vertentes 

de serviços que constituem o saneamento básico, visando aprimorar suas condições 

estruturais e gerenciais, bem como propiciar meios para alcance da universalização 

do acesso a condições adequadas de saneamento no país. 

A PNSB estabelece, dentre outras tratativas, a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) como instrumento de planejamento da prestação dos 

serviços públicos que compõem o saneamento básico, segundo os princípios 

fundamentais estabelecidos na lei e, norteando ações para promover melhorias no 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, abrangendo todo o 

território do município. 

Do Art. 19 da PNSB extrai-se que o PMSB deve possuir um conteúdo mínimo, 

iniciando-se pelo diagnóstico da situação das quatro vertentes do saneamento básico 

e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores 

sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, apontando as causas das 

deficiências detectadas. Para isso, o diagnóstico deve contemplar a perspectiva dos 

técnicos e da sociedade e, para tanto, adotar mecanismos que garantam a integração 

dessas duas abordagens, permitindo a construção de um diagnóstico que além de 

possuir caráter técnico, seja participativo. 

Há de frisar que o município de Três Lagoas/MS teve seu PMSB finalizado em 2014, 

homologado pela Lei Municipal nº 2.867, de 16 de dezembro de 2014 (TRÊS 

LAGOAS, 2014), e que o presente processo de atualização e revisão do Plano, 

conforme preconizado pelo § 4º do Art. 19 da PNSB alterado pela Lei Federal 

nº 14.026/2020, que define que os planos de saneamento básico sejam previstos 

periodicamente, em prazo não superior a 10 (dez) anos (BRASIL, 2020b). 
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Desta forma, a fim de organizar o conteúdo produzido no processo de revisão e 

atualização do PMSB de Três Lagoas/MS, seu conteúdo foi dividido em tomos 

segmentados entre um documento que tratará de toda a caracterização geral do 

município e outros quatro documentos referentes às tratativas específicas de cada 

uma das vertentes que englobam o saneamento básico. Portanto, sua apresentação 

seguirá a seguinte estruturação: 

o TOMO I – Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais; 

o TOMO II – Sistema de Abastecimento de Água 

o TOMO III – Sistema de Esgotamento Sanitário; 

o TOMO IV – Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas; 

o TOMO V – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

O presente documento Síntese Executiva, constitui um documento complementar ao 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), de forma objetiva, reúne 

informações dos 5 (cinco) tomos para auxiliar os gestores municipais de Três 

Lagoas/MS a executarem o planejamento estratégico proposto. 

Desta forma, primeiramente são apresentados os aspectos positivos e negativos dos 

sistemas componentes do sistema de saneamento básico (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas superficiais e limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos, incluindo os aspectos institucionais, gerenciais e legais) 

dos diagnósticos situacionais apresentados em cada tomo componente, de forma 

sintética e objetiva, utilizados para embasar o planejamento estratégico proposto ao 

município. 

Consecutivamente, apresenta o Prognóstico para cada vertente do saneamento 

básico embasados em dois cenários futuros alternativos, sendo um Tendencial e outro 

Desejável, construídos a fim de transformar as incertezas do ambiente em condições 

racionais para as tomadas de decisão a partir da determinação e avaliação de fatores 

críticos determinantes para a evolução do saneamento básico em Três Lagoas/MS.  

Ainda apresenta o Cenário Planejado que considerou uma série de forças atuantes 

sobre a consecução dos aspectos institucionais, gerenciais e legais, bem como dos 

serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas, e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, não se 
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limitando somente as tendências de gestão vigentes, mas procurando abranger as 

tendências futuras balizadas em diversas variáveis econômicas, bem como as 

limitações técnicas, financeiras e ambientais.  

Em seguida, são expostos os Programas de Governo municipal específicos para a 

melhoria do saneamento básico do município, no qual são estabelecidos Ações e 

Projetos pré-definidos para o alcance dos Objetivos Específicos e das Metas 

supracitadas, compatibilizados com o crescimento econômico, a sustentabilidade 

ambiental e a equidade social.  

Destaca-se que a definição das ações e projetos componentes dos Programas de 

Governo considerou as exigências e preconizações legais, alinhada com o 

estabelecido em normativas federais, estaduais e municipais, principalmente com a 

PNSB e com a PNRS, a viabilidade temporal para sua execução, bem como os custos 

envolvidos em sua implementação, os anseios sociais e o montante de recursos a 

serem destinados para sua execução. 

Ainda, são abordados os Mecanismos para Monitoramento e Avaliação que 

consolidam um conjunto essencial de ferramentas para que a administração pública 

do município conheça a evolução da situação que está enfrentando, relacionada com 

o saneamento básico, e aprecie os resultados de suas ações, de forma a ser possível 

a tomada de decisões que possam resultar em modificações oportunas. Também são 

apresentadas as Ações de Emergência e Contingência que visam minimizar os 

impactos de situações eventuais que possam interromper e/ou prejudicar o 

funcionamento do sistema no município de Três Lagoas/MS.  

Por fim, buscando orientar os gestores municipais na tomada de decisões para todas 

as infraestruturas e serviços de coleta seletiva foram estimadas as previsões de 

investimento necessários e os custos operacionais diretos observando todas as 

premissas e pré-dimensionamento tratados ao longo deste documento. E ao final 

conclui-se expondo os custos globais dos principais Projetos e Ações propostos nos 

19 (dezenove) Programas de Governo, encerrando-se assim o conteúdo do PMSB de 

Três Lagoas/MS.  
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1 SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

Para a definição do planejamento estratégico que será consolidado no Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Três Lagoas/MS, houve a necessidade 

de levantar um conjunto de informações sobre as condições das infraestruturas, 

equipamentos e serviços que compõem o saneamento básico. Este levantamento, 

realizado a partir de visitas técnicas in loco por meio de informações fornecidas pelos 

gestores municipais e dados secundários, foi apresentado no Diagnóstico Situacional, 

que consolidou estas informações para cada eixo do saneamento básico. 

Desta forma, os próximos subcapítulos apresentam sinteticamente os pontos positivos 

e negativos dos Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais, bem como dos Sistemas 

de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo das 

Águas Pluviais e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

1.1 ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAIS E LEGAIS  

O município de Três Lagoas/MS apresenta aspectos favoráveis em suas políticas 

públicas de saneamento básico. Existem leis municipais norteando e normatizando 

muitas ações, direitos e obrigações relacionadas com o saneamento ambiental, 

visando a proteção e melhoria da qualidade de vida da população, cita-se o Plano 

Diretor, Política de Meio Ambiente, Política Municipal de Saneamento Básico, Política 

Municipal de Resíduos Sólidos, entre outras. Porém, na prática, pôde-se constatar 

que muitas dessas ações, direitos e obrigações ainda não são inteiramente 

cumpridas. 

O Poder Executivo Municipal, compreendido pela administração direta e indireta, de 

maneira geral, apresenta estrutura e capacidade institucional para a gestão dos 

serviços de saneamento básico, entretanto necessitará de melhorias nestes aspectos 

para obter sucesso na efetivação de todo o planejado neste instrumento. 

Destaca-se ainda a existência do Conselho Municipal de Saneamento Básico, órgão 

colegiado instituído pela Lei Política Municipal de Saneamento Básico (Lei 

nº 2.867/2014), cuja existência é exigida em legislação federal e sendo sua 

inexistência critério de vedação ao acesso de recursos federais. 
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No que diz a respeito à regulação dos serviços de saneamento básico, menciona-se 

que as vertentes dos sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

são reguladas pelas Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Mato 

Grosso do Sul (AGEMS). Em relação aos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos, foi identificado a autorização de convênio com a AGEMS para a 

regulação dos serviços delegados no município, conforme a Lei Municipal 

nº 3.630/2019. Entretanto, não foi identificado a atuação efetiva de ente regulador 

para o serviço.  

Quanto ao sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas, nota-se 

inexistência de uma Agência Reguladora. Deste modo, considera-se a necessidade 

de efetiva regulação e melhoria da eficiência dos serviços de fiscalização destas 

atividades no município de Três Lagoas/MS, buscando tanto o atendimento ao 

preconizado pela PNSB quanto a garantia do Princípio da Economicidade. 

O Quadro 1 apresenta, de forma simplificada, os pontos positivos e negativos dos 

Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais consolidados no Diagnóstico Situacional 

do PMSB de Três Lagoas – Tomo I.  

Quadro 1 – Pontos positivos e negativos referentes aos Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais 
correlatos aos serviços de saneamento básico de Três Lagoas/MS.  

PONTOS POSITIVOS NEGATIVOS 

Planejamento 

Municipal 

• Possui Plano Diretor instituído por 
legislação específica; 

• Plano Municipal de Saneamento Básico; 

• Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos. 

• Inexistência de Plano Diretor de Drenagem 
Urbana. 

Legislação 

• Instrumento legal instituindo forma de 
cobrança pelos serviços divisíveis de 
manejo de resíduos sólidos (1); 

• Política Municipal de Saneamento Básico 
instituída; 

• Política Municipal de Resíduos Sólidos e 
Código de Resíduos; 

• Instrumento legal autorizando a forma de 
prestação de serviço por meio de PPP. 

• Não possui instrumento legal instituindo 
mecanismo de fiscalização dos serviços 
atinentes a Drenagem e Manejo das Águas 
Pluviais Urbanas, bem como da gestão e 
gerenciamento de contratação de terceiros 
e organização acerca da manutenção e 
limpeza dos dispositivos de drenagem; 

• Inexistência de legislação que institua 
cobrança pelos serviços de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais. 

Regulação e 

Fiscalização 

• A regulação e fiscalização dos serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário é realizado pela AGEMS. 

• Serviços de Drenagem e Manejo das 
Águas Pluviais Urbanas não possui 
agência reguladora, as ações de 
fiscalização ficam sob cargo da própria 
SEINTRA. 

Participação e 

Controle Social 

• Existência de Órgão Colegiado (CMSB). • Órgão não atua de forma efetiva no 
controle social. 
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PONTOS POSITIVOS NEGATIVOS 

Acompanhamento 

e Monitoramento 

• Possui o Departamento de Preservação, 
Licenciamento e Educação Ambiental, 
vinculado à SEMEA, que dentre suas 
atribuições está o monitoramento das 
políticas de saneamento ambiental 
(resíduos Sólidos, água, esgoto e 
drenagem urbana).  

- 

Mecanismos para 

avaliação da 

eficiência e 

eficácia dos 

sistemas 

• Prefeitura Municipal contratou empresa 
especializada para o serviço de apoio e 
análise técnica à estruturação e 
elaboração de projetos da gestão pública. 

– 

Sensibilização e 

educação 

ambiental 

• Ações pontuais de educação ambiental; 
• Lei Municipal nº 2.925/2015, que aprova o 

Plano Municipal de Educação do município 
inserindo como diretrizes a promoção dos 
princípios à sustentabilidade 
socioambiental. 

• Lei Municipal nº 1.699/2001, que institui a 
Semana Municipal do Meio Ambiente 

• Lei Municipal nº 3.619/2019, que institui a 
Semana do Lixo Zero. 

• Ações pontuais como Gincana de 
Recicláveis, Dia do Meio Ambiente, Projeto 
Ambiental Adote Uma Árvore e Mutirões de 
limpeza. 

• Educação ambiental insuficientes e 
ineficiente. 

Contratos e 

convênios 

• Contrato com a SANESUL para prestação 
de serviço de Abastecimentos de água e 
Esgotamento Sanitário; 

• Contrato com a Empresa Sancristo Coleta 
de Resíduos para prestação de serviço de 
coleta, transporte, tratamento e destinação 
final ambientalmente adequada dos 
resíduos de serviço da saúde; 

• Contrato com Empresa Financial 
Construtora para prestação de sérvio de 
coleta e transporte de resíduos 
domiciliares, comerciais e recicláveis e 
disposição final no aterro municipal de Três 
Lagoas; 

• Contrato com a Empresa SESP para 
prestação de serviço de limpeza urbana. 

– 

Nota: (1) Aprovada após a conclusão do Produto Diagnóstico Situacional – Tomo I, em 20 de dezembro de 2021. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

1.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Diagnóstico Situacional do Sistema de Abastecimento de Água do município de 

Três Lagoas/MS foi pautada no levantamento e análise de informações técnicas e 

operacionais acerca do serviço atualmente ofertado à população. Estas informações 

foram obtidas e/ou extraídas de órgãos e entidades oficiais, bem como na etapa de 

campo realizada nos dias 19 a 23 de julho, 27 de julho, 05 de agosto e 12 de agosto 

de 2021 para verificação da forma de operação e levantamento da situação das 
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infraestruturas e equipamentos que compõem o sistema público de abastecimento de 

água municipal. 

Evidencia-se que a etapa de diagnóstico em campo compreendeu a verificação das 

infraestruturas do sistema público instaladas na sede municipal, além daquelas 

empregadas no atendimento das áreas urbanas dos distritos de Arapuá e Garcias. 

Ainda, foram percorridos os assentamentos rurais: Piaba, Pontal do Faia e Vinte de 

Março a fim de caracterizar a situação das alternativas adotadas pela população rural 

para obtenção de água para os diversos usos, em especial quanto ao consumo 

humano. 

No âmbito municipal a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – 

Sanesul, sociedade de economia mista com administração pública, exerce com 

exclusividade as atividades administrativas e técnicas que se relacionam com os 

serviços públicos de abastecimento de água. Além disso, realiza o gerenciamento e 

supervisão dos serviços relativos ao esgotamento sanitário do município, que é 

operacionalizado pela Aegea Saneamento através da concessionária Ambiental MS 

Pantanal. 

O atendimento da sede municipal de Três Lagoas/MS que concentra o maior 

contingente populacional do município pelo sistema público, é realizado através de 

8 (oito) Subsistemas: Centro, Vila Nova, Vila Piloto, Santa Terezinha, Santa Luzia, 

Villa Dumont, Residencial Montanini e Real Park sendo cada um deles compostos 

basicamente de uma infraestrutura que contempla as Unidades de Captação de Água 

(UCAs) munidas por poços tubulares subterrâneos, que alimentam as Unidades 

Integradas de Abastecimento de Água (UIAAs), local que é realizado o tratamento 

com cloração que abrange todos os subsistemas, para posterior reservação e 

destinação para a rede de distribuição que fornece água tratada às unidades com 

ligações ativas no SAA nos bairros da cidade, distribuindo-se em 10 (dez) zonas de 

abastecimento. 

Ao todo o conjunto de subsistemas que atende a sede urbana de Três Lagoas/MS 

contempla uma infraestrutura que somam 31 (trinta e um) Poços Tubulares Profundos 

ativos, intitulados operacionalmente pela sigla TLG, além de 02 (dois) poços no 

Distrito de Arapuá, intitulados pela sigla ARP, entretanto somente um encontra-se 

ativo (ARP-001), 08 (oito) Unidades de Tratamento de Água (UTA), 16 (dezesseis) 
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Reservatórios Elevados (REL) ativos, 02 (dois) Reservatórios Apoiados (RAP), sendo 

01 (um) na sede urbana e 01 (um) no Distrito de Arapuá, 07 (sete) Reservatórios 

Enterrados (REN) ativos, cujos reservatórios somados fornecem uma capacidade total 

de reservação de 13.118 m³ de água. A rede de distribuição do sistema de 

abastecimento na sede municipal possui uma extensão total de 752,11 km conforme 

dados da (SANESUL, 2021b). 

A partir dos dados de caracterização do SAA constatou-se que em 2019 a população 

municipal atendida pelo sistema público de abastecimento, que inclui apenas as áreas 

urbanas, foi de 114.599 habitantes, representando cerca de 99,00% do total da 

população urbana, e 94,41% da população total três-lagoense. Neste sentido, 

segundo dados do SNIS de 2019 o índice de atendimento total da população três-

lagoense foi superior à média obtida considerando os demais municípios do Estado 

de Mato Grosso do Sul que foi de 70,50%. 

Outro fator de relevância para a caracterização da demanda pelo SAA é o consumo 

médio per capita que para o município teve um valor médio de 170,50 L/hab.dia em 

2019 resultante dos dados mensais obtidos do SNIS (2020) ajustados à projeção 

populacional adotada para o PMSB. Ainda, em função da análise da série de dados 

disponíveis no SNIS de 2011 a 2019, se evidenciou o histórico de reduzidos valores 

deste indicador para Três Lagoas/MS, visto que o valor médio do consumo per capita 

considerando o período citado foi de 173,07 L/hab.dia, superior à média estadual 

(151,74 L/hab./dia) e nacional (137,59 L/hab.dia). 

Destaca-se que a avaliação dos índices de perdas no sistema de abastecimento 

municipal denotou valores bastante elevados para este indicador que está relacionado 

a eficiência da distribuição do sistema e o nível de desperdício de água, de forma que 

este é um parâmetro que exige atenção e um planejamento específico por parte da 

Sanesul, a fim de combater as perdas, reduzindo-as a índices melhores dentro das 

limitações técnicas e financeiras da realidade municipal. 

A análise dos dados levantados no SNIS para os anos de 2011 a 2019 indicaram que 

a média do índice de perdas do município de Três Lagoas/MS foi de 27,06%, ao passo 

que o índice de perdas médio Estadual foi de 29,51% e Nacional foi de 32,00%.  
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Além disso, no que se refere ao índice de perdas por ligação, o qual foi calculado a 

partir da média do volume diário perdido dividido pelo número médio de ligações ativas 

no SAA entre os meses de janeiro a julho de 2021, no qual obteve o valor de 

189,60 L/ligações/dia, valor este superior aos índices regressivos previstos nas metas 

de atendimento e qualidade dos serviços definidos no Contrato de Programa 

nº 001/2011, que indicava um índice de perda inferior a 147,95 L/ligações/dia no 

ano 10 do contrato, 

Os elevados índices de perdas no sistema de abastecimento municipal remetem a um 

fator relevante do ponto de vista do gerenciamento deste serviço e que, portanto, 

demanda especial atenção para que seja buscado um planejamento específico com o 

emprego de tecnologia que auxilie no combate às fontes de desperdício de água 

observados. Deve-se relevar, contudo, a complexidade envolvida na operação do 

SAA, que faz com que a busca pela redução destes índices seja bastante difícil, em 

certo ponto muito dispendioso, e como sabido, impossível de ser cessada. Neste 

âmbito, observa-se que têm ganhado relevância, em nível nacional, os contratos de 

performance, remunerando pela melhoria desses índices e redução do desperdício no 

sistema. 

Ainda, segundo informações obtidas da (SANESUL, 2021b), considerando o primeiro 

semestre de 2021 o índice médio de perdas foi de 35,39%, muito próximo da média 

verificada para a série apresentada de anos anteriores. Nota-se que no mês de março 

as perdas de água no SAA atingiram o patamar de 42,20% do total da água produzida. 

Quanto a estrutura tarifária vigente praticada no município, este segue a Portaria 

nº 198/2021/AGEPAN, a qual estabeleceu o reajuste tarifário anual da Sanesul para 

o abastecimento de água segundo valores crescentes por metro cúbico faturado para 

valores crescentes do consumo de uso, visando a otimização de recursos, a redução 

dos desperdícios e a universalização do atendimento. 

No que se refere ao Diagnóstico Situacional das áreas rurais, se verificou que os 

assentamentos rurais instalados no município não são abrangidos pelo serviço público 

de abastecimento de água, ou por tipo de atendimento voltado ao fornecimento de 

água tratada a estas comunidades rurais, de maneira que, conforme constatado in 

loco, as soluções empregadas nestes localidades basicamente consistem na 

instalação de poço individual e comunitário, para os quais não se verificou quaisquer 
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ação por parte do Poder Público ou dos próprios usuários no sentido de averiguar a 

qualidade da água consumida através da execução de análises de potabilidade da 

água dos poços. 

Neste sentido, foi verificado durante a vista de campo que a área urbana do Distrito 

de Garcias não é abrangido pelos serviços públicos de abastecimentos de água, que 

deveriam ser ofertados pela prestadora de serviços atuante no município (Sanesul) 

conforme firmado no Contrato de Programa nº 001/2011. Assim, os moradores desta 

localidade fazem uso de soluções alternativas para abastecimento da água, tais como 

poços individuas e comunitários, bem como reservatórios comunitários ou uso de 

caixa d’água para reservação da água captada. 

Outro fato a se frisar no contexto dos assentamentos rurais e o Distrito de Garcias é 

a prática do consumo da água in natura sem submetê-la a algum tipo de tratamento 

simplificado tal com fervura ou filtragem previamente ao consumo. 

Posto isto, é importante mencionar que a PRC nº 5/2017 estabelece que toda água 

para consumo humano, fornecida coletivamente, deve passar por processo de 

desinfecção ou cloração, procedimentos estes essenciais para promover maior 

garantia a proteção da saúde da população inserida nestas comunidades rurais de 

doenças de veiculação hídrica. 

Por fim, expõem-se as metas contratuais provisionadas no Contrato de Programa 

nº 001/2011 e repactuadas no Primeiro Termo de Revisão Contratual referente ao 

Sistema de Abastecimento de Água (SAA), analisando as metas relativas à cobertura 

mínima do serviço de abastecimento de água, controle de perdas de água e qualidade 

da água distribuída. Neste sentido, foi verificado que os indicadores de cobertura 

mínima e qualidade da água mantiveram-se constantes em ambos os contratos, 

entretanto, em relação ao índice de perdas de água no sistema evidencia-se uma 

piora significativa, passando de uma prospecção original de índices com perdas 

inferiores a 147,95 l/ligação/dia (Contrato de Programa nº 001/2011), para uma 

regressão de qualidade do sistema, com um índice inicial de 212,00 l/ligação/dia em 

2018, atingindo a meta de 182,00 l/ligação/dia em 2041 (decorrente Primeiro Termo 

de Revisão Contratual). 
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O Quadro 2 apresenta, de forma simplificada, os pontos positivos e negativos do 

Sistema de Abastecimento de Água consolidados no Diagnóstico Situacional do 

PMSB de Três Lagoas – Tomo II.  

Quadro 2 – Síntese dos principais aspectos do Sistema de Abastecimento de Água de Três Lagoas/MS.  

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

• Índice de atendimento do SAA em 99,0% da área 
urbana do município;  

• Possui tarifa de cobrança pelo serviço de água na 
sede urbana e no Distrito de Arapuá;  

• Índice de perda em 27,06%, abaixo da média 
estadual e nacional; 

• Existência de Contrato de Programa com a SANESUL 
até 2041 (validade de 30 anos) com ações 
promovedoras de um serviço satisfatório aos 
residentes da área urbana (exceto para o Distrito de 
Garcias); 

• Possui convênio de cooperação firmado com o Ente 
Regulado (AGEMS – Convênio nº 001/2011). 

• Consumo médio per capita (173,07 L/hab.dia) 
superior aos valores estadual e nacional;  

• Não existe a universalização do abastecimento de 
água, possui foi identificado a inexistência de sistema 
de abastecimento no Assentamento de Piaba;  

• Não há tarifa de cobrança pelo abastecimento de 
água nos assentamentos, com relação a captação, 
energia, distribuição e manutenção da rede;  

• Inexistência de ações especificas (tratamento e 
manutenção) para o sistema de abastecimento de 
água dos assentamentos;  

• Inexistência de mecanismos legais e instrumentos de 
incentivos, objetivando a redução do consumo de 
água e reaproveitamento de águas pluviais na área 
urbana e nos assentamentos.  

Fonte: Elaborado pelos autores.  

1.3 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Diagnóstico Situacional do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Três 

Lagoas/MS foi elaborado a partir do levantamento de dados e análises de informações 

técnicas e operacionais acerca do serviço prestado à população três-lagoense. Estas 

informações foram obtidas através de órgãos públicos e entidades oficiais, assim 

como durante a etapa de levantamento em campo realizada nos dias 19 a 23 de julho, 

27 de julho, 04 e 05 de agosto, 12 de agosto, 02 e 03 de setembro, 22 a 24 de 

setembro e 05 de outubro de 2021, para a verificação das infraestruturas e do sistema 

operacional que compõem o sistema público de esgotamento sanitário no município. 

Evidencia-se que a etapa de diagnóstico em campo compreendeu na verificação das 

infraestruturas instaladas na sede municipal, atendida pelo sistema de esgotamento 

sanitário, bem como na caracterização das soluções individuais empregadas como 

forma alternativa pela inexistência do serviço nas áreas urbanas dos distritos de 

Arapuá e Garcias, bem como na área rural do município, representada pelos 

assentamentos rurais Piaba, Pontal do Faia e Vinte de Março. 

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S. A. – Sanesul, sociedade de 

economia mista com administração pública, exerce o gerenciamento e supervisão dos 

serviços relacionados ao esgotamento sanitário, sendo o sistema operacional 
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responsabilidade da empresa Aegea Saneamento, que faz parte da concessionária 

Ambiental MS Pantanal, incluindo os serviços operacionais referentes à coleta, 

transporte e tratamento do efluente doméstico gerado no município. 

De acordo com os dados obtidos para a caracterização do esgotamento sanitário 

municipal por meio dos relatórios anuais da Agepan, constatou-se que em 2020, o 

sistema de esgotamento sanitário atendia 119.155 habitantes do município, 

representando cerca de 98% da população urbana de Três Lagoas/MS. 

Quanto a estrutura tarifária no município, está em vigência a Portaria 

nº 198/2021/Agepan, que estabeleceu o reajuste tarifário anual para o serviço de 

esgotamento sanitário, calculado a partir do consumo mensal de água de cada 

residência. 

Sendo assim, a infraestrutura do sistema de esgotamento sanitário da sede urbana 

de Três Lagoas/MS é composta pela rede coletora de esgotos, interceptores, rede de 

recalque, 30 (trinta) Estações Elevatórias de Esgoto Bruto ativas, 02 (duas) Estações 

Elevatórias de Esgoto Tratado, 02 (duas) Estações de Tratamento de Esgoto em 

operação e 01 (uma) ETE em construção. 

Para fins de gerenciamento, de modo geral o SES do município é divido em setores, 

no qual se encontram as infraestruturas que compõem o sistema. Da mesma forma, 

a rede coletora de esgoto é dividida em dois sistemas principais, referente a 

destinação do efluente às Estações de Tratamento de Esgoto em operação no 

município, compondo o Sistema Planalto e o Sistema Jupiá. Os sistemas ainda são 

divididos em subsistemas, de acordo com a contribuição da rede coletora de esgoto 

para as EEEBs que realizam o recalque do esgoto bruto para as ETEs. 

Em relação ao Diagnóstico Situacional referente as demais áreas urbanas e áreas 

rurais do município, não atendidos pelo sistema de esgotamento sanitário, verificou-

se o uso de soluções individuais nas residências dos distritos urbanos e nas 

propriedades rurais, a fim de realizar a destinação final do efluente doméstico gerado, 

sendo as fossas negras a alternativa mais utilizada. Ressalta-se que a utilização de 

fossa negra é a opção mais comum por sua estrutura simples e de baixo custo, porém, 

ambientalmente, não é uma alternativa recomendada, devido a potencialidade de 

poluição do solo e dos corpos hídricos, principalmente considerando que a população 
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faz uso de poços de captação de água para consumo, que pode ser contaminado 

pelos efluentes domésticos sem destinação final adequada, comprometendo a saúde 

pública. 

A partir das metas contratuais estabelecidas no Contrato de Programa nº 001/2011 e 

reafirmadas no Primeiro Termo de Revisão Contratual referente ao Sistema de 

Esgotamento Sanitário, analisa-se a cobertura mínima do serviço, bem como o 

controle do tratamento do esgoto gerado e a remoção da carga poluidora antes do 

efluente ser destinado ao corpo hídrico receptor. Neste sentido, a meta contratual 

estabelecida para a cobertura foi alterada a partir do Primeiro Termo de Revisão 

Contratual para 87% da polução atendida em 2019 e estabelecida em 99% a partir de 

2023, assim como o a meta de remoção da carga poluidora foi reduzida de 73% para 

60%, sendo apenas a meta contratual de remoção de cargas poluidoras mantida 

conforme o Contrato de Programa, estabelecendo o tratamento de no mínimo 95% do 

esgoto gerado pelo município. 

O Quadro 3 apresenta, de forma simplificada, os pontos positivos e negativos do 

Sistema de Esgotamento Sanitário consolidados no Diagnóstico Situacional do PMSB 

de Três Lagoas – Tomo III.  

Quadro 3 – Síntese dos principais aspectos do Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS.  

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

• Existência de Contrato de Programa com a Empresa 
Sanesul, revisado pelo Termo de Revisão Contratual; 

• Contrato com empresa terceira, responsável pela 
parte operacional do sistema de esgotamento 
sanitário incluindo a operação e manutenção das 
infraestruturas; 

• Expansão significativa da rede coletora a partir de 
investimentos recentes, resultando no crescimento da 
população atendida pelo SES; 

• O município realiza o tratamento de 100% do esgoto 
coletado no município; 

• Índice de atendimento do SES é de 98,00% a 
população urbana (AGEPAN, 2021). 

• Implantação da terceira ETE para atender a demanda 
municipal, incluindo os efluentes industriais; 

• Existência de mapeamento das infraestruturas que 
compõem o sistema esgotamento sanitário, bem 
como a controle anual dos dados referente ao sistema. 

• Ainda não atende toda a população da sede 
municipal, bem como da população residente nos 
distritos urbanos; 

• Inexistência de identificação e fiscalização do uso de 
soluções individuais devido à não ligação na rede de 
esgoto existente ou como alternativa para o não 
atendimento do sistema de esgotamento sanitário em 
suas residências; 

• Instalação de fossas (sépticas ou negras) nas 
calçadas; 

• Algumas estruturas encontram-se danificadas, 
identificadas em campo durante as visitas nas 
EEEBs e apresentado no descritivo; 

• Não atualização dos arquivos vetoriais referente às 
infraestruturas do sistema. 

Fonte: Elaborado pelos autores.   
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1.4 SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

O Diagnóstico Situacional do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas (SDU) do município de Três Lagoas/MS foi elaborado a partir do 

levantamento de dados e análises de informações técnicas e operacionais acerca do 

serviço prestado à população residente no município. As informações foram obtidas 

através de órgão públicos e entidades oficiais, assim como durante a etapa de 

levantamento em campo realizada nos dias: 19 a 23 de julho, 04 de agosto, 12 de 

agosto, 19 de agosto, 22 a 24 de setembro, 01 de outubro e 23 de novembro de 2021, 

para constatação da situação atual do município em relação à drenagem das águas 

pluviais e aplicação de questionários para averiguar a percepção populacional acerca 

do sistema de drenagem urbana. 

Durante a etapa de levantamento de dados foi realizada a caracterização hidrológica 

do município considerando os dados pluviométricos a partir dos dados da Agência 

Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), considerando as bacias hidrográficas em escala municipal. A 

partir da delimitação por meio de geoprocessamento das microbacias hidrográficas 

presentes no perímetro urbano de Três Lagoas/MS, foi possível caracterizá-las 

utilizando os índices de Coeficiente de Compacidade, Índice de Conformação e 

Densidade de Drenagem, referentes ao escoamento das águas pluviais de acordo 

com as características físicas das microbacias. Da mesma forma foi classificado o uso 

e ocupação do solo nas APPs dos córregos no limite do perímetro urbano, sendo 

constatado a ausência de mata ciliar em diversos trechos e a predominância de áreas 

urbanizadas e antropizadas. 

Destaca-se que a etapa do diagnóstico realizada em campo no município de Três 

Lagoas/MS compreendeu na verificação de estruturas e dispositivos existentes na 

sede urbana, assim como para averiguar a situação dos corpos hídricos. Da mesma 

forma foram visitadas as demais áreas urbanas, sendo elas os distritos de Arapuá e 

Garcias e as áreas rurais, representadas pelos Projetos de Assentamentos Piaba, 

Pontal do Faia e Vinte de Março. Ressalta-se ainda que durante a visita em campo no 

município, foi realizado a aplicação de questionários com a população residente 

referente aos serviços de saneamento básico municipal, que inclui a vertente de 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 
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Sendo assim, a drenagem da sede urbana de Três Lagoas/MS é dividida em dois 

sistemas, caracterizados como microdrenagem e macrodrenagem. O sistema de 

microdrenagem é composto principalmente por meio-fio, sarjetas e sarjetões, valetas, 

bueiros ou bocas de lobo e galerias para a drenagem das águas pluviais. Quanto ao 

sistema de macrodrenagem, é composto por Reservatórios de Contenção de Águas 

Pluviais, popularmente denominados como Piscinões, e pelos corpos hídricos, sendo 

eles: Córrego Brasília, Córrego da Onça e Córrego Japão, além das três lagoas 

municipais (que dão nome ao município), que são a Lagoa Maior, Lagoa do Meio e 

Lagoa Menor. Ressalta-se que todos os corpos hídricos, exceto a Lagoa Menor, 

possuem dispositivos de lançamento do sistema de drenagem que despejam as águas 

pluviais captadas. 

Para a manutenção da infraestrutura de drenagem, o município conta com os serviços 

prestados pelo Departamento de Serviços Públicos (DSP) da SEINTRA, que inclui a 

limpeza, reparo e manutenção de rotina dos dispositivos que pertencem ao sistema 

de microdrenagem. 

Quanto aos corpos hídricos, constatou-se que o Córrego da Onça está assoreado na 

maior parte de sua extensão, sendo observado um trecho com o leito totalmente seco 

no perímetro urbano do município, onde é canalizado no subsolo desde sua nascente 

e posteriormente aflora para seu leito natural, apresentando matas ciliares pouco 

preservadas.  

Já o Córrego Brasília, no perímetro urbano possui canalização no subsolo e 

posteriormente superficial, também apresentando trechos com ausência de mata ciliar 

e assoreamento em sua extensão. O Córrego Japão apesar de não ser canalizado, 

possui as mesmas características ambientais dos demais, apresentando margens 

antropizadas e matas ciliares pouco preservadas, sendo atualmente classificado como 

um curso hídrico intermitente, sobressaindo nos períodos chuvosos. 

O Diagnóstico Situacional ainda apresenta um estudo preliminar das áreas sujeitas a 

riscos de enxurradas, alagamentos, enchentes e inundações identificadas pela Defesa 

Civil e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), 

além das áreas com intervenções do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Desta 

forma, por meio de visita em campo foram registrados diversos pontos críticos que 

ressaltam a problemática do sistema de drenagem urbana no município, bem como 
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foi identificado a partir dos questionários aplicados junto a população residente na 

sede municipal e demais áreas urbanas e rurais, observando que os entrevistados 

residentes na sede urbana relatam a ocorrência frequente de alagamentos ou 

inundações e o serviço de drenagem na sede urbana é classificado somente como 

Regular, Ruim ou Péssimo. Já nos distritos e assentamentos rurais, os residentes não 

relatam a ocorrência de enxurradas, alagamentos, enchentes ou inundações com 

frequência e classificam a drenagem na região como Boa ou Regular. 

Desta forma, a partir dos dados hidrológicos e pluviométricos analisados, pela 

caracterização do sistema de drenagem urbana por meio de visitas em campo e 

entrevistas com a população residente e pela identificação das áreas com riscos a 

processos hidrológicos, redigiu-se o Quadro 4 que apresenta simplificadamente os 

aspectos positivos e aspectos negativos do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas consolidados no Diagnóstico Situacional do PMSB de Três Lagoas 

– Tomo IV. 

Quadro 4 – Síntese dos principais aspectos do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 
de Três Lagoas/MS. 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

• Existência de diversos dispositivos de drenagem além 
dos convencionais, a exemplo da implantação de 
valetas e reservatórios de contenção de águas 
pluviais; 

• Investimentos recentes para ampliação da rede de 
drenagem e demais dispositivos pertencentes ao 
Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas. 

• Ineficiência do sistema de drenagem, visto que 
frequentemente ocorrem inundações e alagamentos 
em diversos pontos da sede urbana devido a 
topografia predominantemente plana do município; 

• Ausência de caixas coletoras de água pluvial em parte 
das vias, portanto o escoamento superficial depende 
somente da gravidade e pode ser prejudicado devido 
a pouca diferença de altimetria; 

• Foram observados dispositivos de drenagem 
danificados e/ou obstruídos, expondo a necessidade 
de atenção em relação a manutenção e reparos das 
infraestruturas; 

• Assoreamento dos córregos presentes no perímetro 
urbana, que apresentam margens antropizadas e 
matas ciliares pouco preservadas. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

1.5 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O Diagnóstico Situacional do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos do município de Três Lagoas/MS constatou-se que os resíduos sólidos 

domiciliares e comerciais (RSDC) gerados são geralmente acondicionados em 

sacolas plásticas, que são dispostas em lixeiras fixas, tambores, caixas de papelão 

ou diretamente nas calçadas ou vias públicas em frente às residências nos dias de 

coletas. A coleta, transporte e disposição dos RSDC são realizados pela empresa 
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Financial Construtora Industrial Ltda., a disposição final destes resíduos é realizada 

no Aterro Sanitário Municipal que possui uma área de 65,10 hectares, estando 

localizado a pouco mais de 14 quilômetros do centro da sede urbana. O aterro é 

licenciado (LO nº 438/2018 – validade de 4 anos) para receber resíduos de Classe 

II- A (não perigosos e não inertes) com capacidade de recebimento acima de 80 t/dia. 

Em relação a coleta seletiva é realizada pela empresa Financial Construtora Industrial 

Ltda., a coleta atende toda a sede urbana do município modalidades Porta a 

Porta (PaP) e 31 (trinta e um) Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) alocados em 

pontos estratégicos da sede urbana.  

O município de Três Lagoas/MS possui uma Unidade de Triagem de Resíduos, que 

em 2021 era operada pela Cooperativa de Reciclagem Arara Azul (CORPAZUL), por 

meio de Convênio celebrado com Prefeitura Municipal, no qual a Prefeitura tem como 

obrigação ceder o espaço físico para o funcionamento das atividades e arcar com as 

despesas de energia e aluguel. 

Os serviços de limpeza urbana (varrição, capina, roçada, raspagem, poda de árvores, 

limpeza de dispositivos de drenagem pluvial e manutenção de outras áreas públicas) 

são realizados pela Prefeitura Municipal (através de suas secretarias) e por entes 

privados por meio de contratos.  

Pode-se verificar a existência de iniciativas de sistemas de logística reversa no 

município, onde foram identificados pontos de recebimento de pilhas e bateria, 

lâmpadas fluorescentes (responsabilidade da Reciclus), pneumáticos (através da 

ReciclANIP), óleo lubrificante e embalagens plásticas (Postos da Petrobras e da 

Shell), embalagens em geral, embalagens vazias de agrotóxicos (realizado pela 

InpEV), medicamentos vencidos (algumas redes de farmácia e drogarias), óleos 

comestíveis (programa Recicla Óleo, iniciativa criada pela rede de supermercado São 

Francisco) e eletroeletrônicos e seus componentes (SEMEA firmou parceria com a 

empresa Chaves Ambiental, em 2019 e 2020, a fim de coletar estes resíduos).  

Quanto ao gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde nos estabelecimentos de 

saúde da esfera pública, destaca-se a existência de segregação dos resíduos 

potencialmente infectantes e resíduos comuns, além de serem utilizadas as 

embalagens do tipo “Descarpack” para a armazenagem dos resíduos 
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perfurocortantes. Os tratamento e destinação dos RSS gerados nos estabelecimentos 

públicos de saúde é de responsabilidade da empresa Sancristo. 

O Quadro 5 expõe os aspectos positivos e negativos identificados da situação atual 

do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do município de Três 

Lagoas/MS, consolidados no Diagnóstico Situacional do PMSB de Três Lagoas – 

Tomo V, após as visitas técnicas realizadas nas diversas infraestruturas diretamente 

relacionadas aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  

Quadro 5 – Síntese dos principais aspectos do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
de Três Lagoas/MS.  

PONTOS POSITIVOS NEGATIVOS 

Coleta 

convencional 

• Executado pela Empresa Financial 
Construtora; 

• Atende 100% da população urbana (sede 
urbana e distritos de Arapuá e Garcias); 

• Frequência de coleta de segunda-feira a 
sábado; 

• Existência de algumas lixeiras distribuídas 
na área rural para o atendimento de ranchos 
e fazendas do município; 

• Equipe de coletores devidamente 
uniformizada; 

• Destina para o Aterro Sanitário do Município. 

• Descarte irregular dos RSDC em lotes e vias; 
• Acondicionamento utilizando bombonas e 

caixas que dificultam a coleta devido ao 
peso. 

Coleta 

seletiva 

• Executado pela Empresa Financial 
Construtora; 

• Possui coleta seletiva implantada na 
modalidade porta a porta para 97,62% da 
população da sede urbana; 

• A coleta PaP é realizado no período diurno 
de segunda-feira a sábado; 

• Possui 31 PEVs distribuídas pela sede 
municipal; 

• Inserção de organização de catadores no 
processo; 

• Possui relação formalizada envolvendo a 
contratação da organização de catadores 
para triagem do material reciclável; 

• Utiliza veículo exclusivo para o serviço de 
coleta seletiva. 

• Não há diferenciação de sacolas ou som   
(jingle) para atrair a adesão da população; 

• Redução da quantidade de PEVs 
distribuídos pela sede urbana de 44 unidade 
em 2018 para 31 unidades em 2021; 

• Pouco adesão da população; 
• Não possui ações nos distritos e demais 

localidades rurais (assentamentos, outros); 
• Divulgação ineficiente e insuficiente; 
• PEVs expostos a céu aberto, deixando 

suscetível a eventos climáticos de chuvas e 
ventos, que podem carrear os resíduos e 
molhá-los dentro dos bags. 

Comércio de 

materiais 

recicláveis 

• Existência de estabelecimentos que 
comercializam materiais recicláveis – 
parceiros em geração de emprego e 
viabilização da logística do material aos 
centros de comercialização; 

• Parcerias para a compra de materiais 
recicláveis de alguns estabelecimentos 
grandes geradores, evitando que tais 
matérias sejam destinados ao lixão. 

• Redução do volume de materiais recicláveis 
de grandes geradores destinados à 
organização de catadores devido às 
parcerias pré-existentes; 

• Devido ao escalonamento da 
comercialização, compram os materiais 
recicláveis a preços muito baixos. 

Organização 

de catadores 

e pessoas de 

baixa renda 

• Existência de uma associação de catadores 
de materiais recicláveis formalizada – 
CORPAZUL; 

• CORPAZUL possui estruturas e 
equipamentos adequados e em quantidade 
suficiente, boa administração e organização 
operacional; 

• Inexistência de catadores informais na área 
do aterro sanitário/ antigo lixão desativado; 

• EPI’s fornecidos pela PMTL. 

• Presença de catadores na área do Buracão 
do Jupiá; 

• Existência de catadores informais, não 
organizados. 
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PONTOS POSITIVOS NEGATIVOS 

Destinação e 

disposição 

dos resíduos 

• Existência de local ambientalmente 
adequado para a destinação dos RSD – 
Aterro sanitário; 

• Parceria com a organização de catadores – 
CORPAZUL para a triagem dos resíduos 
recicláveis; 

• Agrotóxicos para a ATRA; 
• Existência de local para acondicionamento 

temporário de pneus para a destinação final; 
• RSS – empresa contratada 

• Descarte inadequado de pneus no Buracão 
do Jupiá;  

• Falta de cercamento, vigilância, controle de 
entrada de resíduos e equipamentos para 
operação no Buracão do Jupiá; 

• Presença de urubus e gaviões na área de 
operação do aterro sanitário devido à falta de 
recobrimento diária. 

RLU 

• Varrição, raspagem, roçada executada pela 
Empresa SESP; 

• Poda – executado pela SEMEA e em locais 
definidos no termo de referência é executado 
pela SESP; 

• Possui veículo com implemento coletora a 
vácuo, utilizado para a limpeza do sistema de 
drenagem urbana (bocas de lobo). 

• Ausência do uso de bandeirolas; 
• Não ensacamento dos resíduos de varrição 

(exceto na área central); 
• Resíduos são encaminhados para a 

disposição na área denominada “Buracão do 
Jupiá”  

• Descarte inadequado de RVol por parte da 
população, sendo dispostos em calçada, 
margens de rios, lagoas urbanas e outros. 

Resíduos da 

Construção 

Civil; 

Volumosos e 

Podas 

• A coleta e transporte da remoção dos RCC é 
realizado pela contração direta entre o 
gerador e as empresas de caçambas; 

• Identificada 17 (dezessete) empresas de 
caçambas. 

• Existência de descarte irregular de RCC, 
RVol e podas em lotes vazias/ vias e/ou 
calçadas; 

• Não há segregação os materiais para 
reaproveitamento e beneficiamento; 

• Não há local para destinação de RCC, RVol 
e podas dos pequenos gerados para evitar o 
descarte irregular; 

• Dispostos na área de passivo ambiental 
denominada Buracão do Jupiá. 

Resíduos do 

Serviço de 

Saúde 

• Possui contrato com empresa especializada 
para a destinação adequada dos RSS; 

• Os estabelecimentos de saúde possuem 
lixeiras diferenciadas; 

• Acondicionamento dos resíduos 
perfurocortantes em caixa coletora de 
material rígido de papelão 

• Acondicionamento do Grupo A (peças 
anatômicas) realizado com a utilização de 
sacos plásticos vermelho em bombonas 

• Não há a separação dos resíduos recicláveis 
nos estabelecimentos de saúde. 

Logística 

Reversa 

• Há uma central de recebimento de resíduos 
de agrotóxicos em funcionamento no 
município – ATRA. 

• Possui local para acondicionamentos dos 
pneus e convênio com empresa para a 
destinação desses resíduos (ReciclANIP); 

• Presença de empresa que recebe óleo de 
cozinha usado – União Social Ecológica; 

• Óleos lubrificantes são destinados para 
empresas licenciadas por órgão ambiental e 
postos de combustíveis. 

• Existências de empresas/lojas responsáveis 
pelos resíduos de eletroeletrônicos. 

• Existência de locais de coleta de pilhas e 
baterias descartados pela população. 

• Existência de ponto de coleta de lâmpadas 
fluorescente; 

• Algumas redes de farmácias/drogarias 
recebem medicamentos vencidos. 

• Presença de pneus descartados 
inadequadamente na área do Buracão do 
Jupiá; 

• Localização dos dispositivos de 
acondicionamento de pilhas dos 
estabelecimentos comerciais de difícil 
visualização pela população. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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2 SÍNTESE DO PROGNÓSTICO 

A etapa de elaboração do Prognóstico envolve a formulação estratégica de projeções 

demográficas e técnicas para o futuro, bem como de diretrizes para alcançar os 

objetivos e metas de forma a concretizar os Programas, Projetos e Ações do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Três Lagoas/MS, incluindo adequação 

da organização municipal para o planejamento, a prestação dos serviços, a regulação, 

a fiscalização, o controle social, a assistência técnica e ainda, quando necessário, a 

promoção associada via convênio de cooperação ou consórcio intermunicipal para o 

desempenho de uma ou mais destas funções.  

Para isto, deve ser considerada a análise dos cenários futuros alternativos, 

considerando a evolução gradativa do atendimento (quantitativo e qualitativo), 

conforme diferentes combinações de medidas efetivas e/ou mitigadora que possam 

ser previstas no PMSB para o horizonte de planejamento de 20 (vinte) anos, para o 

período compreendido entre 2023 e 2042. 

Diante do exposto, este capítulo apresenta resumidamente os cenários (Tendencial e 

Desejável), objetivando transformar as incertezas do ambiente em condições 

racionais para a tomada de decisões, a partir de fatores críticos estabelecidos para a 

evolução dos sistemas de saneamento básico do município.  

O Cenário Tendencial baseia-se no pressuposto de que a situação atual não sofreria 

grande interferências, assim o comportamento das demandas pelo serviço de 

saneamento básico, das ações de gerenciamento praticadas e a evolução do 

comportamento da sociedade em termos educacionais e culturais seguiriam a 

tendência histórica levantada no Diagnóstico Situacional.  

Já a construção do Cenário Desejável, considerou os anseios da sociedade em busca 

da qualidade de vida, manutenção de um ambiente saudável e equilibrado, bem como 

a promoção da conformidade legal frente às políticas públicas vigentes, ou seja, neste 

cenário são previstas as melhorias desejáveis (ideais) nos serviços de saneamento, 

visando a universalização e otimização dos mesmos.  
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E, são apresentadas as projeções que contemplam os estudos das demandas pelos 

serviços das quatro vertentes do saneamento básico (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas) no horizonte temporal do PMSB.  

2.1 ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAIS E LEGAIS 

Nos Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais são apresentados os estudos de 

projeções populacional e da área urbanizada, que proporcionam, respectivamente, o 

conhecimento prévio das características populacionais e socioeconômicas locais, 

bem como a avaliação do crescimento da área urbanizada de Três Lagoas/MS para 

os próximos 20 (vinte) anos, embasando o estudo de alternativas para o atendimento 

das demandas nas quatro vertentes do saneamento, fornecendo os subsídios para a 

efetivação do planejamento em termos de especificidades técnicas, gerenciais, 

administrativas e institucionais.  

Com o objetivo de apresentar uma síntese global das variáveis consideradas em 

relação aos Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais ponderados em ambos os 

cenários para o município de Três Lagoas/MS, elaborou-se o Quadro 6.  

Quadro 6 – Síntese dos principais aspectos abordados na construção dos cenários dos Aspectos 
Institucionais, Gerenciais e Legais. 

FATORES CRÍTICOS CENÁRIO TENDENCIAL CENÁRIO DESEJÁVEL 

Crescimento 

populacional  

Aumento constante, conforme a tendência 

histórica dos últimos anos;  

Aumento constante, conforme a tendência 

histórica dos últimos anos; 

Área urbanizada  

Expansão urbana desordenada, 

crescimento da área urbanizada mantendo 

os vazios urbanos; 

Crescimento controlado, ocupação dos 

lotes vazios existentes antes de iniciar 

novos loteamento; 

Sensibilização e 

Educação Ambiental  
Ações insuficientes e ineficientes; Ações eficientes; 

Regulação e 

Fiscalização 

Existência de ente regulador (AGEMS) 

atuantes para as vertentes de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário; 

Existência de ente regulador atuante para 

todas as vertentes e fiscalização eficiente 

com a existência dos Órgãos Executivos e 

Colegiados;  

Estrutura institucional 

Inexistência de Órgão Executivo e Órgão 

Colegiado não atuante com atribuições 

relacionadas ao saneamento básico; 

Constituição e atuação efetiva dos Órgãos 

Executivo e Colegiado; 

Legislação aplicável  Arcabouço legal incompleto. Arcabouço legal revisado e completo.  

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Analisando o Quadro 6, com relação ao crescimento populacional, nota-se que os dois 

cenários hipotéticos possuíram a mesma realidade, supõe-se que haveria um 

aumento constante da população conforme a tendência histórica dos últimos anos.  

Avaliando o fator crítico área urbanizada, o Cenário Tendencial prevê uma expansão 

territorial desordenada, não considerando a ocupação dos vazios urbanos existentes. 

Considerando o Cenário Desejável, pressupõe se que a expansão da malha urbana 

será planejada e que haverá um adensamento populacional com o preenchimento dos 

vazios urbanos, considerando a classe social da população.  

Verifica-se que a área urbanizada tem impactos diretos em todos os eixos do 

saneamento básico, seja pela necessidade de maiores investimentos para garantir a 

universalização dos serviços, no caso da expansão desordenada ou pelos custos de 

operação que serão elevados e algumas estruturas acabam subutilizadas, resultando 

num desequilíbrio entre os custos de implantação/ operação e os 

benefícios/vantagens oferecidos.  

Quanto as ações de sensibilização e educação ambiental a serem desenvolvidas no 

município, no Cenário Tendencial não haveria grandes mudanças nem avanços nas 

ações que já vem sendo realizadas. No entanto, no Cenário Desejável as ações 

seriam ampliadas/aperfeiçoadas em paralelo com a criação de novas ações, as quais 

refletiriam na efetiva sensibilização de boa parcela da população sobre o manejo dos 

resíduos sólidos gerados em suas residências, resultando principalmente em melhoria 

na forma de segregação dos resíduos.  

A regulação e a fiscalização no Cenário Tendencial seriam realizadas por Ente 

Regulador que atuaria para o Sistema de Abastecimento de Água e para o Sistema 

de Esgotamento Sanitário com independência decisória, autonomia administrativa e 

tecnicidade, qual tal a atual situação com o convênio firmado com a Agência Estadual 

de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS).  

No Cenário Desejável, este ente regulador agiria de forma mais atuante, incluindo as 

vertentes do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e do sistema 

de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Complementarmente as suas ações, 

existiria um Órgão Executivo da administração direta que realizaria as ações de 
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fiscalização interna do sistema com o objetivo de monitorar a qualidade e eficiência 

dos serviços prestados.  

Também seria previsto a reestruturação e atuação efetiva do Órgão Colegiado para o 

saneamento existente, a citar o Conselho Municipal de Saneamento Básico 

(instituído pela Lei Municipal nº 2.867/2014 e Decreto nº 246/2013), que deverá 

promover o controle social dos serviços relacionados ao saneamento básico, com 

competência de fiscalizar, avaliar e deliberar acerca da qualidade, eficiência e eficácia 

dos serviços, e a implementação dos Programas, Projetos e Ações propostos para 

este PMSB.  

Com relação às legislações, no Cenário Tendencial devido ao arcabouço legal estar 

incompleto haveria lacunas legais divergentes entre as Políticas Públicas e não 

consideradas no PMSB e nos instrumentos legais existentes, contribuindo para a não 

ocorrência de melhorias operacionais, ambientais, econômicas e sociais. Neste 

cenário, haveria o descumprimento de prazos, metas e ações previstas pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos.  

No Cenário Desejável haveria a complementação, convergência e adequação do 

arcabouço legal através de um estudo para a revisão dos instrumentos legais 

municipais, assim estruturando adequadamente para o saneamento básico, 

contribuindo para ocorrer melhorias operacionais, ambientais, econômicas e sociais 

para os sistemas. 

2.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Com o objetivo de apresentar uma síntese global dos cenários Tendencial e Desejável 

definidos para o Sistema de Abastecimento de Água para o município de Três 

Lagoas/MS, elaborou-se o Quadro 7, no qual são apresentadas as principais 

características de cada aspecto abordado na construção destes.   
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Quadro 7 – Síntese dos principais aspectos abordados na construção dos cenários do Sistema de 
Abastecimento de Água.  

FATORES CRÍTICOS CENÁRIO TENDENCIAL CENÁRIO DESEJÁVEL 

Consumo per capita 
Aumento constante, conforme a tendência 

histórica dos últimos anos. 

Redução do consumo per capita para o 

atendimento das metas propostas no Plano 

Nacional de Saneamento Básico – 

PLANSAB. (1) 

Evolução da população 

atendida 

Atendimento das populações urbanas da 

Sede Urbana e do Distrito de Arapuá, ou 

seja, 99,00% da população urbana do 

município.  

Atendimento das populações urbanas da 

Sede Urbana, Distrito de Arapuá e Distrito 

de Garcias para universalização do 

sistema para a população urbana do 

município, ou seja, 100% da população 

urbana atendida.  

Qualidade da água 
Atendimento aos padrões de potabilidade 

estabelecidos em legislação específica.  

Atendimento aos padrões de potabilidade 

estabelecidos em legislação específica.  

Índice de perdas 
Maior valor diagnóstico no município 

(34,74%). 

Redução do índice de perda (25,0%) para 

o atendimento das metas propostas no 

Plano Nacional de Saneamento Básico – 

PLANSAB. (1) 

Regulação e 

Fiscalização 

Existência de ente regulador (AGEMS) 

para as vertentes de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário e a 

existência do Órgão Colegiado. 

Existência de ente regulador atuante para 

todas as vertentes e fiscalização eficiente 

com a existência dos órgãos Executivo e 

Colegiado.  

Estrutura Institucional 

Existência de convênio com a prestadora 

de serviço para atendimento da população 

urbana da sede urbana e o Distrito de 

Arapuá.  

Existência de contrato com a prestadora de 

serviço para atender a população urbana 

(sede urbana e os distritos de Arapuá e 

Garcias) e expansão do atendimento para 

os assentamentos (Piaba, Portal do Faia e 

Vinte de Março). 

Legislação aplicável 

Arcabouço legal sempre com alguma 

lacuna ou defasagem em relação às 

inovações. 

Arcabouço legal revisado e completo 

suprindo divergências e compatibilizado 

aos planejamentos municipais recém 

instituídos e em processo de revisão e 

atualização. 

Educação ambiental e 

sensibilização da 

população 

Ações ineficientes. Ações suficientes e eficientes. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

O prognóstico do Sistema de Abastecimento de Água, desenvolvido a partir de dois 

cenários e considerando os objetivos almejados com a implementação deste PMSB, 

possibilitou a comparação da demanda por este serviço seguindo duas linhas de 

evolução (Tendencial e Desejável). Deste modo, propiciou que fossem verificadas as 

carências e demandas futuras, bem como previstos os benefícios e malefícios da 

adoção ou não de ações estruturais e não estruturais.  

Portanto, segundo as projeções populacionais apresentadas, estimou-se a população 

atendida em cada cenário de acordo com os índices de atendimentos definidos. Sendo 
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assim, para o Cenário Tendencial, o índice de atendimento urbano se manteria em 

99,0% ao longo do horizonte do Plano (2023 a 2042), conforme o dado de 2020 do 

SNIS (2020). No Cenário Desejável este índice alcançaria a universalização 

atendendo 100% da população urbana (sede urbana e Distrito de Arapuá) e ainda, 

preveria a implantação de rede de abastecimento para atendimento gradual da 

população localizada no Distrito de Garcias e nos três assentamentos existentes no 

município (Projeto de Reassentamento Populacional Rural Piaba, Projeto de 

Assentamento do Portal do Faia e Projeto de Assentamento Vinte de Março). 

Diante do exposto, a população atendida no Cenário Tendencial seria somente da 

sede urbana e do Distrito de Arapuá de 121.657 habitantes em 2023 para 

147.685 habitantes em 2042. No Cenário Desejável, além da população da sede 

urbana e do Distrito de Arapuá, preveria o atendimento com sistema de abastecimento 

de água no Distrito de Garcias e da população rural residente nos assentamentos 

rurais, assim a população total atendida em 2023 seria de 122.182 habitantes, 

alcançando 149.784 habitantes em 2042. 

Quanto ao consumo médio per capita de água potável, o Cenário Tendencial foi obtido 

através de uma análise de regressão dos dados disponibilizados, optando-se pela 

função logística com crescimento do consumo médio per capita atingindo a 

quantidade diária de água de 218,14 litros por habitantes em 2042.  

Enquanto, no Cenário Desejável o cálculo da estimativa da evolução do consumo 

médio per capita considerou uma redução linear para alcançar a meta preconiza o 

PLANSAB (FERREIRA et al., 2019), que tem como meta o valor de consumo médio 

per capita para a região do Centro-Oeste para 2033 com o valor médio de 

155 L/hab.dia, mantendo-se constante até o final do horizonte de planejamento (em 

2042). Quando comparadas tais projeções, contata-se que a diferença entre os 

cenários propõe uma redução anual gradual do consumo per capita para o Cenário 

Desejável que atinge a diferença de 28,94% menor em relação ao Cenário Tendencial. 

Já a estimativa do índice de perdas na distribuição para o Cenário Tendencial, 

considerou o valor máximo obtido através da série histórica de 2011 a 2020 (SNIS, 
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2020), ou seja, considerou-se o valor de 34,74%. Já para o Cenário Desejável, utilizou-

se a meta proposta no PLANSAB (2019) de 25,0%. 

Com relação ao volume produzido, a estimativa foi calculada através do somatório 

dos valores estimados de volume consumido estimado e do volume perdido para o 

horizonte do PMSB (2023 – 2042). Assim, deveria ser produzido um total de 

304.121.338,35 m³ no Cenário Tendencial e de 213.187.583,73 m³ para o Cenário 

Desejável, ou seja, uma diferença de 90.933.754,62 m³ de água, volume suficiente 

para abastecer a população urbana do município por um período de aproximadamente 

8,50 anos no Cenário Desejável. 

Inerente a isto, o comportamento projetado para o volume consumido em ambos os 

cenários de evolução adotados apresentaria uma tendência de crescimento durante o 

horizonte temporal do PMSB. Todavia, para o Cenário Tendencial a estimativa do 

incremento do volume consumido pela população atendida seria de 46,69% no 

período entre 2023 e 2042, enquanto para o Cenário Desejável, considerando o 

mesmo período, este aumento seria de 11,56%. As projeções dos volumes 

consumidos entre os dois cenários demonstram que a economia de água, considerada 

a diferença entre os cenários seria de 420.113,34 m³ em 2023 e atingiria 

3.284.606,81 m³ no final do horizonte de planejamento (em 2042).  

O volume consumido para o Cenário Tendencial o incremento foi de 46,69% com 

volume total no período entre 2023 e 2042 de 198.469.585,41 m³. Enquanto, 

considerando o mesmo período, para o Cenário Desejável o volume consumido 

aumentaria aproximadamente 11,56% com volume total no mesmo período de 

159.890.687,80 m³. 

Outro ponto verificado neste Prognóstico do Sistema de Abastecimento de Água foi a 

reservação, cujo valor para o final do horizonte temporal do PMSB, considerando o 

Cenário Tendencial seria de 12.886,61 m³, isto seria uma diferença de 3.599,57 m³ 

quando comparado com o Cenário Desejável (9.287,04 m³).  

O volume de perda total de água do sistema, considerando todo o período do PMSB 

(2023 – 2042), no Cenário Tendencial atingiria um volume de perda de 

68.948.333,97 m³, enquanto no Cenário Desejável seria de 39.972.671,95 m³. 
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Ainda, foram estimadas as vazões necessárias para o dimensionamento do sistema 

e com relação a vazão do dia e hora de maior consumo em 2042 para o Cenário 

Tendencial seria de 671,16 L/s e para o Cenário Desejável seria de 483,68 L/s. 

A extensão da rede de distribuição em 2023 teria 830,72 km para o Cenário 

Tendencial com um aumento de 21,39% no final do horizonte de planejamento e com 

a média de 6,83 metros de rede por habitantes. Já no Cenário Desejável, devido à 

ocupação dos vazios urbanos a expansão da rede é menor, estimou-se que em 2023 

seria 759,35 km com aumento de 0,25% e o valor médio de extensão de rede de 

5,51 metros por habitantes ao longo do horizonte 

Por fim, para a estimativa da quantidade de ligações totais no Cenário Tendencial a 

densidade da rede de água seria constante, no valor de 13,85 m/ligações, já no 

Cenário Desejável haveria uma redução de 12,59 m/ligações em 2023 para 10,30 

m/ligação no final do horizonte de planejamento (2042). Quanto a substituição dos 

hidrômetros, adotou-se o percentual médio para o Cenário Tendencia (5,48%) da série 

histórica entre 2016 e 2021 (SANESUL, 2021) e para o Cenário Desejável adotou uma 

taxa constante de substituição de 20,00% ao ano, considerando a Portaria AGEPAN 

nº 147/2017.  

Visando apresentar toda a síntese dos dados estimados para os cenários 

prognosticados para os Sistema de Abastecimento de Água, a Tabela 1 e a Tabela 2 

são o compilado de projeções para o sistema sob à ótica tendencial e desejável, 

respectivamente, os quais servirão de referenciais para a construção do Cenário 

Planejado. 
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Tabela 1 – Quadro Síntese das Estimativas das Demandas dos Sistema de Abastecimento de Água para o Cenário Tendencial.  

CENÁRIO TENDENCIAL 

ANO 

POP. 
URBANA 

ATENDIDA 

POP. 
RURAL 

ATENDIDA 

ATENDIMENTO 
TOTAL 

ATENDIMENTO 
URBANO 

ATENDIMENTO 
RURAL 

CONSUMO 
PER 

CAPITA 

ÍNDICE DE 
PERDAS NA 

DISTRIBUIÇÃO 

ÍNDICE DE 
PERDAS 

POR 
LIGAÇÃO 

VOLUME DE 
PRODUÇÃO/ 
CAPTAÇÃO 

GRAU DE 
UTILIZAÇÃO 
DO SISTEMA 

DE 
PRODUÇÃO 

(HAB.) (HAB.) (%) (%) (%) (L/HAB.DIA) (%) (L/LIG.DIA) (X 1.000 M³/ANO) (%) 

2023 121.657 0 96,13% 99,00% 0,00% 180,52 34,74% 197,96 12.283,19 94,26% 

2024 123.431 0 96,24% 99,00% 0,00% 182,51 34,74% 200,14 12.599,59 94,20% 

2025 125.160 0 96,34% 99,00% 0,00% 184,50 34,74% 202,32 12.915,16 94,15% 

2026 126.842 0 96,44% 99,00% 0,00% 186,48 34,74% 204,50 13.229,66 94,09% 

2027 128.476 0 96,54% 99,00% 0,00% 188,47 34,74% 206,68 13.542,82 94,02% 

2028 130.065 0 96,63% 99,00% 0,00% 190,45 34,74% 208,85 13.854,68 93,95% 

2029 131.607 0 96,72% 99,00% 0,00% 192,44 34,74% 211,03 14.164,89 93,87% 

2030 133.104 0 96,80% 99,00% 0,00% 194,42 34,74% 213,20 14.473,60 93,79% 

2031 134.554 0 96,88% 99,00% 0,00% 196,40 34,74% 215,38 14.780,44 93,69% 

2032 135.963 0 96,96% 99,00% 0,00% 198,38 34,74% 217,55 15.085,81 93,59% 

2033 137.328 0 97,04% 99,00% 0,00% 200,36 34,74% 219,72 15.389,35 93,49% 

2034 138.650 0 97,11% 99,00% 0,00% 202,34 34,74% 221,89 15.691,02 93,38% 

2035 139.930 0 97,18% 99,00% 0,00% 204,32 34,74% 224,06 15.990,56 93,26% 

2036 141.165 0 97,25% 99,00% 0,00% 206,30 34,74% 226,22 16.287,82 94,99% 

2037 142.360 0 97,31% 99,00% 0,00% 208,27 34,74% 228,39 16.583,02 94,81% 

2038 143.512 0 97,37% 99,00% 0,00% 210,25 34,74% 230,56 16.875,77 94,63% 

2039 144.621 0 97,43% 99,00% 0,00% 212,22 34,74% 232,72 17.165,81 94,44% 

2040 145.686 0 97,49% 99,00% 0,00% 214,19 34,74% 234,88 17.453,01 94,24% 

2041 146.706 0 97,54% 99,00% 0,00% 216,17 34,74% 237,05 17.736,98 94,04% 

2042 147.685 0 97,60% 99,00% 0,00% 218,14 34,74% 239,21 18.018,16 93,82% 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Tabela 1 – Quadro Síntese das Estimativas das Demandas dos Sistema de Abastecimento de Água para o Cenário Tendencial. (continuação) 

CENÁRIO TENDENCIAL 

ANO 

Nº 
CAPTAÇÕES 

SUBTERRÂNE
A ATIVAS 

VOLUME 
CONSUMIDO 

VOLUME 
PERDIDO 

VOLUME DE 
RESERVAÇÃ

O 
NECESSÁRIA 

VAZÃO 
MÉDIA 

VAZÃO DOS 
DIAS DE 
MAIOR 

CONSUMO 

VAZÃO DOS 
DIAS DE MAIOR 
CONSUMO E NA 
HORA DE MAIOR 

CONSUMO 

EXTENSÃO DA 
REDE DE 

ABASTECIMENT
O 

QUANT. 
DE 

LIGAÇÕES 
TOTAIS 

Nº DE 
HIDRÔMETRO

S 
SUBSTITUÍDO

S 

(UNID.) 
(X1.000 
M³/ANO) 

(X1.000 
M³/ANO) 

(M³/DIA) (L/S) (L/S) (L/S) (KM) (UNID.) (UNID./ANO) 

2023 38,00 8.016,01 2.784,76 8.785,08 254,19 305,02 457,53 830,72 59.970 3.289 

2024 39,00 8.222,49 2.856,49 9.011,36 260,73 312,88 469,32 842,83 60.845 3.337 

2025 40,00 8.428,44 2.928,04 9.237,06 267,26 320,72 481,08 854,63 61.697 3.383 

2026 41,00 8.633,68 2.999,34 9.461,98 273,77 328,53 492,79 866,12 62.526 3.429 

2027 42,00 8.838,04 3.070,34 9.685,94 280,25 336,30 504,45 877,29 63.332 3.473 

2028 43,00 9.041,57 3.141,04 9.908,98 286,71 344,05 516,07 888,13 64.115 3.516 

2029 44,00 9.244,01 3.211,37 10.130,84 293,13 351,75 527,63 898,66 64.875 3.558 

2030 45,00 9.445,47 3.281,36 10.351,62 299,51 359,42 539,13 908,87 65.613 3.598 

2031 46,00 9.645,72 3.350,92 10.571,07 305,86 367,04 550,55 918,79 66.328 3.637 

2032 47,00 9.845,00 3.420,15 10.789,46 312,18 374,62 561,93 928,41 67.022 3.675 

2033 48,00 10.043,09 3.488,97 11.006,54 318,46 382,16 573,24 937,72 67.695 3.712 

2034 49,00 10.239,96 3.557,36 11.222,29 324,71 389,65 584,47 946,76 68.347 3.748 

2035 50,00 10.435,44 3.625,27 11.436,51 330,91 397,09 595,63 955,49 68.978 3.783 

2036 50,00 10.629,43 3.692,66 11.649,11 337,06 404,47 606,70 963,93 69.587 3.816 

2037 51,00 10.822,08 3.759,59 11.860,23 343,17 411,80 617,70 972,09 70.176 3.848 

2038 52,00 11.013,13 3.825,96 12.069,59 349,22 419,07 628,60 979,96 70.744 3.880 

2039 53,00 11.202,41 3.891,72 12.277,03 355,23 426,27 639,41 987,53 71.291 3.910 

2040 54,00 11.389,84 3.956,83 12.482,43 361,17 433,40 650,10 994,80 71.816 3.938 

2041 55,00 11.575,15 4.021,21 12.685,51 367,05 440,45 660,68 1.001,77 72.319 3.966 

2042 56,00 11.758,65 4.084,96 12.886,61 372,86 447,44 671,16 1.008,45 72.802 3.992 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Tabela 2 – Quadro Síntese das Estimativas das Demandas dos Sistema de Abastecimento de Água para o Cenário Desejável.  

CENÁRIO DESEJÁVEL 

ANO 

POP. 
URBANA 

ATENDIDA 

POP. 
RURAL 

ATENDIDA 

ATENDIMENT
O TOTAL 

ATENDIMENT
O URBANO 

ATENDIMENT
O RURAL 

CONSUMO 
PER CAPITA 

ÍNDICE DE 
PERDAS NA 
DISTRIBUIÇ

ÃO 

ÍNDICE DE 
PERDAS 

POR 
LIGAÇÃO 

VOLUME DE 
PRODUÇÃO/ 
CAPTAÇÃO 

GRAU DE 
UTILIZAÇÃ

O DO 
SISTEMA 

DE 
PRODUÇÃO 

(HAB.) (HAB.) 
(%) (%) (%) 

(L/HAB.DIA) (%) (L/LIG.DIA) 
(X 1.000 
M³/ANO) 

(%) 

2023 122.185 0 96,55% 99,30% 0,00% 170,32 25,00% 117,46 10.127,86 84,38% 

2024 124.091 0 96,75% 99,40% 0,00% 168,93 25,00% 116,62 10.201,75 84,99% 

2025 125.955 0 96,95% 99,50% 0,00% 167,54 25,00% 115,77 10.269,63 83,18% 

2026 127.777 0 97,15% 99,60% 0,00% 166,14 25,00% 114,93 10.331,55 83,68% 

2027 129.553 0 97,35% 99,70% 0,00% 164,75 25,00% 114,08 10.387,36 84,14% 

2028 131.287 0 97,54% 99,80% 0,00% 163,36 25,00% 113,23 10.437,37 84,54% 

2029 132.976 0 97,72% 99,90% 0,00% 161,96 25,00% 112,37 10.481,51 84,90% 

2030 134.623 412 98,51% 100,00% 0,00% 160,57 25,00% 111,86 10.552,30 83,16% 

2031 136.090 412 98,58% 100,00% 0,00% 159,18 25,00% 110,89 10.574,40 83,34% 

2032 137.515 412 98,66% 100,00% 0,00% 157,79 25,00% 109,91 10.591,32 83,47% 

2033 138.895 412 98,73% 100,00% 14,33% 155,00 25,00% 107,97 10.508,42 82,82% 

2034 140.233 413 98,80% 100,00% 14,76% 155,00 25,00% 107,96 10.609,37 83,61% 

2035 141.527 413 98,86% 100,00% 15,24% 155,00 25,00% 107,96 10.706,98 84,38% 

2036 142.776 413 98,92% 100,00% 15,71% 155,00 25,00% 107,96 10.801,19 85,12% 

2037 143.985 413 98,99% 100,00% 16,22% 155,00 25,00% 107,96 10.892,41 83,58% 

2038 145.150 413 99,04% 100,00% 16,75% 155,00 25,00% 107,95 10.980,29 84,26% 

2039 146.272 413 99,10% 100,00% 17,29% 155,00 25,00% 107,95 11.064,94 84,91% 

2040 147.349 413 99,16% 100,00% 17,88% 155,00 25,00% 107,95 11.146,18 83,34% 

2041 148.381 413 99,21% 100,00% 18,48% 155,00 25,00% 107,95 11.224,03 83,92% 

2042 149.371 413 99,26% 100,00% 19,12% 155,00 25,00% 107,95 11.298,72 84,48% 

Fonte: Elaborado pelos autores.   
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Tabela 2 – Quadro Síntese das Estimativas das Demandas dos Sistema de Abastecimento de Água para o Cenário Desejável. (continuação) 

CENÁRIO DESEJÁVEL 

ANO 

Nº CAPTAÇÕES 
SUBTERRÂNEA 

ATIVAS 

VOLUME 
CONSUMIDO 

VOLUME 
PERDIDO 

VOLUME DE 
RESERVAÇÃO 
NECESSÁRIA 

VAZÃO 
MÉDIA 

VAZÃO 
DOS DIAS 
DE MAIOR 
CONSUMO 

VAZÃO DOS 
DIAS DE MAIOR 
CONSUMO E NA 

HORA DE 
MAIOR 

CONSUMO 

EXTENSÃO DA 
REDE DE 

ABASTECIMENTO 

QUANT. 
DE 

LIGAÇÕES 
TOTAIS 

Nº DE 
HIDRÔMETROS 
SUBSTITUÍDOS 

(UNID.) (X1.000 M³/ANO) (X1.000 M³/ANO) (M³/DIA) (L/S) (L/S) (L/S) (KM) (UNID.) (UNID./ANO) 

2023 35,00 7.595,89 1.898,97 8.324,68 240,86 289,04 433,56 757,42 60.153 12.031 

2024 35,00 7.651,32 1.912,83 8.385,42 242,62 291,15 436,72 756,66 61.091 12.219 

2025 36,00 7.702,22 1.925,55 8.441,21 244,24 293,08 439,62 755,90 62.009 12.402 

2026 36,00 7.748,66 1.937,17 8.492,10 245,71 294,85 442,28 755,14 62.906 12.582 

2027 36,00 7.790,52 1.947,63 8.537,97 247,04 296,44 444,66 754,38 63.781 12.757 

2028 36,00 7.828,03 1.957,01 8.579,08 248,23 297,87 446,81 753,62 64.635 12.927 

2029 36,00 7.861,13 1.965,28 8.615,35 249,27 299,13 448,69 752,87 65.467 13.094 

2030 37,00 7.914,22 1.978,56 8.673,54 250,96 301,15 451,73 752,12 66.481 13.297 

2031 37,00 7.930,80 1.982,70 8.691,71 251,48 301,78 452,67 752,12 67.203 13.441 

2032 37,00 7.943,49 1.985,87 8.705,61 251,89 302,26 453,40 752,66 67.905 13.581 

2033 37,00 7.881,32 1.970,33 8.637,47 249,91 299,90 449,85 753,44 68.584 13.717 

2034 37,00 7.957,02 1.989,26 8.720,44 252,32 302,78 454,17 754,20 69.243 13.849 

2035 37,00 8.030,24 2.007,56 8.800,67 254,64 305,56 458,35 754,92 69.880 13.976 

2036 37,00 8.100,89 2.025,22 8.878,11 256,88 308,25 462,38 755,63 70.495 14.099 

2037 38,00 8.169,31 2.042,33 8.953,08 259,05 310,86 466,28 756,31 71.090 14.218 

2038 38,00 8.235,22 2.058,80 9.025,31 261,14 313,36 470,05 756,97 71.664 14.333 

2039 38,00 8.298,70 2.074,68 9.094,89 263,15 315,78 473,67 757,61 72.216 14.444 

2040 39,00 8.359,64 2.089,91 9.161,66 265,08 318,10 477,15 758,22 72.746 14.550 

2041 39,00 8.418,03 2.104,51 9.225,65 266,93 320,32 480,48 758,79 73.254 14.651 

2042 39,00 8.474,04 2.118,51 9.287,04 268,71 322,45 483,68 759,35 73.741 14.749 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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2.3 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Com o objetivo de apresentar uma síntese global dos cenários Tendencial e Desejável 

definidos para o Sistema de Esgotamento Sanitário para o município de Três 

Lagoas/MS, elaborou-se o Quadro 8, no qual são apresentadas as principais 

características de cada aspecto abordado na construção destes.  

Quadro 8 – Síntese dos principais aspectos abordados na construção dos cenários do Sistema de 
Esgotamento Sanitário.  

FATORES CRÍTICOS CENÁRIO TENDENCIAL CENÁRIO DESEJÁVEL 

Geração de esgoto 

Aumento gradativo, baseado no volume 
consumido de água (80% do volume de 
água consumido pela população atendida 
pelo SES). 

Crescimento não acentuado, baseado em 
80% do volume de água consumido pela 
população atendida pelo SES.  

Evolução da população 

atendida pelo SES 

Manterá o índice de atendimento (98,14%), 
considerando que o serviço será prestado 
somente à população da sede urbana.  

Atenderá a população da sede urbana e 
ocorrerá a implementação do SES no 
Distrito de Arapuá a partir de 2033. A 
população residente no Distrito de Garcias 
e assentamentos rurais farão uso de 
soluções individuais adequadas (fossas 
sépticas e sumidouros).  

Qualidade do Esgoto 

Tratado 

Atendimento integral aos padrões e 
condições de lançamento de efluentes em 
corpo hídrico Classe 2, estabelecidos pela 
Resolução CONAMA nº 357/2005, 
conforme os dados obtidos durante a 
elaboração do Diagnóstico Situacional. 

Atendimento integral aos padrões de 
lançamento, mantendo os padrões 
assimiláveis pelo corpo hídrico receptor de 
Classe 2, estabelecidos pela Resolução 
CONAMA nº 357/2005, a partir de estudo 
de autodepuração. 

Eficiência do 

Tratamento do Efluente 

Atendimento integral aos padrões e 
condições de eficiência de tratamento de 
efluente, em concordância com a 
Resolução CONAMA nº 430/2011, que 
complementa e altera a Resolução 
CONAMA nº 357/2005. 

Destaca-se que no Cenário Tendencial, os 
valores de concentração não excederão a 
120 mg/L, apresentando eficiência de 
remoção de DBO5,20 em 74,94% (média 
entre a eficiência das ETEs apresentada 
pela AGEMS). 

Atendimento integral aos padrões e 
condições de eficiência de tratamento de 
efluente, em concordância com a 
Resolução CONAMA nº 430/2011, que 
complementa e altera a Resolução 
CONAMA nº 357/2005. 

Destaca-se que no Cenário Desejável, os 
valores de concentração não excederão a 
120 mg/L, apresentando eficiência de 
remoção DBO5,20 em 93,00% e a evolução 
da eficiência de tratamento do efluente, de 
modo que atinjam os padrões necessários 
conforme a classe de enquadramento do 
curso hídrico receptor (Classe 2). 

Legislação Aplicável 
Arcabouço legal constantemente com 
alguma lacuna ou defasagem em relação 
às inovações.  

Arcabouço legal revisado e completo 
suprindo divergências e compatibilizado 
aos planejamentos municipais recém 
instituídos e/ou em processo de revisão e 
atualização. 

Fiscalização e 

Regulação 

Ente regulador com limitações para 
atuação mais frequente e efetiva, com 
agenda de trabalho de fiscalização 
programada (in loco) para avaliação 
periódica do SES. 

Ente regulador atuante e vigilante e 
definição de responsabilidades e 
competências de fiscalização. Atuação 
efetiva de verificador independente 
tecnicamente habilitado de concessões. 

Realização rotineiras de avaliações 
programadas orientadas pelas avaliações 
monitoradas. 
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FATORES CRÍTICOS CENÁRIO TENDENCIAL CENÁRIO DESEJÁVEL 

Estrutura Institucional 
Órgão Executivo e de Controle Social não 
atuante no âmbito municipal. 

Ativação do Órgão Executivo e de Controle 
Social com atualização da nomeação dos 
membros e efetivação de seu 
funcionamento através da definição de 
cronograma de reuniões e agenda com 
pautas a serem debatidas e planejadas. 

Educação Ambiental e 

Sensibilização da 

População 

Ações insuficientes. Ações suficientes e eficientes. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Para o estudo do Prognóstico foi estabelecido para o Cenário Tendencial que o serviço 

de coleta do esgotamento sanitário seguiria a tendencia atual do Sistema de 

Esgotamento Sanitário. Sendo assim, o índice de cobertura se manteria em 99,67% 

durante todo o horizonte temporal. No Cenário Desejável adotou-se uma tendencia a 

atingir a universalização do serviço coletivo, chegando a 99,99% da população da 

sede urbana com disponibilidade da rede coletora de esgoto já em 2023. Ressalta-se 

que ambos os cenários apresentam valores acima da meta estabelecida pelo Primeiro 

Termo de Revisão Contratual de Três Lagoas/MS. 

Com relação ao índice de atendimento urbano do serviço, os resultados demonstram 

uma expectativa de crescimento na população urbana atendida, ou seja, em 2023 

existiria um sistema de esgotamento sanitário que atenderia 120.759 habitantes no 

Cenário Tendencial e ao término do horizonte temporal do PMSB, 146.595 cidadãos 

três-lagoenses seriam atendidos pelo serviço, resultando em um índice de 

atendimento de 98,14% da população urbana, valor que se manteve durante todo o 

período estabelecido para as projeções do PMSB neste cenário. Para o Cenário 

Desejável, o valor se aproximaria da universalidade do atendimento do serviço de 

esgotamento sanitário durante o período estabelecido, atendendo 98,26% em 2023 

(120.903 habitantes) e em 2033 o atendimento seria realizado não apenas à 

população da sede urbana como também à população residente no distrito de Arapuá, 

considerando que a partir deste ano seria implantado o sistema de esgotamento 

sanitário, finalizando o horizonte temporal do PMSB, em 2042, com 

147.877 habitantes (99,00%) atendidos pelo serviço. 

Destaca-se ainda que a população rural do município de Três Lagoas/MS, assim como 

a população dos distritos de Arapuá e Garcias, não seria contemplada com o serviço 
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de coleta de esgoto no Cenário Tendencial, sendo necessário a utilização de sistemas 

individuais adequados para o tratamento do efluente doméstico gerado. 

Para que a rede coletora de esgoto atenda a expansão populacional estimada para o 

horizonte temporal do PMSB, a partir dos 672,68 km de rede coletora existente em 

2020, no Cenário Tendencial foi estimada a necessidade de implantação de 

aproximadamente 145,10 km de rede coletora, passando de 703,84 km em 2023 para 

848,95 km em 2042. Enquanto para o Cenário Desejável passaria de 706,03 km em 

2023 para 857,52 km em 2042, sendo calculado a implantação de 151,49 km de rede 

coletora de esgoto. 

No que se refere a geração total de esgoto sanitário, calculada a partir do volume de 

água consumido pela população atendida pelo SES, em ambos os cenários ocorre um 

incremento no volume de esgoto gerado durante o horizonte temporal estabelecido 

(2023 a 2042). No Cenário Tendencial o aumento seria mais expressivo com um 

incremento de 32,49%, enquanto para o Cenário Desejável, apesar no maior índice 

de atendimento, haveria um acréscimo de 12,58%, conforme o consumo de água 

estimado, que é menor devido a redução do consumo per capita ao longo do período. 

Deste modo, a geração total de esgoto em 2042 apresentaria no Cenário Tendencial 

o volume de 8.109.300,44 m³ e 6.692.926,15 m³ no Cenário Desejável. 

Estima-se que o volume de esgoto tratado nas ETEs no Cenário Tendencial, referente 

ao esgoto coletado somado às infiltrações de água e contribuições pluviais 

parasitárias, seria de 7.853.551,56 m³ em 2042, isto é, 191.512,12 m³ inferior ao 

Cenário Desejável, com 8.045.063,68 m³ de esgoto tratado. Ressalta-se que o valor 

no Cenário Tendencial é menor se comparado ao Cenário Desejável devido a 

evolução índice de atendimento do SES no município, que passa a incluir uma parcela 

maior da população urbana com a implantação do serviço no distrito de Arapuá. 

No que diz respeito às vazões, os valores obtidos para a vazão máxima diária de 

esgoto doméstico a ser destinada as ETEs seria de 298,84 L/s no Cenário Tendencial 

e 306,13 L/s no Cenário Desejável, ambas no último ano do horizonte temporal do 

PMSB (2042). A vazão mínima foi estimada em 124,52 L/s para o Cenário Tendencial 

e 127,55 L/s para o Cenário Desejável em 2042. 
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Sendo assim, verifica-se que a capacidade de tratamento no total de 350 L/s seria 

suficiente para atendimento aos munícipes de Três Lagoas/MS se analisado a vazão 

máxima diária, entretanto, insuficiente se comparado com a vazão máxima horária 

durante o horizonte temporal do projeto para os dois cenários hipotéticos. 

Outro fator levantado foi a carga total de DBO5,20 (população urbana e rural) ao final 

do horizonte temporal do PMSB seria de 8.171,28 kg DBO5,20/dia, isto é, um 

incremento de 1.337,36 kg DBO5,20/dia (20%) quando comparado à carga total 

estimada para 2023. Estes valores são os mesmos para o Cenário Tendencial e 

Cenário Desejável, uma vez que não foram utilizadas projeções populacionais ou 

carga per capita de DBO5,20 distintos. 

Observou-se ainda que a concentração de DBO5,20 no lançamento do efluente do 

sistema de tratamento de esgoto composto por 02 (duas) ETEs providas de Reator 

Anaeróbio de Leito Fluidizado (RALF) seguido de pós-tratamento, não ultrapassaria o 

valor estabelecido em 120 mg/L, apresentando-se abaixo do valor nos dois cenários 

hipotéticos. Ressalta-se que esse valor pode ser ultrapassado se realizado a remoção 

mínima de 60% da carga poluidora, desde que comprove atendimento às metas do 

enquadramento do corpo receptor por meio de estudo de autodepuração. 

Além disso, é de suma importância que os cidadãos três-lagoenses residentes na área 

urbana tenham consciência da importância de efetuar a ligação na rede coletora, 

havendo a necessidade da implantação efetiva de ações de sensibilização e educação 

ambiental. 

Visando apresentar toda a síntese dos dados estimados para os cenários 

prognosticados para os Sistema de Esgotamento Sanitário, a Tabela 3 e a Tabela 4 

são o compilado de projeções para o sistema sob à ótica tendencial e desejável, 

respectivamente, os quais servirão de referenciais para a construção do Cenário 

Planejado. 
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Tabela 3 – Quadro Síntese das Estimativas das Demandas dos Sistema de Esgotamento Sanitário para o Cenário Tendencial.  

CENÁRIO TENDENCIAL 

Ano 

População 
Total 

População 
da Sede 
Urbana 

População 
Atendida 

Índice de 
Cobertura do 

SES 

Índice de 
Atendimento 

Urbano 

Extensão da 
rede coletora 

Geração Total de 
Esgoto Sanitário 

Esgoto 
Sanitário 
Coletado 

Volume de 
Infiltração 

Volume de 
Contribuição 

Pluvial 
Parasitária 

(hab.) (hab.) (hab.) (%) (%) (km) (m³) (m³) (m³) (m³) 

2023 126.554 122.013 120.759 99,67 98,14 703,85 6.120.504,52 4.715.083,67 1.109.830,68 221.966,14 

2024 128.255 123.792 122.520 99,67 98,14 713,74 6.239.756,79 4.806.952,64 1.125.425,23 225.085,05 

2025 129.912 125.525 124.235 99,67 98,14 723,37 6.357.546,48 4.897.694,87 1.140.609,82 228.121,96 

2026 131.522 127.212 125.904 99,67 98,14 732,75 6.473.789,34 4.987.245,46 1.155.400,20 231.080,04 

2027 133.086 128.852 127.528 99,67 98,14 741,86 6.588.450,92 5.075.577,88 1.169.764,85 233.952,97 

2028 134.603 130.445 129.105 99,67 98,14 750,72 6.701.496,80 5.162.665,60 1.183.735,30 236.747,06 

2029 136.074 131.991 130.635 99,67 98,14 759,31 6.812.841,40 5.248.442,69 1.197.280,01 239.456,00 

2030 137.500 133.492 132.120 99,67 98,14 767,65 6.922.552,49 5.332.961,38 1.210.430,52 242.086,10 

2031 138.882 134.947 133.560 99,67 98,14 775,74 7.030.648,14 5.416.235,56 1.223.186,83 244.637,37 

2032 140.222 136.360 134.959 99,67 98,14 783,60 7.137.199,29 5.498.319,91 1.235.580,48 247.116,10 

2033 141.520 137.729 136.313 99,67 98,14 791,21 7.242.070,29 5.579.109,90 1.247.579,93 249.515,99 

2034 142.776 139.056 137.626 99,67 98,14 798,59 7.345.385,48 5.658.701,34 1.259.216,71 251.843,34 

2035 143.990 140.338 138.895 99,67 98,14 805,71 7.446.956,40 5.736.949,04 1.270.443,53 254.088,71 

2036 145.162 141.578 140.123 99,67 98,14 812,60 7.546.908,91 5.813.949,95 1.281.307,68 256.261,54 

2037 146.294 142.776 141.309 99,67 98,14 819,26 7.645.159,37 5.889.639,65 1.291.809,17 258.361,83 

2038 147.384 143.932 142.453 99,67 98,14 825,69 7.741.729,89 5.964.035,16 1.301.947,99 260.389,60 

2039 148.432 145.044 143.553 99,67 98,14 831,87 7.836.429,26 6.036.989,19 1.311.692,62 262.338,52 

2040 149.437 146.112 144.610 99,67 98,14 837,80 7.929.278,70 6.108.518,08 1.321.043,04 264.208,61 

2041 150.399 147.135 145.623 99,67 98,14 843,49 8.020.192,32 6.178.555,66 1.330.015,03 266.003,01 

2042 151.320 148.117 146.595 99,67 98,14 848,95 8.109.300,44 6.247.202,33 1.338.624,36 267.724,87 

Fonte: Elaborado pelos autores.   
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Tabela 3 – Quadro Síntese das Estimativas das Demandas dos Sistema de Esgotamento Sanitário para o Cenário Tendencial. (continuação) 

CENÁRIO TENDENCIAL 

Ano 

Volume de esgoto 
tratado na ETE 

Volume de esgoto 
destinado as 

fossas 

Vazão 
média das 

fossas 

Vazão Mínima 
do Esgoto 
Coletado 

Vazão Média 
do Esgoto 
Coletado 

Vazão Máxima 
Horária do 

Esgoto Coletado 

Carga total de 
DBO Média 

Concentração de 
DBO efluente da 

ETE 

Concentração de 
DBO efluente das 

fossas 

(m³) (m³) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (kg/d) (mg/L) (mg/L) 

2023 6.046.880,49 1.405.420,85 44,57 95,87 191,75 345,14 6.833,92 90,53 42,67 

2024 6.157.462,92 1.432.804,15 45,43 97,63 195,25 351,45 6.925,77 90,20 41,42 

2025 6.266.426,65 1.459.851,61 46,29 99,35 198,71 357,67 7.015,25 89,87 40,24 

2026 6.373.725,70 1.486.543,88 47,14 101,05 202,11 363,80 7.102,19 89,55 39,10 

2027 6.479.295,69 1.512.873,04 47,97 102,73 205,46 369,82 7.186,64 89,23 38,02 

2028 6.583.147,95 1.538.831,20 48,80 104,38 208,75 375,75 7.268,56 88,90 36,97 

2029 6.685.178,70 1.564.398,71 49,61 105,99 211,99 381,57 7.348,00 88,59 35,98 

2030 6.785.478,00 1.589.591,12 50,41 107,58 215,17 387,30 7.425,00 88,27 35,02 

2031 6.884.059,76 1.614.412,58 51,19 109,15 218,29 392,93 7.499,63 87,95 34,11 

2032 6.981.016,48 1.638.879,39 51,97 110,68 221,37 398,46 7.571,99 87,64 33,23 

2033 7.076.205,81 1.662.960,39 52,73 112,19 224,39 403,89 7.642,08 87,33 32,40 

2034 7.169.761,39 1.686.684,14 53,48 113,68 227,35 409,23 7.709,90 87,02 31,59 

2035 7.261.481,27 1.710.007,36 54,22 115,13 230,26 414,47 7.775,46 86,71 30,83 

2036 7.351.519,17 1.732.958,96 54,95 116,56 233,12 419,61 7.838,75 86,41 30,09 

2037 7.439.810,65 1.755.519,72 55,67 117,96 235,91 424,65 7.899,88 86,10 29,39 

2038 7.526.372,75 1.777.694,73 56,37 119,33 238,66 429,59 7.958,74 85,80 28,70 

2039 7.611.020,33 1.799.440,07 57,06 120,67 241,34 434,42 8.015,33 85,50 28,06 

2040 7.693.769,73 1.820.760,62 57,74 121,98 243,97 439,14 8.069,60 85,21 27,43 

2041 7.774.573,70 1.841.636,66 58,40 123,27 246,53 443,75 8.121,55 84,91 26,84 

2042 7.853.551,56 1.862.098,11 59,05 124,52 249,03 448,26 8.171,28 84,62 26,26 

Fonte: Elaborado pelos autores.   
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Tabela 4 – Quadro Síntese das Estimativas das Demandas dos Sistema de Esgotamento Sanitário para o Cenário Desejável.  

CENÁRIO DESEJÁVEL 

Ano 

População 
Total 

População 
da Sede 
Urbana 

População 
Atendida 

Índice de 
Cobertura do 

SES 

Índice de 
Atendimento 

Urbano 

Extensão da 
rede 

Geração Total de 
Esgoto Sanitário 

Esgoto Sanitário 
Coletado 

Volume de 
Infiltração 

Volume de 
Contribuição 

Pluvial 
Parasitária 

(hab.) (hab.) (hab.) (%) (%) (km) (m³) (m³) (m³) (m³) 

2023 126.554 122.013 120.903 99,99 98,26 706,03 5.945.282,31 4.766.069,83 1.113.268,10 0,00 

2024 128.255 123.792 122.714 99,99 98,30 715,95 5.986.329,95 4.861.468,22 1.128.909,96 0,00 

2025 129.912 125.525 124.482 99,99 98,34 725,62 6.023.838,37 4.954.812,50 1.144.157,62 0,00 

2026 131.522 127.212 126.205 99,99 98,38 735,03 6.057.809,24 5.045.993,20 1.158.995,30 0,00 

2027 133.086 128.852 127.883 99,99 98,41 744,18 6.088.292,63 5.134.941,77 1.173.423,02 0,00 

2028 134.603 130.445 129.516 99,99 98,45 753,06 6.115.338,70 5.221.591,82 1.187.425,01 0,00 

2029 136.074 131.991 131.102 99,99 98,49 761,68 6.138.951,55 5.305.839,26 1.201.017,02 0,00 

2030 137.500 133.492 132.645 99,99 98,53 770,05 6.159.274,13 5.387.701,59 1.214.214,84 0,00 

2031 138.882 134.947 134.145 99,99 98,57 778,16 6.176.401,13 5.467.159,59 1.227.002,69 0,00 

2032 140.222 136.360 135.603 99,99 98,61 786,04 6.190.470,88 5.544.237,08 1.239.427,87 0,00 

2033 141.520 137.729 137.018 99,99 98,65 799,17 6.201.440,24 5.618.799,22 1.260.131,26 0,00 

2034 142.776 139.056 138.393 99,99 98,69 806,62 6.263.657,18 5.740.558,10 1.271.878,42 0,00 

2035 143.990 140.338 139.724 99,99 98,73 813,83 6.323.910,62 5.861.795,96 1.283.247,14 0,00 

2036 145.162 141.578 141.015 99,99 98,77 820,79 6.382.332,28 5.982.574,76 1.294.221,67 0,00 

2037 146.294 142.776 142.264 99,99 98,80 827,52 6.438.875,23 6.102.792,65 1.304.833,54 0,00 

2038 147.384 143.932 143.473 99,99 98,84 834,01 6.493.581,92 6.222.431,49 1.315.066,97 0,00 

2039 148.432 145.044 144.638 99,99 98,88 840,26 6.546.315,85 6.341.301,53 1.324.921,97 0,00 

2040 149.437 146.112 145.760 99,99 98,92 846,26 6.597.119,42 6.459.382,52 1.334.382,77 0,00 

2041 150.399 147.135 146.839 99,99 98,96 852,00 6.645.945,51 6.576.567,35 1.343.433,60 0,00 

2042 151.320 148.117 147.877 99,99 99,00 857,52 6.692.926,15 6.692.926,15 1.352.137,54 0,00 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Tabela 4 – Quadro Síntese das Estimativas das Demandas dos Sistema de Esgotamento Sanitário para o Cenário Desejável. (continuação) 

CENÁRIO DESEJÁVEL 

Ano 

Volume de esgoto 
tratado na ETE 

Volume de esgoto 
destinado as 

fossas 

Vazão 
média das 

fossas 

Vazão Mínima 
do Esgoto 
Coletado 

Vazão Média 
do Esgoto 
Coletado 

Vazão Máxima 
Horária do 

Esgoto Coletado 

Carga total de 
DBO Média 

Concentração de 
DBO efluente da 

ETE 

Concentração de 
DBO efluente das 

fossas 

(m³) (m³) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (kg/d) (mg/L) (mg/L) 

2023 5.879.337,93 1.179.212,48 37,39 93,22 186,43 335,58 6.833,92 93,22 49,59 

2024 5.990.378,18 1.124.861,73 35,67 94,98 189,95 341,92 6.925,77 92,87 50,97 

2025 6.098.970,11 1.069.025,87 33,90 96,70 193,40 348,11 7.015,25 92,53 52,56 

2026 6.204.988,50 1.011.816,04 32,08 98,38 196,76 354,17 7.102,19 92,20 54,38 

2027 6.308.364,80 953.350,86 30,23 100,02 200,04 360,07 7.186,64 91,90 56,48 

2028 6.409.016,83 893.746,87 28,34 101,61 203,23 365,81 7.268,56 91,61 58,90 

2029 6.506.856,28 833.112,29 26,42 103,17 206,33 371,40 7.348,00 91,34 61,75 

2030 6.601.916,43 771.572,54 24,47 104,67 209,35 376,82 7.425,00 91,08 65,11 

2031 6.694.162,28 709.241,54 22,49 106,14 212,27 382,09 7.499,63 90,84 69,12 

2032 6.783.664,95 646.233,80 20,49 107,55 215,11 387,20 7.571,99 90,62 73,96 

2033 6.878.930,48 582.641,02 18,48 109,06 218,13 392,63 7.642,08 90,30 79,95 

2034 7.012.436,52 523.099,07 16,59 111,18 222,36 400,25 7.709,90 89,47 86,71 

2035 7.145.043,10 462.114,66 14,65 113,28 226,57 407,82 7.775,46 88,65 95,52 

2036 7.276.796,43 399.757,52 12,68 115,37 230,75 415,34 7.838,75 87,85 107,35 

2037 7.407.626,19 336.082,58 10,66 117,45 234,89 422,81 7.899,88 87,06 124,08 

2038 7.537.498,45 271.150,43 8,60 119,51 239,01 430,22 7.958,74 86,29 149,26 

2039 7.666.223,50 205.014,32 6,50 121,55 243,09 437,57 8.015,33 85,53 191,50 

2040 7.793.765,28 137.736,91 4,37 123,57 247,14 444,85 8.069,60 84,78 276,21 

2041 7.920.000,95 69.378,16 2,20 125,57 251,14 452,05 8.121,55 84,05 530,93 

2042 8.045.063,68 0,00 0,00 127,55 255,11 459,19 8.171,28 83,33 0,00 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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2.4 SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Com o objetivo de apresentar uma síntese global dos cenários Tendencial e Desejável 

definidos para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas para o 

município de Três Lagoas/MS, elaborou-se o Quadro 9, no qual são apresentadas as 

principais características de cada aspecto abordado na construção destes.  

Quadro 9 – Síntese dos principais aspectos abordados na construção dos cenários do Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas.  

FATORES CRÍTICOS CENÁRIO TENDENCIAL CENÁRIO DESEJÁVEL 

Pavimentação das vias 

públicas 

Manteria um crescimento constante da 

extensão de vias públicas pavimentadas, 

considerando a taxa de cobertura de 

68,97% apresentada pelo SNIS (2021), 

conforme os dados de coleta de 2020. 

Crescimento de investimentos para 

alcance da média obtida para cidades 

como Campo Grande/MS e Dourados/MS 

(SNIS, 2021a) que apresentam uma média 

de 75,00% de taxa de cobertura de 

pavimentação. 

Infraestruturas do 

sistema de drenagem 

urbana 

Manteria a taxa de cobertura do sistema de 

macrodrenagem de 15,02%, com baixo ou 

nenhum investimento. 

Aumento em investimento com taxa de 

cobertura do sistema de macrodrenagem, 

atingindo 50% até 2042. 

Áreas verdes 

Não haveria alteração da situação atual 

mantendo-se com o total de áreas verdes 

em 4,92 km². 

Atenderia os anseios do Plano Diretor de 

Três Lagoas/MS alcançando o valor de 

12,54 km² até 2042, com criação de 

parques lineares e praças, iniciativas de 

preservação e recuperação das áreas de 

preservação permanente (APP) e dos 

fundos de vale na área urbana, dentre 

outros. 

Aproveitamento de 

águas pluviais 

Não haveria incentivos a implantação de 

sistemas individual de captação, 

reservação e reaproveitamento das águas 

pluviais para economia de água potável. 

Haveria ações de educação ambiental 

eficientes que sensibilizariam e 

incentivariam a população a implantar os 

sistemas de aproveitamento das águas 

pluviais. 

Expansão da área 

urbana e 

impermeabilização do 

solo 

Desordenada, não prevendo ocupação de 

vazios urbanos e com deficiências na 

fiscalização. 

Ordenada, prevendo a ocupação dos 

vazios urbanos e fiscalização efetiva. 

Legislação aplicável 

Arcabouço legal sempre com alguma 

lacuna ou defasagem em relação às 

inovações.  

Arcabouço legal revisado e completo 

suprindo divergência e compatibilizado aos 

planejamentos municipais recém 

instituídos e em processo de revisão e 

atualização.  

Fiscalização e 

regulação 

Inexistência de ente regulador e 

fiscalização descentralizada. 

Existência de ente regulador e 

centralização das competências de 

fiscalização. 

Estrutura institucional  

Mecanismos ineficientes e descontínuos 

de fiscalização e inexistência de entidade 

reguladora. órgãos Executivo e Colegiados 

não atuante.  

Mecanismos oficiais e contínuos de 

fiscalização e regulação atuante para a 

vertente, e fiscalização eficiente com a 

existência de órgãos Executivo e 

Colegiado atuantes.  
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FATORES CRÍTICOS CENÁRIO TENDENCIAL CENÁRIO DESEJÁVEL 

Educação ambiental e 

sensibilização 
Ações inexistentes e/ou ineficientes.  Ações suficientes e eficientes.  

Fonte: Elaborado pelos autores.  

O Prognóstico do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas foi 

desenvolvido a partir de dois cenários e considerando os objetivos almejados com a 

implementação deste PMSB, elaborou-se a comparação da demanda por este 

sistema seguindo duas linhas de evolução (Tendencial e Desejável) em um horizonte 

temporal de 20 anos, compreendendo o período de 2023 a 2042. Deste modo, foi 

possível verificar as carências e demandas futuras, bem como previsto os benefícios 

e malefícios da adoção ou não das ações estruturais e não estruturais. 

Portanto, verificou-se as extensões de vias totais (pavimentadas e não pavimentadas) 

na área urbanizada do município relacionadas com a expansão da área urbana para 

cada cenário, ou seja, foi considerado um crescimento das vias proporcionalmente ao 

crescimento da área urbanizada. Assim, o Cenário Tendencial pressupõe que em 

2023 haveria 808,65 km de vias e com um aumento de 21,39% ao longo do horizonte 

de planejamento, alcançaria 981,66 km em 2042. Enquanto a previsão para o Cenário 

Desejável seria de 739,53 km em 2023, com acréscimo de 0,96% ao longo do 

horizonte de 20 anos, atingindo 746,64 km de extensão total de vias. 

Ainda, adotou-se para a estimativa a taxa de cobertura de pavimentação para o 

Cenário Tendencial que em 2023 manteria o valor de 68,97%, conforme os dados 

preenchidos pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS no SNIS, na coleta de 

dados referente a 2020. Já para o Cenário Desejável, haveria um acréscimo de 6,43%, 

de maneira que alcançasse o valor de 75,00% em um prazo de 10 anos (2032) e assim 

se manteria até o final do horizonte temporal, sendo este valor próximo da média de 

cidades como Campo Grande/MS e Dourados/MS, valor apresentado nos indicadores 

do 5º Diagnóstico de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais – 2020 do SNIS (2021). 

Cumpre observar que uma boa taxa de cobertura de pavimentação é desejável junto 

a implantação de calçadas, visto que traz maior acessibilidade e conforto aos 

munícipes. Entretanto, é necessário prever que o incremento de pavimentação nas 

vias deve ser associado a implementação de dispositivos de drenagem adequados 

que suportem a capacidade de demandas operacionais para ocorrência de eventos 
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hidrológicos, uma vez que a pavimentação contribui para o aumento da 

impermeabilização do solo. 

A extensão de vias pavimentas para o Cenário Tendencial em 2023 seria de 

557,74 km e, com aumento de 21,40% no período, alcançaria 677,07 km em 2042. No 

Cenário Desejável, o acréscimo da extensão das vias pavimentadas seria menos 

acentuado, com 7,45% para o período entre 2023 e 2042, atingindo valor de 

559,98 km de pavimentação. 

Diante da previsão de expansão das vias pavimentadas na sede urbana do município 

de Três Lagoas/MS, foi possível estimar a expansão do sistema de drenagem, que 

tem como componentes os meios-fios, sarjetas, bocas de lobo, galerias, poços de 

visita e reservatórios de amortecimento. 

Sendo assim, para o Cenário Tendencial, a estimativa de extensão de sarjetas e 

meios-fios seria de 1.077,78 km em 2023 com aumento de 21,39% até 2042, atingindo 

1.308,37 km. Já para o Cenário Desejável, estima-se que em 2023 existiria 

1.007,09 km de sarjetas e meios-fios, valor este que aumentaria 7,45% ao longo do 

horizonte de planejamento de 20 anos deste PMSB, alcançando 1.082,11 km em 

2042. 

Com relação ao quantitativo de bocas de lobo a serem implantadas na sede urbana 

de Três Lagoas/MS, o Cenário Tendencial apresentaria um aumento de 21,40% no 

período entre 2023 e 2042, com 4.837 e 5.872 unidades, respectivamente ao início e 

fim do horizonte temporal. Enquanto no Cenário Desejável o crescimento seria 

consideravelmente maior para o mesmo período, o qual estimou-se que em 2023 

existiriam 6.749 unidades de bocas de lobo e 52.759 unidades em 2042. 

A estimativa da extensão das galerias para o Cenário Tendencial seria de 121,46 km 

com taxa de cobertura de 15,02% em 2023 e em 2042, sendo mantida a respectiva 

taxa, atingiria 147,45 km. No Cenário Desejável, estimou-se que a taxa de cobertura 

do sistema de macrodrenagem atingiria em 2042 o valor de 50,00%, considerado 

como meta alcançável para o município de Três Lagoas/MS, seguindo uma taxa de 

crescimento linear de 1,59% ao ano, atingindo 373,32 km de galerias de drenagem 

até o final do horizonte temporal. 
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Ainda, estimou-se que no Cenário Tendencial a quantidade de poços de visitas para 

o sistema de drenagem urbana para Três Lagoas/MS em 2023 seria de 

2.374 unidades, evoluindo para 2.882 unidades em 2042. Com relação ao Cenário 

Desejável, em 2023 haveria 2.861 unidades de poços de visitas e com um aumento 

de 155,05% durante o período estipulado, em 2042 atingiria 7.297 unidades. 

Com relação à quantidade de reservatórios de amortecimento de águas pluviais 

(piscinões), no Cenário Tendencial não haveria investimentos para a implantação de 

novos reservatórios e consequentemente, não haveria novos dispositivos, mantendo 

a quantidade diagnosticada em 26 unidades ao longo do horizonte de planejamento 

de 20 anos e manteria a reservação calculada em 227.349,47 m³, referente a 2021. 

Já no Cenário Desejável, estimou-se que haveria investimentos na quantidade de 

dispositivos de lançamento considerando que, para cada novo reservatório de 

amortecimento seria implantado um dispositivo, passando de 26 para 44 dispositivos 

desde o início do horizonte temporal. A partir do volume amortecido em 2021 

(227.349,47 m³), foi estimado que já para em 2023 seriam necessários 44 dispositivos 

com o volume amortecido total de 433.302,00 m³ e com aumento de 0,96% ao longo 

do horizonte de planejamento atingiria 437.469,00 m³ em 2042, considerando para 

cada reservatório o volume amortecido de 10.000 m³/km². 

Diante do exposto, ressalta-se que o Cenário Desejável apresenta uma estimativa do 

que seria ideal para as demandas do município, apresentando neste caso um salto na 

quantidade de dispositivos de forma abrupta, tornando-se inalcançável a curto prazo. 

Portanto, estima-se que o planejamento seja realizado dentro dos limites 

orçamentários, visto a necessidade de investimentos para a estruturação de novos 

reservatórios de amortecimento a fim de atender as necessidades do município em 

relação a drenagem urbana de águas pluviais. 

Quanto as áreas verdes públicas no Cenário Tendencial, não haveria investimentos, 

mantendo-se uma somatória de 4,92 km² ao longo do horizonte. Com isto, a relação 

de áreas verdes por habitante reduziria ao longo do horizonte temporal, alcançando o 

valor de 32,94 m² por habitantes em 2042. No Cenário Desejável haveria expansão 

das áreas verdes públicas de forma a atender os anseios estabelecidos na atualização 
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do Plano Diretor de Três Lagoas/MS, que visa implementar o Sistema de Áreas 

Verdes, constituído pelo conjunto de áreas protegidas pela legislação ambiental, em 

especial os parques, as praças, as faixas de Áreas de Preservação Permanente 

(APPs), os logradouros públicos, as ciclovias e os espaços livres (TRÊS LAGOAS, 

2016).  

Sendo assim, estimou-se atingir o quantitativo de áreas verdes de 12,54 km² em 2042, 

estabelecido a partir da somatória das áreas verdes já existentes e das áreas 

apresentadas pelo Sistema de Áreas Verdes. Considerando que em 2023 as áreas 

verdes públicas foram estimadas em 5,30 km² e o índice de áreas verdes em 

43,08 m²/hab., haveria um aumento anual de 0,38 km² para atingir a área de 

12,54 km² até 2042, alcançando 83,95 m² de áreas verdes por habitante. Em paralelo, 

seriam ainda implantados parques lineares nos cursos hídricos, de forma a atingir 

100% em 2042, representando 7,79 km de extensão. 

Com relação ao aproveitamento de águas pluviais, no Cenário Tendencial não haveria 

incentivos para a implantação de sistema de captação de água pluvial nas residências 

urbanas. Enquanto no Cenário Desejável, a população teria incentivos para a 

implantação de sistemas de captação e aproveitamento de águas pluviais para fins 

não-potáveis nos domicílios urbanos e atingiria 2,5% das residências em 2042, ou 

seja, cerca de 1.178,00 domicílios. Considerando área de telhado com média de 90 m² 

para captação e com a precipitação média anual de 1.228,49 mm/ano, a somatória do 

volume total captado nas residências com o sistema implantado seria de 

104.195,18 m³ em 2042. 

Visando apresentar toda a síntese dos dados estimados para os cenários 

prognosticados para os Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, 

a Tabela 5 e a Tabela 6 são o compilado de projeções para o sistema sob à ótica 

tendencial e desejável, respectivamente, os quais servirão de referenciais para a 

construção do Cenário Planejado. 
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Tabela 5 – Quadro Síntese das Estimativas das Demandas dos Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbana para o Cenário Tendencial.  

CENÁRIO TENDENCIAL 

Ano 

Extensão 

Total das Vias 

Extensão de 

Vias 

Pavimentadas 

Extensão de 

Vias Não 

Pavimentadas 

Taxa de Cobertura 

de Pavimentação 

e Meio-fio 

Extensão 

Total 

de Meio-Fio 

Bocas de 

Lobo 

Extensão de 

Galerias 

Taxa de Cobertura do 

Sistema de 

Macrodrenagem 

Poços de 

Visita 

(km) (km) (km) (%) (km) (unid.) (km) (%) (unid.) 

2023 808,65 557,74 250,91 68,97% 1.077,78 4.841 121,46 15,02 2.374 

2024 820,44 565,87 254,57 68,97% 1.093,49 4.912 123,23 15,02 2.409 

2025 831,93 573,80 258,13 68,97% 1.108,81 4.981 124,96 15,02 2.442 

2026 843,11 581,51 261,60 68,97% 1.123,71 5.048 126,64 15,02 2.475 

2027 853,98 589,01 264,97 68,97% 1.138,20 5.113 128,27 15,02 2.507 

2028 864,54 596,29 268,25 68,97% 1.152,27 5.176 129,86 15,02 2.538 

2029 874,79 603,36 271,43 68,97% 1.165,93 5.237 131,40 15,02 2.568 

2030 884,73 610,22 274,51 68,97% 1.179,19 5.297 132,89 15,02 2.597 

2031 894,38 616,87 277,51 68,97% 1.192,04 5.355 134,34 15,02 2.626 

2032 903,74 623,33 280,41 68,97% 1.204,52 5.411 135,75 15,02 2.653 

2033 912,81 629,58 283,23 68,97% 1.216,60 5.465 137,11 15,02 2.680 

2034 921,61 635,65 285,96 68,97% 1.228,33 5.518 138,43 15,02 2.706 

2035 930,10 641,51 288,59 68,97% 1.239,65 5.568 139,70 15,02 2.731 

2036 938,33 647,19 291,14 68,97% 1.250,63 5.618 140,94 15,02 2.755 

2037 946,27 652,66 293,61 68,97% 1.261,20 5.665 142,13 15,02 2.778 

2038 953,93 657,95 295,98 68,97% 1.271,42 5.711 143,28 15,02 2.801 

2039 961,30 663,03 298,27 68,97% 1.281,24 5.755 144,39 15,02 2.822 

2040 968,37 667,90 300,47 68,97% 1.290,65 5.797 145,45 15,02 2.843 

2041 975,16 672,59 302,57 68,97% 1.299,71 5.838 146,47 15,02 2.863 

2042 981,66 677,07 304,59 68,97% 1.308,37 5.877 147,45 15,02 2.882 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Tabela 5 – Quadro Síntese das Estimativas das Demandas dos Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbana para o Cenário Tendencial. (continuação) 

CENÁRIO TENDENCIAL 

Ano 

Reservatórios 

de 

Amortecimento 

Volume de 

Amortecimento 

Áreas 

Verdes 

Públicas 

Áreas Verdes 

por 

Habitantes 

Extensão dos 

Parques 

Lineares 

Parcela de 

Cursos d'água 

Com Parques 

Lineares 

Índice de 

Aproveitamento 

de Água Pluvial 

Em Residências 

Nº de Domicílios 

Com Aproveita-

mento de Água 

Pluvial 

Volume de Água 

Pluvial Captada 

e Aproveitada 

(unid.) (m³) (km²) (m²/hab.) (km) (%) (%) (unid.) (m³) 

2023 26 227.349 4,92 39,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 26 227.349 4,92 39,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 26 227.349 4,92 38,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 26 227.349 4,92 38,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2027 26 227.349 4,92 37,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2028 26 227.349 4,92 37,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2029 26 227.349 4,92 36,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2030 26 227.349 4,92 36,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2031 26 227.349 4,92 36,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2032 26 227.349 4,92 35,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2033 26 227.349 4,92 35,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2034 26 227.349 4,92 35,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2035 26 227.349 4,92 34,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2036 26 227.349 4,92 34,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2037 26 227.349 4,92 34,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2038 26 227.349 4,92 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2039 26 227.349 4,92 33,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2040 26 227.349 4,92 33,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2041 26 227.349 4,92 33,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2042 26 227.349 4,92 32,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelos autores.   
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Tabela 6 – Quadro Síntese das Estimativas das Demandas dos Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbana para o Cenário Desejável.  

CENÁRIO DESEJÁVEL 

Ano 

Extensão Total 

das Vias 

Extensão de Vias 

Pavimentadas 

Extensão de 

Vias Não 

Pavimentadas 

Taxa De 

Cobertura De 

Pavimentação e 

Meio-fio 

Extensão 

Total de 

Meio-fio 

Boca de 

Lobo 

Extensão de 

Galerias 

Taxa de Cobertura do 

Sistema de 

Macrodrenagem 

Poços de 

Visita 

(km) (km) (km) (%) (km) (unid.) (km) (%) (unid.) 

2023 739,53 521,16 218,37 70% 1.007,09 6.736 146,36 19,79 2.861 

2024 739,53 524,86 214,67 71% 1.014,24 9.017 158,11 21,38 3.090 

2025 739,53 528,56 210,97 71% 1.021,39 11.328 169,87 22,97 3.320 

2026 739,53 532,25 207,28 72% 1.028,52 13.671 181,63 24,56 3.550 

2027 739,53 535,95 203,58 72% 1.035,67 16.046 193,39 26,15 3.780 

2028 739,53 539,65 199,88 73% 1.042,82 18.452 205,15 27,74 4.010 

2029 739,53 543,35 196,18 73% 1.049,97 20.890 216,91 29,33 4.240 

2030 739,53 547,05 192,48 74% 1.057,12 23.358 228,67 30,92 4.469 

2031 739,53 550,74 188,79 74% 1.064,25 25.859 240,42 32,51 4.699 

2032 740,06 555,05 185,01 75% 1.072,58 28.422 252,36 34,10 4.933 

2033 740,83 555,62 185,21 75% 1.073,68 30.814 264,40 35,69 5.168 

2034 741,58 556,19 185,39 75% 1.074,78 33.211 276,46 37,28 5.404 

2035 742,29 556,72 185,57 75% 1.075,81 35.611 288,53 38,87 5.639 

2036 742,99 557,24 185,75 75% 1.076,81 38.015 300,62 40,46 5.876 

2037 743,65 557,74 185,91 75% 1.077,78 40.421 312,71 42,05 6.112 

2038 744,30 558,23 186,07 75% 1.078,72 42.830 324,82 43,64 6.349 

2039 744,93 558,70 186,23 75% 1.079,63 45.243 336,93 45,23 6.586 

2040 745,53 559,15 186,38 75% 1.080,50 47.658 349,06 46,82 6.823 

2041 746,10 559,58 186,52 75% 1.081,33 50.074 361,19 48,41 7.060 

2042 746,64 559,98 186,66 75% 1.082,11 52.497 373,32 50,00 7.297 

Fonte: Elaborado pelos autores.   
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Tabela 6 – Quadro Síntese das Estimativas das Demandas dos Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbana para o Cenário Desejável. (continuação) 

CENÁRIO DESEJÁVEL 

Ano 

Reservatórios 

de 

Amortecimento 

Volume de 

Amortecimento 

Áreas 

Verdes 

Públicas 

Áreas Verdes 

Por 

Habitantes 

Extensão 

dos 

Parques 

Lineares 

Parcela de 

Cursos d'água 

Com Parques 

Lineares 

Índice De 

Aproveitamento 

de Água Pluvial 

Em Residências 

Nº de Domicílios 

Com Aproveita-

mento de Água 

Pluvial 

Volume de Água 

Pluvial Captada 

e Aproveitada 

(unid.) (m³) (km²) (m²/hab.) km (%) (%) (unid.) (m³) 

2023 44 433.302,00 5,30 43,08 0,39 5,00 0,04 14,00 1.238,31 

2024 44 433.302,00 5,68 45,50 0,78 10,00 0,16 63,00 5.572,41 

2025 44 433.302,00 6,06 47,88 1,17 15,00 0,29 114,00 10.083,40 

2026 44 433.302,00 6,44 50,20 1,56 20,00 0,41 166,00 14.682,85 

2027 44 433.302,00 6,82 52,49 1,95 25,00 0,54 219,00 19.370,75 

2028 44 433.302,00 7,20 54,74 2,34 30,00 0,66 274,00 24.235,55 

2029 44 433.302,00 7,58 56,95 2,73 35,00 0,79 330,00 29.188,80 

2030 44 433.302,00 7,96 59,13 3,12 40,00 0,91 386,00 34.142,06 

2031 44 433.302,00 8,34 61,29 3,51 45,00 1,04 444,00 39.272,21 

2032 44 433.613,56 8,72 63,42 3,89 50,00 1,16 503,00 44.490,81 

2033 44 434.061,37 9,10 65,52 4,28 55,00 1,29 563,00 49.797,87 

2034 44 434.499,57 9,48 67,61 4,67 60,00 1,41 624,00 55.193,37 

2035 44 434.918,25 9,86 69,67 5,06 65,00 1,54 685,00 60.588,88 

2036 44 435.327,14 10,24 71,73 5,45 70,00 1,66 748,00 66.161,29 

2037 44 435.716,50 10,62 73,76 5,84 75,00 1,79 811,00 71.733,70 

2038 44 436.096,28 11,00 75,79 6,23 80,00 1,91 875,00 77.394,56 

2039 44 436.466,27 11,38 77,81 6,62 85,00 2,04 939,00 83.055,41 

2040 44 436.816,74 11,76 79,82 7,01 90,00 2,16 1.004,00 88.804,72 

2041 44 437.147,66 12,14 81,82 7,40 95,00 2,29 1.070,00 94.642,48 

2042 44 437.469,00 12,54 83,95 7,79 100,00 2,50 1.178,00 104.195,18 

Fonte: Elaborado pelos autores.   
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2.5 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Com o objetivo de apresentar uma síntese global dos cenários Tendencial e Desejável 

definidos para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos para o 

município de Três Lagoas/MS, elaborou-se o Quadro 10, no qual são apresentadas 

as principais características de cada aspecto abordado na construção destes.  

Quadro 10 – Síntese dos principais aspectos abordados na construção dos cenários do Sistema de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

FATORES CRÍTICOS CENÁRIO TENDENCIAL CENÁRIO DESEJÁVEL 

Legislação aplicável 

A não efetiva implementação das Políticas 
Municipais de Resíduos Sólidos, 
acarretando lacunas legais; 

Instrumentos específicos de planejamento 
de resíduos sólidos desatualizados.  

Existência de Política Municipal de 
Resíduos Sólidos, sólida e regulamentada; 

Instrumentos específicos de planejamento 
de resíduos sólidos (dentre eles, o 
PMGIRS de Três Lagoas/MS) atualizado, 
revisado e legalmente instituído. 

Forma de prestação 

dos serviços 

Os serviços seriam executados parte por 
administração pública direta através da 
Secretaria Municipal Meio Ambiente e 
Agronegócio (SEMEA) e Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Transporte (SEINTRA), e com contrato de 
prestação de serviço; 

Atuação de organização de catadores e/ou 
de forma mista na reciclagem de materiais. 

Os serviços seriam prestados através de 
contratos de prestação de serviço por 
empresas tecnicamente e 
operacionalmente habilitadas e/ou 
Parceria Público-Privada (PPP) e parte 
pela administração pública. 

Haveria a manutenção/contratação de 
organizações de catadores para 
participarem da triagem e comercialização 
de materiais recicláveis. 

Fiscalização e 

regulação 

Mecanismos ineficientes e descontínuos 
de fiscalização e inexistência de entidade 
reguladora. órgãos Executivo e Colegiados 
não atuante. 

Mecanismos oficiais e contínuos de 
fiscalização e regulação atuante para a 
vertente, e fiscalização eficiente com a 
existência de órgãos Executivo e 
Colegiado atuantes. 

Estrutura Institucional 

Estruturada de forma inadequada no que 
se refere à definição de responsabilidades 
e área de atuação nos campos de gestão e 
execução dos serviços de limpeza urbana 
e de manejo de resíduos sólidos. 

Adequação dos órgãos relacionados aos 
serviços de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, de forma a garantir a 
prestação desses serviços em boas 
condições e sem sobreposições/ lacunas 
de responsabilidades. 

População atendida 

100% da população da sede urbana e 
Distrito de Garcias atendida pela coleta 
convencional, bem como a população rural 
e Distrito de Arapuá atendida por meio de 
lixeiras rurais, desconsiderando que o 
incremento populacional vindouro terá 
atendimento com os serviços de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

100% da população da sede urbana, 
incluindo os distritos de Arapuá e Garcias, 
bem como os assentamentos Piaba, Pontal 
do Faia e Vinte de Março atendida com 
regularidade e qualidade nos serviços, 
observando os critérios de sustentabilidade 
econômico-financeira. 

Geração per capita Crescente. 
Decrescente e com tendência de 
estabilização. 

Educação ambiental e 

sensibilização 
Insuficientes e descontinuadas. Eficientes, continuadas e transformadoras. 

Ações para reduzir, 

repensar, reaproveitar, 

reciclar e recusar 

(5 Rs) 

Inexistência de investimento em 
infraestrutura. 

Investimentos e ações eficientes 
(operacionalização de infraestruturas e 
fomento à educação ambiental) com alta 
produtividade operacional. 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

67 

FATORES CRÍTICOS CENÁRIO TENDENCIAL CENÁRIO DESEJÁVEL 

Disposição Final de 

Resíduos Sólidos 

(rejeitos) 

Aterro sanitário municipal licenciado 
operado por terceiro. 

Aterro sanitário municipal e/ou 
intermunicipal operacionalizado via gestão 
associada e/ou Parceria Público-Privada 
(se comprovada viável, mediante estudo 
prévio, técnica e economicamente). 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

O prognóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do 

município de Três Lagoas/MS foi desenvolvido a partir de dois cenários de referência, 

ambos baseados em objetivos almejados com a implantação deste PMSB a partir de 

diferentes rumos da gestão municipal acerca dos resíduos sólidos. 

Expõe-se que esse delineamento buscou materializar o comparativo entre as 

demandas crescentes da sociedade e a necessidade de oferta de serviços e 

infraestruturas para o adequado manejo dos resíduos sólidos em duas linhas de 

evolução distintas: Cenário Tendencial, no qual as práticas adotadas até o momento, 

a eficácia e eficiência dos serviços seguem a linha natural de implementação/melhoria 

com pequenos incrementos das ações propostas no planejamento; frente ao Cenário 

Desejável que toda estrutura  do sistema seja revista de forma a buscar sua 

otimização através da implementação e operacionalização das ações propostas neste 

PMSB. 

Em síntese, foi estimado que entre 2023 e 2042 ocorra uma geração de 

860.559,20 toneladas de RSDC no Cenário Desejável, das quais 21.620,99 toneladas 

seriam recicladas (parcela seca), 23.928,28 toneladas beneficiadas por compostagem 

(parcela orgânica) e 815.009,93 toneladas aterradas (considerando a parcela de RLU 

aterrada). Já no Cenário Tendencial, seriam geradas 931.741,59 toneladas ao longo 

de todo o horizonte de planejamento, das quais 6.368,91 toneladas seriam recicladas 

(parcela seca), e 925.372,65 toneladas aterradas (considerando a parcela de RLU 

aterrada). 

Referente à quantidade de RCC gerada no âmbito municipal, estimou-se que ao longo 

do horizonte de planejamento será gerado de RCC um total de 

1.535.747,57 toneladas para ambos os cenários. Verifica-se um aumento estimado de 

aproximadamente 42,81% na quantidade gerada destes resíduos entre 2023 e 2042. 
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Apesar das quantidade de RCC gerados nos Cenários Tendencial e Desejável serem 

idênticas, o índices de reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem seriam 

distintos, uma vez que pressupõe-se no Cenário Desejável a estruturação de Área de 

Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A 

e/ou Ecopontos, de modo que estas infraestruturas sejam estrategicamente 

implantadas no município que, além de atender aos RCC gerados em obras públicas 

e aqueles oriundos de pequenos geradores, com a implementação das ações de 

fiscalização, controle e educação ambiental efetivos, os entes privados seriam 

também envolvidos neste sistema, com a devida remuneração pelo serviço à 

municipalidade. Enquanto no Cenário Tendencial haveria a manutenção apenas de 

ações pontuais de reaproveitamento desses resíduos e sem uma fiscalização efetiva, 

tal como foi observado na etapa de diagnóstico situacional. 

Portanto, considerando o somatório de todo o período de planejamento para as 

classes A, B e B’ dos RCC, estima-se que sejam recuperadas 16.885,41 toneladas no 

Cenário Desejável e 4.483,00 toneladas no Cenário Tendencial. Com relação às 

classes C, D e rejeitos dos RCC, no Cenário Tendencial considerou-se que não 

existisse destinação ambientalmente adequada para todo o horizonte temporal, 

enquanto no Cenário Desejável estimou-se que seriam destinados adequadamente 

445,80 toneladas de RCC Classe C, 35,55 toneladas Classe D e 408,80 toneladas de 

rejeito ao longo do horizonte de planejamento.  

No que concerne aos Resíduos Volumosos (equipamentos domésticos inutilizados, 

grandes embalagens, peças de madeira, podas e outros assemelhados), estima-se 

que durante o horizonte temporal serão geradas 100.357,92 toneladas de resíduos 

em ambos os cenários de referência, correspondendo às frações segregadas de: 

25.089,48 toneladas de podas; 50.178,96 toneladas de madeira em peça; 

12.544,74 toneladas de resíduos Classe B; e 12.544,74 toneladas de rejeitos. 

Em ambos os cenários a estimativa de geração anual de RVol seria igual, porém no 

Cenário Desejável haveria um maior reaproveitamento, reutilização, reciclagem e 

destinação adequada. Portanto, estima-se que durante o horizonte de planejamento 

sejam recuperadas 37.337,52 toneladas de RVol no Cenário Desejável, valor este 

311 vezes maior que as 120,04 toneladas estimadas no Cenário Tendencial. 
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Referente à geração de resíduos oriundos dos serviços limpeza urbana (varrição, 

capina e roçada), em todo o horizonte de planejamento seriam geradas 

139.761,24 toneladas no Cenário Tendencial, enquanto no Cenário Desejável seriam 

geradas 40.547,28 toneladas desses materiais. 

Em relação aos RSS gerados no município de Três Lagoas/MS, estimou-se a 

quantidade total de RSS tratada como resíduo infectante em todo o horizonte de 

planejamento no Cenário Tendencial corresponde a 3.398,19 toneladas, enquanto no 

Cenário Desejável 2.343,74 toneladas de RSS seriam tratadas como resíduo 

infectante.  

No que diz respeito aos RSS tratados como resíduo comum, o Cenário Desejável tem 

um crescimento mais acentuado frente ao Cenário Tendencial, totalizando 

2.982,58 toneladas de RSS tratadas como resíduo comum ao longo de todo o 

horizonte de planejamento, frente às 1.928,13 toneladas estimadas no Cenário 

Tendencial. O aumento esperado no Cenário Desejável é de grande importância 

econômica e ambiental, uma vez que a segregação correta e eficiente dos RSS 

propicia que os resíduos comuns (Grupo D) sejam tratados como tal, assim 

necessitando de técnicas mais simples e menos onerosas para tratamento e 

destinação final. 

Para os resíduos com logística reversa prevista, estima-se que durante todo o 

horizonte de planejamento devam ser geradas 7.170,23 toneladas de resíduos 

eletroeletrônicos, 11.968.775 unidades de pilhas, 248.210 unidades de baterias, 

3.479.840 unidades de lâmpadas fluorescentes, 13.810,49 toneladas de resíduos de 

pneus inservíveis. Em relação aos medicamentos vencidos ou em desuso estimou-se 

que sejam descartadas 151,38 toneladas de resíduos. No que concerne a 

recuperação de embalagens em geral, estima-se que sejam recuperadas 

72.562,35 toneladas de embalagens de papel/papelão, 59.925,99 toneladas de 

embalagens de plásticos, 9.251,01 toneladas de embalagens de vidro e 

6.861,26 toneladas de embalagens de metal, considerando todo o horizonte de 

planejamento. 
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Visando sintetizar os dados gerados e utilizados neste capítulo, foram elaborada as 

Tabela 7 para o Cenário Tendencial, Tabela 8 para o Cenário Desejável e Tabela 9 

para os resíduos com logística reversa obrigatória, as estimativas e geração de 

resíduos e os principais resultados obtidos quanto à recuperação e/ou destinação 

adequada dos resíduos sólidos considerados em amos os cenários para o município 

de Três Lagoas/MS. 
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Tabela 7 – Quadro Síntese das Estimativas das Demandas dos Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos para o Cenário Tendencial.  

CENÁRIO TENDENCIAL 

Ano 

DADOS BÁSICOS QUANT. DE RSDC QUANT. DE RSDC POR DESTINAÇÃO 

Quant. de 
RCC 

Quant. de 
RLU 

Quant. de 
RV Pop. 

Atendida 

Índice 
de 

atend. 
urbano 

Geração 
per capita 
de RSDC 

Total 
Resíduos 

recicláveis 
Resíduos 

compostáveis 
Rejeitos 

Resíduos 
Recicláveis 
recuperado 

Resíduos 
Compostáveis 
beneficiados 

Resíduos 
aterrados 

(hab.) (%) (kg/hab.dia) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) 

2023 123.046 100,00% 0,864 38.803,79 12.223,19 19.945,15 6.635,45 265,24 – 38.538,55 63.895,73 5.820,57 4.491,18 

2024 124.840 100,00% 0,870 39.642,94 12.487,53 20.376,47 6.778,94 270,98 – 39.371,96 65.096,30 5.946,44 4.556,66 

2025 126.588 100,00% 0,876 40.475,25 12.749,70 20.804,28 6.921,27 276,67 – 40.198,58 66.358,75 6.071,29 4.620,46 

2026 128.289 100,00% 0,882 41.300,08 13.009,53 21.228,24 7.062,31 282,31 – 41.017,77 67.580,13 6.195,01 4.682,55 

2027 129.943 100,00% 0,888 42.117,13 13.266,90 21.648,20 7.202,03 287,89 – 41.829,24 68.865,82 6.317,57 4.742,92 

2028 131.550 100,00% 0,894 42.926,09 13.521,72 22.064,01 7.340,36 293,42 – 42.632,67 70.161,18 6.438,91 4.801,58 

2029 133.109 100,00% 0,901 43.774,89 13.789,09 22.500,29 7.485,51 299,22 – 43.475,67 71.525,60 6.566,23 4.858,48 

2030 134.622 100,00% 0,908 44.616,42 14.054,17 22.932,84 7.629,41 304,98 – 44.311,44 72.844,33 6.692,46 4.913,70 

2031 136.090 100,00% 0,915 45.450,66 14.316,96 23.361,64 7.772,06 310,68 – 45.139,98 74.233,02 6.817,60 4.967,29 

2032 137.515 100,00% 0,922 46.277,91 14.577,54 23.786,85 7.913,52 316,33 – 45.961,58 75.634,56 6.941,69 5.019,30 

2033 138.895 100,00% 0,929 47.097,21 14.835,62 24.207,97 8.053,62 321,93 – 46.775,28 77.047,63 7.064,58 5.069,67 

2034 140.233 100,00% 0,936 47.909,20 15.091,40 24.625,33 8.192,47 327,48 – 47.581,72 78.537,85 7.186,38 5.118,50 

2035 141.526 100,00% 0,943 48.712,54 15.344,45 25.038,25 8.329,84 332,97 – 48.379,57 79.975,09 7.306,88 5.165,70 

2036 142.777 100,00% 0,950 49.507,91 15.594,99 25.447,07 8.465,85 338,41 – 49.169,50 81.491,21 7.426,19 5.211,36 

2037 143.985 100,00% 0,957 50.294,68 15.842,82 25.851,47 8.600,39 343,79 – 49.950,89 83.089,99 7.544,20 5.255,45 

2038 145.151 100,00% 0,964 51.072,82 16.087,94 26.251,43 8.733,45 349,11 – 50.723,71 84.634,53 7.660,92 5.298,01 

2039 146.272 100,00% 0,971 51.840,99 16.329,91 26.646,27 8.864,81 354,36 – 51.486,63 86.192,62 7.776,15 5.338,93 

2040 147.349 100,00% 0,978 52.599,17 16.568,74 27.035,97 8.994,46 359,54 – 52.239,63 87.837,09 7.889,88 5.378,24 

2041 148.381 100,00% 0,985 53.346,67 16.804,20 27.420,19 9.122,28 364,65 – 52.982,02 89.496,82 8.002,00 5.415,91 

2042 149.371 100,00% 0,990 53.975,21 17.002,19 27.743,26 9.229,76 368,95 – 53.606,26 91.249,32 8.096,28 5.452,04 

TOTAL 2.749.532 100,00% - 931.741,56 293.498,59 478.915,18 159.327,79 6.368,91 – 925.372,65 1.535.747,57 139.761,24 100.357,92 

Fonte: Elaborado pelos autores.   
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Tabela 7 – Quadro Síntese das Estimativas das Demandas dos Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos para o Cenário Tendencial. (continuação) 

CENÁRIO TENDENCIAL 

Ano 

QUANT. DE RV QUANT. DE RSS Quant. de RSU 

 Poda Madeira Classe B Rejeitos Total Resíduos infectantes Resíduos comuns 

(t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) 

2023 – – – – 240,45 60,11 180,34 113.251,72 

2024 – – – – 243,68 60,92 182,76 115.486,02 

2025 – – – – 246,83 61,71 185,12 117.772,58 

2026 – – – – 249,89 62,47 187,42 120.007,66 

2027 – – – – 252,86 63,22 189,65 122.296,30 

2028 – – – – 255,75 63,94 191,81 124.583,49 

2029 – – – – 258,54 64,64 193,91 126.983,74 

2030 – – – – 261,25 65,31 195,94 129.328,16 

2031 – – – – 263,88 65,97 197,91 131.732,44 

2032 – – – – 266,42 66,61 199,82 134.139,89 

2033 3,17 6,34 1,58 1,58 268,89 67,22 201,67 136.547,98 

2034 3,20 6,40 1,60 1,60 271,27 67,82 203,46 139.023,21 

2035 3,23 6,46 1,61 1,61 273,58 68,40 205,19 141.433,79 

2036 3,26 6,51 1,63 1,63 275,81 68,95 206,86 143.912,49 

2037 3,28 6,57 1,64 1,64 277,96 69,49 208,47 146.462,29 

2038 3,31 6,62 1,66 1,66 280,03 70,01 210,02 148.946,32 

2039 3,34 6,67 1,67 1,67 282,02 70,51 211,52 151.430,71 

2040 3,36 6,72 1,68 1,68 283,93 70,98 212,95 153.988,31 

2041 4,06 8,12 2,03 2,03 285,76 71,44 214,32 156.547,17 

2042 4,09 8,18 2,04 2,04 287,51 71,88 215,63 159.060,36 

Total 34,30 68,60 17,15 17,15 5.326,32 1.331,58 3.994,74 2.712.934,64 

Fonte: Elaborado pelos autores.   
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Tabela 8 – Quadro Síntese das Estimativas das Demandas dos Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos para o Cenário Desejável.  

CENÁRIO DESEJÁVEL 

Ano 

DADOS BÁSICOS QUANT. DE RSDC QUANT. DE RSDC POR DESTINAÇÃO 

Quant. de 

RCC 

Quant. de 

RLU 

Quant. 

de RV Pop. 

Atendida 

Índice 

atend. 

urbano 

Geração per 

capita de 

RSDC 

Total 
Resíduos 

recicláveis 

Resíduos 

compostáveis 
Rejeitos 

Resíduos 

Recicláveis 

recuperado 

Resíduos 

Compostáveis 

beneficiados 

Resíduos 

aterrados 

(hab.) (%) (kg/hab.dia) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) 

2023 123.457 100% 0,864 38.933,40 12.264,02 20.011,77 6.657,61 266,13 – 38.667,27 63.895,73 1.941,64 240,45 

2024 125.252 100% 0,866 39.590,90 12471,135 20.349,73 6.770,04 336,72 101,75 39.152,44 65.096,30 1.950,40 243,68 

2025 127.000 100% 0,868 40.236,14 12674,3841 20.681,38 6.880,38 430,93 206,81 39.598,40 66.358,75 1.959,20 246,83 

2026 128.701 100% 0,870 40.869,00 12873,7358 21.006,67 6.988,60 527,82 315,10 40.026,08 67.580,13 1.968,04 249,89 

2027 130.355 100% 0,868 41.299,07 13009,2074 21.227,72 7.062,14 624,44 424,55 40.250,07 68.865,82 1.976,93 252,86 

2028 131.962 100% 0,866 41.711,87 13139,2386 21.439,90 7.132,73 722,66 536,00 40.453,21 70.161,18 1.985,86 255,75 

2029 133.521 100% 0,864 42.107,18 13263,7625 21.643,09 7.200,33 822,35 649,29 40.635,54 71.525,60 1.994,84 258,54 

2030 135.034 100% 0,862 42.485,75 13383,0104 21.837,67 7.265,06 923,43 764,32 40.798,00 72.844,33 2.003,86 261,25 

2031 136.502 100% 0,860 42.847,98 13497,113 22.023,86 7.327,00 1.025,78 880,95 40.941,24 74.233,02 2.012,92 263,88 

2032 137.927 100% 0,858 43.194,60 13606,2986 22.202,02 7.386,28 1.129,32 999,09 41.066,18 75.634,56 2.022,04 266,42 

2033 139.307 100% 0,856 43.525,08 13710,3999 22.371,89 7.442,79 1.233,94 1.118,59 41.172,55 77.047,63 2.031,19 268,89 

2034 140.646 100% 0,854 43.840,76 13809,8409 22.534,15 7.496,77 1.339,55 1.239,38 41.261,83 78.537,85 2.040,40 271,27 

2035 141.939 100% 0,852 44.140,19 13904,1599 22.688,06 7.547,97 1.446,03 1.361,28 41.332,87 79.975,09 2.049,64 273,58 

2036 143.190 100% 0,850 44.424,70 13993,7797 22.834,29 7.596,62 1.553,31 1.484,23 41.387,16 81.491,21 2.058,94 275,81 

2037 144.398 100% 0,848 44.694,07 14078,6317 22.972,75 7.642,69 1.661,28 1.608,09 41.424,70 83.089,99 2.068,28 277,96 

2038 145.564 100% 0,846 44.948,71 14158,8429 23.103,64 7.686,23 1.769,86 1.732,77 41.446,08 84.634,53 2.077,67 280,03 

2039 146.685 100% 0,844 45.187,78 14234,151 23.226,52 7.727,11 1.950,08 1.858,12 41.379,58 86.192,62 2.087,11 282,02 

2040 147.762 100% 0,838 45.195,96 14236,7283 23.230,73 7.728,51 1.993,14 1.974,61 41.228,21 87.837,09 2.096,59 283,93 

2041 148.794 100% 0,838 45.511,62 14336,1605 23.392,97 7.782,49 2.050,07 2.105,37 41.356,18 89.496,82 2.106,12 285,76 

2042 149.784 100% 0,838 45.814,43 14431,5461 23.548,62 7.834,27 2.121,44 2.260,67 41.432,33 91.249,32 2.115,62 287,51 

Total 149.784 100% – 860.559,20 271.076,15 442.327,43 147.155,62 23.928,28 21.620,99 815.009,93 1.535.747,57 40.547,28 5.326,32 

Fonte: Elaborado pelos autores.   
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Tabela 8 – Quadro Síntese das Estimativas das Demandas dos Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos para o Cenário Desejável. (continuação) 

CENÁRIO DESEJÁVEL 

Ano 

QUANT. DE RV QUANT. DE RSS 
Quant. de RSU 

Poda Madeira Classe B Rejeitos Total Resíduos infectantes Resíduos comuns 

(t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) 

2023 – – – – 240,45 60,11 180,34 109.502,41 

2024 56,96 113,92 28,48 28,48 243,68 60,92 182,76 111.437,95 

2025 115,51 231,02 57,76 57,76 246,83 61,71 185,12 113.421,39 

2026 175,60 351,19 87,80 87,80 249,89 62,47 187,42 115.349,62 

2027 237,15 474,29 118,57 118,57 252,86 63,22 189,65 117.137,60 

2028 300,10 600,20 150,05 150,05 255,75 63,94 191,81 118.916,23 

2029 364,39 728,77 182,19 182,19 258,54 64,64 193,91 120.744,63 

2030 429,95 859,90 214,97 214,97 261,25 65,31 195,94 122.508,89 

2031 496,73 993,46 248,36 248,36 263,88 65,97 197,91 124.325,08 

2032 564,67 1.129,34 282,34 282,34 266,42 66,61 199,82 126.136,92 

2033 633,71 1.267,42 316,85 316,85 268,89 67,22 201,67 127.942,46 

2034 639,81 1.279,63 319,91 319,91 271,27 67,82 203,46 129.808,79 

2035 710,28 1.420,57 355,14 355,14 273,58 68,40 205,19 131.604,20 

2036 716,56 1.433,12 358,28 358,28 275,81 68,95 206,86 133.462,02 

2037 788,32 1.576,64 394,16 394,16 277,96 69,49 208,47 135.385,76 

2038 794,70 1.589,40 397,35 397,35 280,03 70,01 210,02 137.238,95 

2039 867,58 1.735,15 433,79 433,79 282,02 70,51 211,52 139.088,45 

2040 873,96 1.747,93 436,98 436,98 283,93 70,98 212,95 140.791,81 

2041 947,78 1.895,57 473,89 473,89 285,76 71,44 214,32 142.816,22 

2042 954,11 1.908,21 477,05 477,05 287,51 71,88 215,63 144.918,92 

Total 10.667,86 21.335,72 5.333,93 5.333,93 5.326,32 1.331,58 3.994,74 2.542.538,29 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Tabela 9 – Síntese do estudo das demandas futuras para os resíduos com logística reversa obrigatória. 

RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA 

Ano 
Eletroelet. Pilhas Baterias Lâmp. Fluoresc. Pneus Medicamento Papel/papelão Plástico Vidro Metal 

(t) (unid.) (unid.) (unid.) (t) (t) (t) (t) (t) (t) 

2023 320,99 535.804 11.112 155.780 623,46 6,83 3.282,86 2.575,44 418,53 310,69 

2024 325,66 543.594 11.273 158.048 631,84 6,93 3.338,31 2.618,94 425,60 315,94 

2025 330,20 551.180 11.430 160.252 640,01 7,02 3.392,71 2.661,62 432,54 321,08 

2026 334,62 558.563 11.584 162.400 647,94 7,10 3.446,07 2.703,48 439,34 326,13 

2027 338,92 565.741 11.732 164.484 655,64 7,19 3.482,34 2.731,93 443,97 329,57 

2028 343,10 572.716 11.877 166.512 663,12 7,27 3.517,14 2.759,24 448,40 332,86 

2029 347,15 579.482 12.017 168.480 670,36 7,35 3.550,48 2.785,39 452,65 336,02 

2030 351,09 586.048 12.154 170.388 677,39 7,43 3.582,40 2.810,43 456,72 339,04 

2031 354,91 592.419 12.286 172.244 684,20 7,50 3.612,94 2.834,39 460,62 341,93 

2032 358,61 598.604 12.414 174.040 690,80 7,57 3.642,17 2.857,32 464,34 344,69 

2033 362,20 604.593 12.538 175.780 697,19 7,64 3.670,03 2.879,18 467,89 347,33 

2034 365,68 610.404 12.659 177.472 703,38 7,71 3.696,65 2.900,07 471,29 349,85 

2035 369,04 616.016 12.775 179.104 709,36 7,78 3.721,90 2.919,87 474,51 352,24 

2036 372,29 621.445 12.888 180.680 715,14 7,84 3.745,89 2.938,69 477,57 354,51 

2037 375,43 626.688 12.996 182.204 720,71 7,90 3.768,60 2.956,51 480,46 356,66 

2038 378,47 631.748 13.101 183.676 726,08 7,96 3.790,08 2.973,36 483,20 358,69 

2039 381,38 636.613 13.202 185.092 731,25 8,02 3.810,23 2.989,17 485,77 360,60 

2040 384,18 641.288 13.299 186.452 736,20 8,07 3.810,92 2.989,71 485,86 360,66 

2041 386,86 645.766 13.392 187.752 740,94 8,12 3.837,54 3.010,59 489,25 363,18 

2042 389,44 650.063 13.481 189.000 745,47 8,17 3.863,07 3.030,62 492,51 365,60 

Total 7.170,23 11.968.775 248.210 3.479.840 13.810,49 151,38 72.562,35 56.925,99 9.251,01 6.867,26 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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3 DEFINIÇÃO DO CENÁRIO PLANEJADO 

A partir da análise de uma série de forças atuantes sobre a execução dos serviços 

que envolvem os sistemas do saneamento básico, delineou-se o Cenário Planejado 

destas vertentes no âmbito municipal durante o horizonte temporal provisionado para 

a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, não se limitando somente ao 

modelo de atendimento atual, mas considerando tendencias futuras de melhorias 

quanto a abrangência, eficiência e eficácia do sistema baseadas em variáveis 

econômicas, financeiras, ambientais, bem como observando as limitações técnicas e 

mecanismos operacionais de fatos viáveis.  

As inter-relações analisadas para a estruturação do Cenário Planejado são 

fundamentadas nas cenarização construídas e detalhadas na etapa de Prognóstico 

(capítulo 2), ou seja, através das referências obtidas por meio do Cenário Tendencial  

que traça uma perspectiva futura de desenvolvimento do saneamento básico baseado 

na manutenção do comportamento pretérito, e o Cenário Desejável com o panorama 

futuro ideal de evolução da gestão dos sistemas de saneamento básico com plena 

universalização e modernização dos serviços, baseados no atendimento de 

regramentos legais federais e estaduais, metas contratuais e práticas ambientais 

adequadas.  

O Cenário Planejado representa uma condição intermediária estabelecida entre dos 

cenários Tendencial e Desejável, o qual visa promover mecanismos para a melhoria 

dos serviços e sua universalização, operados segundo as preconizações legais 

vigentes, resultando em ganhos socioeconômicos para a população e de qualidade 

ambiental em questões relacionadas aos sistemas do saneamento básico.  

É importante frisar que o objetivo da cenarização apresentada não é de acertar a 

situação que prevalecerá no futuro, uma vez que esta será moldada ao longo do 

tempo, contudo, o delineamento de perspectiva futura permite que os gestores 

estejam melhores preparados para definir estratégias e para lidar com incertezas do 

ambiente de mudança (DA SILVA; SPERS; WRIGHT, 2012). 

Desta forma, o Cenário Planejado refletirá o caminho a ser trilhado no futuro (2023 a 

2042), quanto à evolução das demandas sobre os sistemas do saneamento básico, 
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permitindo estabelecer o alcance das metas previstas, planejadas de forma viável e 

factível até a consolidação da universalização do atendimento. Sendo assim, dos 

quadros na sequência apresentam os principais fatores que contribuíram para a 

estruturação do Cenário Planejado do PMSB de Três Lagoas/MS. 

3.1 ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAIS E LEGAIS 

Neste sentido, o Tomo I – Planejamento dos Aspectos Institucionais, Gerenciais e 

Legais agrega os detalhamentos das intervenções necessárias para a implementação 

e operacionalização do planejamento proposto através do processo de revisão do 

PMSB para os Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais, com base na estruturação 

do Cenário Planejado conforme os principais fatores apresentados no Quadro 11. 

Quadro 11 - Síntese dos principais fatores incidentes na construção do Cenário Planejado dos Aspectos 
Institucionais, Gerenciais e Legais.  

FATORES CENÁRIO PLANEJADO 

Regulação e Fiscalização 

Existência de ente regulador atuante e estabelecimento de mecanismo oficiais 

e contínuos de fiscalização e regulação, e a existência dos órgãos Executivo e 

Colegiado atuantes. 

Estrutura Institucional 

Revisão/aditivo do convênio com a prestadora de serviço para atendimento da 

população urbana da sede urbana e dos distritos de Arapuá e Garcias, a partir 

de 2028 com o sistema de abastecimento de água.  

Revisão/aditivo do convênio com a prestadora de serviço para atendimento da 

população urbana da sede urbana. 

Legislação aplicável 

Arcabouço legal revisado e robusto suprimindo lacunas e/ou divergências, além 

da compatibilização do PMSB com os demais instrumentos de planejamento 

implementados no âmbito municipal. Com mecanismos e disciplinamentos 

legais que visem a proteção e o controle dos mananciais superficiais e 

subterrâneos utilizados e potenciais.  

Educação ambiental e 

sensibilização da população 

Investimentos e ações para fomentar a prática relacionadas a educação e 

sensibilização ambiental da população com foco no: 

•  uso racional e sustentável da água, bem como no incentivo a sua 
reutilização; 

• realização de ligações residenciais na rede de esgoto existente e, nas áreas 
onde não há cobertura do SES; 

• incentivar a utilização de soluções individuais adequadas para a disposição 
correta do efluente doméstico gerado; 

• aproveitamento de águas pluviais e demais fatores relacionados a 
preservação ambiental. 

• ações de reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar (5 R’s). 

Fonte: Elaborado pelos autores.   
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3.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Neste sentido, o Tomo II – Planejamento do Sistema de Abastecimento de Água 

agrega os detalhamentos das intervenções necessárias para a implementação e 

operacionalização do planejamento proposto através do processo de revisão do 

PMSB para a vertente que consiste no Sistema de Abastecimento de Água, com base 

na estruturação do Cenário Planejado conforme os principais fatores apresentados no 

Quadro 12. 

Quadro 12 - Síntese dos principais fatores incidentes na construção do Cenário Planejado do Sistema de 
Abastecimento de Água. 

FATORES CENÁRIO PLANEJADO 

Consumo per capita Redução do consumo per capita. 

Evolução da população 

atendida 

Atendimento de 100% das populações urbanas (sede urbanas e distritos de 

Arapuá e Garcias) do município, incluindo gradualmente o Distrito de Garcias, 

de forma a almejar a universalização do acesso a água tratada na área urbana. 

Qualidade da água 
Atendimento aos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação 

específica, garantir água tratada com qualidade e quantidade suficiente.  

Reaproveitamento de água 

Inserção no Programa de Educação Ambiental de ações que visem a 

sensibilização e envolva a população quanto ao uso consciente e racional da 

água potável e promover mecanismos que incentivem o reuso de águas cinzas 

e/ou da chuva.  

Índice de perdas 

Redução do índice de perda para até 25,0% no final do horizonte de 

planejamento, com investimentos em melhorias contínuas na qualidade dos 

serviços, com foco no controle de perdas, cuja metas, procedimentos técnicos 

e operacionais para seu alcance deverão ser alvo de estudo específico que 

permita seu êxito (Plano de Controle de Perdas).  

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Complementarmente ao exposto no Quadro 12 que tem como objeto estruturar um 

panorama a fim de orientar a implementação do planejamento almejado através do 

processo de revisão do PMSB, a Tabela 10 agrega a compilação dos dados de 

estimativas de demandas que caracterizam o SAA no horizonte temporal de 20 anos 

(2023 a 2042) para o Cenário Planejado, utilizado como referencial para embasar a 

programação do SAA de Três Lagoas/MS. 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

80 

Tabela 10 – Síntese das estimativas das demandas do Sistema de Abastecimento de Água de Três Lagoas/MS para o Cenário Planejado. 

Ano  

Pop. urbana 

atendida 

Pop. rural 

atendida 

Atendimento 

Total 

Atendimento 

Urbano  

Atendimento 

Rural 

Consumo 

per capita 

Índice de Perdas 

na distribuição 

Índice de 

perdas por 

ligação 

Volume de 

produção/ 

captação 

Grau de utilização 

do sistema de 

produção  

(hab.) (hab.) % % % (L/hab.dia) % L/lig.dia x 1.000 m³/ano (%) 

2023 122.886 0 97,10 99,87 0,00 167,18 33,00 168,73 11.191,92 92,51 

2024 124.678 0 97,21 99,87 0,00 164,74 33,00 166,27 11.189,40 92,43 

2025 126.424 0 97,32 99,87 0,00 162,30 33,00 163,80 11.178,05 92,35 

2026 128.123 0 97,42 99,87 0,00 159,86 33,00 161,34 11.157,96 92,27 

2027 129.774 0 97,51 99,87 0,00 157,42 33,00 158,88 11.129,24 92,19 

2028 131.550 0 97,73 100,00 0,00 155,00 30,00 136,12 10.632,06 92,11 

2029 133.109 0 97,82 100,00 0,00 155,00 30,00 136,12 10.758,06 92,02 

2030 134.623 0 97,91 100,00 0,00 155,00 30,00 136,12 10.880,42 91,94 

2031 136.090 0 97,99 100,00 0,00 155,00 30,00 136,12 10.998,99 91,86 

2032 137.515 0 98,07 100,00 0,00 155,00 30,00 136,12 11.114,16 91,78 

2033 138.895 226 98,30 100,00 8,61 155,00 28,00 123,51 10.931,63 91,70 

2034 140.233 226 98,38 100,00 8,89 155,00 28,00 123,51 11.036,76 91,62 

2035 141.527 226 98,45 100,00 9,18 155,00 28,00 123,52 11.138,44 91,54 

2036 142.776 226 98,51 100,00 9,47 155,00 28,00 123,51 11.236,58 91,46 

2037 143.985 226 98,58 100,00 9,79 155,00 28,00 123,51 11.331,58 91,38 

2038 145.150 226 98,64 100,00 10,12 155,00 25,00 105,87 10.966,20 91,30 

2039 146.272 226 98,70 100,00 10,46 155,00 25,00 105,87 11.050,83 91,23 

2040 147.349 226 98,75 100,00 10,82 155,00 25,00 105,87 11.132,07 91,15 

2041 148.381 226 98,81 100,00 11,20 155,00 25,00 105,87 11.209,92 91,07 

2042 149.371 226 98,86 100,00 11,60 155,00 25,00 105,87 11.284,60 90,91 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Tabela 10 – Síntese das estimativas das demandas do Sistema de Abastecimento de Água de Três Lagoas/MS para o Cenário Planejado. (continuação) 

Ano  

Nº Captações 

subterrânea 

ativas 

Volume 

Consumido 

Volume 

Perdido 

Volume de 

Reservação 

Necessária 

Vazão 

média 

Vazão dos 

dias de maior 

consumo 

Vazão dos dias de 

maior consumo e 

na hora de maior 

consumo 

Extensão da rede 

de abastecimento  

Quant. de 

Ligações 

Totais 

Nº de 

hidrômetros 

substituídos 

(unid.) x 1.000 m³/ano x 1.000 m³/ano (m³/dia) (L/s) (L/s) (L/s) (km) unid. (unid./ano) 

2023 35,00 7.498,59 2.474,53 8.422,48 243,69 292,43 438,65 767,24 59.970 8.996 

2024 35,00 7.496,90 2.473,98 8.420,61 243,64 292,37 438,55 774,52 60.845 9.127 

2025 35,00 7.489,29 2.471,47 8.412,08 243,39 292,07 438,11 781,61 61.697 9.255 

2026 35,00 7.475,84 2.467,03 8.396,89 242,95 291,54 437,32 788,51 62.526 9.379 

2027 35,00 7.456,59 2.460,68 8.375,34 242,33 290,80 436,19 795,21 63.332 9.500 

2028 36,00 7.442,44 2.232,73 7.283,36 210,73 252,88 379,32 800,67 64.199 9.630 

2029 36,00 7.530,64 2.259,19 7.369,58 213,23 255,87 383,81 805,91 64.960 9.744 

2030 36,00 7.616,30 2.284,89 7.453,47 215,66 258,79 388,18 810,95 65.699 9.855 

2031 36,00 7.699,29 2.309,79 7.534,70 218,01 261,61 392,41 815,78 66.415 9.963 

2032 36,00 7.779,91 2.333,97 7.613,59 220,29 264,35 396,52 820,41 67.110 10.067 

2033 37,00 7.870,77 2.203,82 7.000,64 202,55 243,06 364,59 824,84 67.894 13.579 

2034 37,00 7.946,47 2.225,01 7.067,87 204,50 245,40 368,10 829,08 68.547 13.710 

2035 37,00 8.019,68 2.245,51 7.132,89 206,38 247,65 371,48 833,11 69.178 13.836 

2036 37,00 8.090,34 2.265,29 7.195,57 208,19 249,83 374,75 836,95 69.788 13.958 

2037 37,00 8.158,74 2.284,45 7.256,34 209,95 251,94 377,91 840,60 70.378 14.076 

2038 37,00 8.224,65 2.056,16 6.269,95 181,41 217,69 326,54 844,06 70.947 14.190 

2039 37,00 8.288,12 2.072,03 6.318,31 182,81 219,37 329,06 847,31 71.495 14.299 

2040 37,00 8.349,06 2.087,26 6.364,58 184,15 220,98 331,47 850,36 72.021 14.405 

2041 37,00 8.407,44 2.101,86 6.409,05 185,43 222,52 333,78 853,21 72.525 14.505 

2042 37,00 8.463,45 2.115,86 6.451,69 186,67 224,00 336,00 855,87 73.008 14.602 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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3.3 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Neste sentido, o Tomo III – Planejamento do Sistema de Esgotamento Sanitário 

agrega os detalhamentos das intervenções necessárias para a implementação e 

operacionalização do planejamento proposto através do processo de revisão do 

PMSB para a vertente que consiste no Sistema de Esgotamento Sanitário, com base 

na estruturação do Cenário Planejado conforme os principais fatores apresentados no 

Quadro 13. 

Quadro 13 – Síntese dos principais fatores incidentes na determinação do Cenário Planejado provisionado 
para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS. 

FATORES CRÍTICOS CENÁRIO PLANEJADO 

População atendida pelo SES 

A população atendida pelo SES é baseada no Índice de Atendimento, 

considerando atingir o atendimento de 99,00% da população da sede urbana 

do município. Neste sentido, foi considerado o avanço gradual da prestação do 

serviço pela empresa concessionária. 

Geração de esgoto 

Valor obtido a partir da estimativa do volume consumido de água pela 

população que possui atendimento do SES, com coeficiente de retorno de 0,8 

ou 80% do volume da água. O volume é impactado conforme o crescimento 

populacional e o índice de atendimento do SES. 

Qualidade do esgoto tratado 

No que se refere à qualidade do esgoto tratado pelas Estações de Tratamento 

de Esgoto (ETEs) do município, considerou-se que a prestadora de serviços 

atenderá integralmente aos padrões e condições de lançamento de efluentes 

em corpos hídricos receptores de Classe 2 (classe estabelecida para o Rio 

Paraná devido à ausência de enquadramento de corpo hídrico), conforme a 

Resolução CONAMA nº 357/2005 e alterações. 

Eficiência do tratamento do 

efluente 

Considerou-se o atendimento integral aos padrões e condições de eficiência de 

tratamento do efluente, em concordância com a Resolução CONAMA 

nº 430/2011, que complementa e altera a Resolução CONAMA nº 357/2005, 

não excedendo a concentração máxima de carga poluidora estabelecida em 

120 mg/L. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Complementarmente ao exposto no Quadro 13 que tem como objeto estruturar um 

panorama a fim de orientar a implementação do planejamento almejado através do 

processo de revisão do PMSB, a Tabela 11 agrega a compilação dos dados de 

estimativas de demandas que caracterizam o SES no horizonte temporal de 20 anos 

(2023 a 2042) para o Cenário Planejado, utilizado como referencial para embasar a 

programação do SES de Três Lagoas/MS. 
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Tabela 11 – Síntese das estimativas das demandas do Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS para o Cenário Planejado. 

ANO 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

POPULAÇÃO 
DA SEDE 
URBANA 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

NO SES 

ÍNDICE DE 
COBERTURA 

DO SES 

ÍNDICE DE 
ATENDIMENTO  

EXTENSÃO 
DA REDE 

COLETORA 

GERAÇÃO 
TOTAL DE 
ESGOTO 

SANITÁRIO 

ESGOTO 
SANITÁRIO 
COLETADO 

VOLUME DE 
INFILTRAÇÃO 

VOLUME DE 
CONTRIBUIÇÃO 

PLUVIAL 
PARASITÁRIA 

(hab.) (hab.) (hab.) (%) (%) (km) (m³) (m³) (m³) (m³) 

2023 126.554 122.013 119.888 99,71% 98,26% 704,14 5.812.127,28 4.659.325,33 1.110.288,34 210.954,78 

2024 128.255 123.792 121.684 99,73% 98,30% 714,13 5.822.706,01 4.728.590,05 1.126.047,05 202.688,47 

2025 129.912 125.525 123.437 99,74% 98,34% 723,87 5.828.657,05 4.794.269,20 1.141.401,24 194.038,21 

2026 131.522 127.212 125.145 99,76% 98,38% 733,36 5.830.082,37 4.856.302,80 1.156.359,70 185.017,55 

2027 133.086 128.852 126.809 99,77% 98,41% 742,59 5.827.038,11 4.914.596,45 1.170.913,64 175.637,05 

2028 134.603 130.445 128.428 99,79% 98,45% 751,56 5.819.626,83 4.969.097,77 1.185.054,27 165.907,60 

2029 136.074 131.991 130.001 99,80% 98,49% 760,27 5.890.730,69 5.091.304,25 1.198.790,37 155.842,75 

2030 137.500 133.492 131.532 99,82% 98,53% 768,73 5.959.695,79 5.213.124,44 1.212.139,55 145.456,75 

2031 138.882 134.947 133.018 99,83% 98,57% 776,94 6.026.484,55 5.334.458,06 1.225.084,20 134.759,26 

2032 140.222 136.360 134.464 99,84% 98,61% 784,92 6.109.937,06 5.472.110,33 1.237.659,51 123.765,95 

2033 141.520 137.729 135.868 99,86% 98,65% 792,65 6.171.278,39 5.591.471,16 1.249.856,68 112.487,10 

2034 142.776 139.056 137.231 99,87% 98,69% 800,16 6.230.737,81 5.710.387,95 1.261.684,50 100.934,76 

2035 143.990 140.338 138.551 99,89% 98,73% 807,41 6.288.180,90 5.828.677,16 1.273.125,40 89.118,78 

2036 145.162 141.578 139.831 99,90% 98,77% 814,43 6.343.742,08 5.946.401,65 1.284.196,94 77.051,82 

2037 146.294 142.776 141.070 99,92% 98,80% 821,23 6.397.421,34 6.063.502,49 1.294.907,94 64.745,40 

2038 147.384 143.932 142.268 99,93% 98,84% 827,78 6.449.218,70 6.179.920,73 1.305.249,59 52.209,98 

2039 148.432 145.044 143.424 99,95% 98,88% 834,10 6.499.044,53 6.295.510,63 1.315.204,31 39.456,13 

2040 149.437 146.112 144.537 99,96% 98,92% 840,17 6.546.898,83 6.410.210,44 1.324.780,89 26.495,62 

2041 150.399 147.135 145.606 99,98% 98,96% 845,99 6.592.736,80 6.523.914,10 1.333.961,75 13.339,62 

2042 151.320 148.117 146.636 99,99% 99,00% 851,59 6.636.737,67 6.636.737,67 1.342.782,05 0,00 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Tabela 11 – Síntese das estimativas das demandas do Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS para o Cenário Planejado. (continuação) 

ANO 

VOLUME DE 
ESGOTO 

TRATADO NA 
ETE 

VOLUME DE 
ESGOTO 

DESTINADO AS 
FOSSAS 

VAZÃO 
MÉDIA 

DAS 
FOSSAS 

VAZÃO 
MÍNIMA DO 

ESGOTO 
COLETADO 

VAZÃO 
MÉDIA DO 
ESGOTO 

COLETADO 

VAZÃO 
MÁXIMA 

HORÁRIA DO 
ESGOTO 

COLETADO 

CARGA 
TOTAL DE 

DBO MÉDIA 

CONCENTRAÇÃO 
DE DBO 

EFLUENTE DA 
ETE 

CONCENTRAÇÃO 
DE DBO 

EFLUENTE DAS 
FOSSAS 

(m³) (m³) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (kg/d) (mg/L) (mg/L) 

2023 5.769.613,67 1.152.801,95 36,56 91,48 182,95 329,32 6.833,92 94,20 59,84 

2024 5.854.637,10 1.094.115,96 34,69 92,82 185,65 334,17 6.925,77 94,22 62,14 

2025 5.935.670,44 1.034.387,85 32,80 94,11 188,22 338,79 7.015,25 94,27 64,78 

2026 6.012.662,50 973.779,57 30,88 95,33 190,66 343,19 7.102,19 94,35 67,76 

2027 6.085.510,09 912.441,65 28,93 96,49 192,97 347,35 7.186,64 94,46 71,18 

2028 6.154.152,03 850.529,06 26,97 97,57 195,15 351,26 7.268,56 94,60 75,13 

2029 6.290.094,63 799.426,43 25,35 99,73 199,46 359,02 7.348,00 93,69 78,60 

2030 6.425.263,98 746.571,36 23,67 101,87 203,74 366,74 7.425,00 92,80 82,72 

2031 6.559.542,26 692.026,49 21,94 104,00 208,00 374,40 7.499,63 91,93 87,68 

2032 6.709.769,83 637.826,74 20,23 106,38 212,77 382,98 7.571,99 90,85 93,41 

2033 6.841.327,83 579.807,24 18,39 108,47 216,94 390,49 7.642,08 90,03 100,87 

2034 6.972.072,45 520.349,87 16,50 110,54 221,08 397,95 7.709,90 89,23 110,26 

2035 7.101.802,56 459.503,74 14,57 112,60 225,20 405,35 7.775,46 88,44 122,48 

2036 7.230.598,60 397.340,43 12,60 114,64 229,28 412,71 7.838,75 87,67 138,84 

2037 7.358.410,43 333.918,86 10,59 116,67 233,33 420,00 7.899,88 86,91 161,90 

2038 7.485.170,32 269.297,97 8,54 118,68 237,35 427,24 7.958,74 86,16 196,58 

2039 7.610.714,94 203.533,90 6,45 120,67 241,33 434,40 8.015,33 85,43 254,62 

2040 7.734.991,34 136.688,38 4,33 122,64 245,27 441,49 8.069,60 84,71 370,96 

2041 7.857.875,85 68.822,70 2,18 124,59 249,17 448,51 8.121,55 84,00 720,61 

2042 7.979.519,72 0,00 0,00 126,51 253,03 455,45 8.171,28 83,31 0,00 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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3.4 SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Neste sentido, o Tomo IV – Planejamento do Sistema de Drenagem e Manejo das 

Águas Pluviais Urbanas agrega os detalhamentos das intervenções necessárias para 

a implementação e operacionalização do planejamento proposto através do processo 

de revisão do PMSB para a vertente que consiste no Sistema de Drenagem e Manejo 

de Águas Pluviais Urbanas, com base na estruturação do Cenário Planejado conforme 

os principais fatores apresentados no Quadro 14. 

Quadro 14 – Síntese dos principais fatores incidentes na determinação do Cenário Planejado provisionado 
para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Três Lagoas/MS. 

FATORES CRÍTICOS CENÁRIO PLANEJADO 

Expansão da área urbana e 

impermeabilização do solo 

Pressupõem-se o preenchimento dos vazios urbanos, bem como o controle e 

ordenamento da expansão urbana e impermeabilização do solo deve ser 

promovida pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas (PMTL). 

Pavimentação das vias públicas 

A definição do crescimento quantitativo de vias pavimentadas foi inicialmente 

delineada considerando a projeção estimada de expansão da área urbana, 

sendo previsto para o Cenário Planejado o alcance de uma taxa de cobertura 

de 75,00% em 2042. 

Infraestruturas do sistema de 

drenagem urbana e manejo de 

águas pluviais urbanas 

A expansão do SDU, que tem como componentes meios-fios, sarjetas, bocas 

de lobo, poços de visita e reservatórios de amortecimento (Piscinões), foram 

propostos considerando as seguintes métricas: 

Sarjetas e meios-fios: se almeja um quantitativo que seja compatível com a 

implantação de vias públicas pavimentadas em Três Lagoas/MS; 

Galerias de águas pluviais: pressupõe que o quantitativo de galerias atenda 

o percentual de 45,00% das vias pavimentadas no município; 

Bocas de lobo: se almeja a implantação de bocas de lobo conforme o 

recomendado pelo 4º Diagnóstico de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas (SNIS, 2020), partindo da situação atual do município que apresenta 

153 unid./km de bocas de lobo para 1600 unid.km ao final do horizonte temporal 

do PMSB (2042). 

Poço de Visita (PV): pressupõe neste planejamento que seja mantido a 

quantidade de PVs em 19,55 PVs/km de via com galeria de drenagem, 

diagnosticada pelo SNIS referente a 2020. 

Reservatórios de amortecimento (Piscinões): Realização de estudo quanto 

a necessidade de implantação de novos reservatórios, conforme demanda de 

reservação de águas pluviais para contribuir com a drenagem urbana do 

município. 

Áreas verdes 

Pressupõe que haveria o aumento das áreas verdes públicas, conforme o 

Sistema de Áreas Verdes apresentado no Plano Diretor de Três Lagoas/MS 

(PDTL) instituído pela Lei Municipal nº 2.083/2006 e alterado pela Lei Municipal 

nº 3.211/2016, constituído pelo conjunto de áreas protegidas pela legislação 

ambiental, em especial os parques, as praças, as faixas de APPs, os 

logradouros públicos, as ciclovias e os espaços livres (TRÊS LAGOAS, 2016).   

Ainda, é previsto a implantação do Parque Linear do Córrego da Onça e 

sugerido um estudo para recuperação ambiental das Áreas de Preservação 

Permanente dos demais córregos inseridos no perímetro urbano do município, 

conforme disposto no Art. 26 do PDTL. 
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FATORES CRÍTICOS CENÁRIO PLANEJADO 

Aproveitamento de águas 

pluviais 

Propõem-se a inserção de ações que visem sensibilizar e envolver a sociedade 

quanto a promoção de mecanismos que incentivem o uso de águas de chuva. 

A implementação destes mecanismos e integração nos programas municipais 

relacionados ao saneamento e ao meio ambiente deverão ser embasados em 

estudos que definam formas práticas, acessíveis e adequadas ao contexto 

social e cultural da população, de forma que sejam convertidos em benefícios 

a comunidade. 

Considerou-se que neste cenário sejam realizadas campanhas junto à 

população no sentido de divulgar e fomentar as proposições relacionadas ao 

aproveitamento da água pluviais, caracterizando o uso sustentável deste 

recurso natural. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Complementarmente ao exposto no Quadro 14 que tem como objeto estruturar um 

panorama a fim de orientar a implementação do planejamento almejado através do 

processo de revisão do PMSB, a Tabela 12 agrega a compilação dos dados de 

estimativas de demandas que caracterizam o Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas no horizonte temporal de 20 anos (2023 a 2042) para o 

Cenário Planejado, utilizado como referencial para embasar a programação do 

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Três Lagoas/MS. 
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Tabela 12 – Síntese das estimativas das demandas do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Três Lagoas/MS para o Cenário Planejado. 

CENÁRIO PLANEJADO 

Ano 

Extensão 

Total das Vias 

Extensão de 

Vias 

Pavimentadas 

Extensão de 

Vias Não 

Pavimentadas 

Taxa de Cobertura 

de Pavimentação 

e Meio-fio 

Extensão 

Total de 

Meio-Fio 

Extensão 

das 

galerias 

Taxa de Cobertura do 

Sistema de 

Macrodrenagem 

Bocas de 

Lobo 

Poços de 

Visita 

(km) (km) (km) (%) (km) (km) (%) (unid.) (unid.) 

2023 752,01 526,12 225,89 69,96 1016,67 152,85 20,33 4.595 2.987 

2024 758,16 532,93 225,23 70,29 1029,83 163,94 21,62 4.711 3.204 

2025 764,11 539,63 224,48 70,62 1042,78 175,15 22,92 4.853 3.423 

2026 769,85 546,22 223,63 70,95 1055,52 186,47 24,22 5.019 3.645 

2027 775,39 552,71 222,68 71,28 1068,06 197,88 25,52 5.210 3.868 

2028 780,71 559,08 221,63 71,61 1080,37 209,38 26,82 5.424 4.092 

2029 785,82 565,34 220,48 71,94 1092,46 220,95 28,1 5.660 4.319 

2030 790,73 571,48 219,25 72,27 1104,33 232,60 29,42 5.918 4.546 

2031 795,44 577,51 217,93 72,60 1115,98 244,32 30,71 6.195 4.775 

2032 799,96 583,43 216,53 72,93 1127,42 256,09 32,01 6.492 5.005 

2033 804,28 589,23 215,05 73,26 1138,63 267,92 33,31 6.807 5.237 

2034 808,41 594,93 213,48 73,59 1149,64 279,80 34,61 7.141 5.469 

2035 812,35 600,51 211,84 73,92 1160,43 291,71 35,91 7.490 5.702 

2036 816,09 605,96 210,13 74,25 1170,96 303,65 37,21 7.854 5.935 

2037 819,65 611,31 208,34 74,58 1181,30 315,62 38,51 8.233 6.169 

2038 823,02 616,54 206,48 74,91 1191,40 327,61 39,81 8.626 6.403 

2039 826,19 621,64 204,55 75,24 1201,26 339,60 41,10 9.030 6.638 

2040 829,17 626,62 202,55 75,57 1210,88 351,59 42,40 9.445 6.872 

2041 831,94 631,46 200,48 75,90 1220,23 363,57 43,70 9.869 7.106 

2042 834,53 625,90 208,63 75,00 1209,49 375,54 45,00 9.363 7.340 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Tabela 12 – Síntese das estimativas das demandas do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Três Lagoas/MS para o Cenário Planejado. 
(continuação) 

CENÁRIO PLANEJADO 

Ano 

Reservatórios 

de 

Amortecimento 

Volume de 

Amortecimento 

Áreas 

Verdes 

Públicas 

Áreas Verdes 

por 

Habitantes 

Extensão 

dos Parques 

Lineares 

Parcela de 

Cursos d'água 

Com Parques 

Lineares 

Índice de 

Aproveitamento 

de Água Pluvial 

Em Residências 

Nº de Domicílios 

Com 

Aproveitamento 

de Água Pluvial 

Volume de Água 

Pluvial Captada 

e Aproveitada 

(unid.) (m³) (km²) (m²/hab.) (km) (%) (%) (unid.) (m³) 

2023 28 277.143 5,47 44,45 0,13 5,00 0,05 19 1.680,57  

2024 29 285.714 5,75 46,06 0,26 10,00 0,10 39 3.449,59  

2025 29 294.286 6,03 47,66 0,39 15,00 0,15 60 5.307,06  

2026 30 302.857 6,32 49,27 0,52 20,00 0,20 81 7.164,52  

2027 31 311.429 6,61 50,88 0,65 25,00 0,25 102 9.021,99  

2028 32 320.000 6,90 52,49 0,78 30,00 0,30 124 10.967,91  

2029 33 328.571 7,20 54,10 0,91 35,00 0,35 147 13.002,29  

2030 34 337.143 7,50 55,70 1,04 40,00 0,40 170 15.036,66  

2031 35 345.714 7,80 57,31 1,17 45,00 0,45 193 17.071,03  

2032 35 354.286 8,10 58,92 1,30 50,00 0,50 217 19.193,85  

2033 36 362.857 8,41 60,53 1,43 55,00 0,55 241 21.316,67  

2034 37 371.429 8,71 62,14 1,56 60,00 0,60 265 23.439,49  

2035 38 380.000 9,02 63,74 1,69 65,00 0,65 290 25.650,77  

2036 39 388.571 9,33 65,35 1,82 70,00 0,70 315 27.862,04  

2037 40 397.143 9,64 66,96 1,95 75,00 0,75 341 30.161,76  

2038 41 405.714 9,95 68,57 2,08 80,00 0,80 366 32.373,04  

2039 41 414.286 10,26 70,18 2,21 85,00 0,85 392 34.672,76  

2040 42 422.857 10,58 71,78 2,34 90,00 0,90 418 36.972,48  

2041 43 431.429 10,89 73,39 2,47 95,00 0,95 445 39.360,66  

2042 44 440.000 11,20 75,00 2,60 100,00 1,00 471 41.660,38  

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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3.5 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Neste sentido, o Tomo V – Planejamento do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo 

de Resíduos Sólidos agrega os detalhamentos das intervenções necessárias para a 

implementação e operacionalização do planejamento proposto através do processo 

de revisão do PMSB para a vertente que consiste no Sistema de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos, com base na estruturação do Cenário Planejado 

conforme os principais fatores apresentados no Quadro 15. 

Quadro 15 – Síntese dos principais fatores incidentes na determinação do Cenário Planejado provisionado 
para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de Três Lagoas/MS. 

FATORES CRÍTICOS CENÁRIO PLANEJADO 

População atendida 
100% da população da sede urbana, incluindo os distritos de Arapuá e Garcias, 
atendida com regularidade e qualidade nos serviços, observando os critérios de 
sustentabilidade econômico-financeira. 

Geração per capita Estabilidade na geração de resíduos. 

Disposição Final de Resíduos 

Sólidos (rejeitos) 

Aterro sanitário municipal operacionalizado via gestão associada e/ou Parceria 
Público-Privada (se comprovada viável, mediante estudo prévio, técnica e 
economicamente). 

Forma de prestação dos 

serviços 

Prestação de serviços através de contratos com empresas tecnicamente e 
operacionalmente habilitadas e/ou via PPP (de acordo com estudo de 
viabilidade) e parte pela administração pública (SEINTRA). 

Contratação nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, com a Cooperativa de 
Reciclagem Arara Azul (CORPAZUL) e outras organizações que venham a ser 
instituídas no município com a finalidade de participarem da triagem e 
comercialização de materiais recicláveis. 

Legislação aplicável 
Alcançar em horizonte de curto prazo, a conformidade com as legislações 
vigentes, otimização e maior abrangência dos serviços de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos. 

Regulação e Fiscalização 

Mecanismos oficiais e contínuos de fiscalização e regulação atuante para a 
vertente, e fiscalização eficiente com a criação de órgão Executivo 
(Departamento de Saneamento Básico) e reestruturação do órgão Colegiado 
existente (Conselho Municipal de Saneamento Básico). 

Estrutura Institucional 
Adequação dos órgãos relacionados aos serviços de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos, de forma a garantir a prestação desses serviços em 
boas condições e sem sobreposições/ lacunas de responsabilidades. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Complementarmente ao exposto no Quadro 15 que tem como objeto estruturar um 

panorama a fim de orientar a implementação do planejamento almejado através do 

processo de revisão do PMSB, a Tabela 13 agrega a compilação dos dados de 

estimativas de demandas que caracterizam o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo 

de Resíduos Sólidos no horizonte temporal de 20 anos (2023 a 2042) para o Cenário 

Planejado, utilizado como referencial para embasar a programação do Sistema de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de Três Lagoas/MS. 
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Tabela 13 – Síntese das estimativas das demandas do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de Três Lagoas/MS para o Cenário Planejado. 

Ano 

RSU 

Total 

Índice de recuperação 

RSS - 
Grupo D 

Material recuperado (RSD) 

RSDC RCC RVol RLU (1) RSS 
Recicláveis 

Secos 
Compostáveis RCC RVol 

Recicláveis 
Secos 

recuperados 

Compostáveis 
beneficiados 

(ton./ano) (ton./ano (ton./ano (ton./ano (ton./ano (%) (%) (%) (%) (%) (ton./ano) (ton./ano) 

2023 38.803,79 63.895,73 4.491,18 1.941,64 240,45 109.372,80 2,17 0,00 0,00 0,00 63,80 265,24 0 

2024 39.369,54 65.096,30 4.556,66 1.950,40 243,68 111.216,59 2,70 0,50 0,00 5,00 62,00 334,84 101,18 

2025 39.920,79 66.358,75 4.620,46 1.959,20 246,83 113.106,04 3,40 1,00 0,20 10,00 60,00 427,55 205,19 

2026 40.457,22 67.580,13 4.682,55 1.968,04 249,89 114.937,83 4,10 1,50 0,20 15,00 58,00 522,5 311,93 

2027 40.978,82 68.865,82 4.742,92 1.976,93 252,86 116.817,36 4,80 2,00 0,40 20,00 56,00 619,6 421,26 

2028 41.485,61 70.161,18 4.801,58 1.985,86 255,75 118.689,96 5,50 2,50 0,40 25,00 54,00 718,74 533,09 

2029 41.977,25 71.525,60 4.858,48 1.994,84 258,54 120.614,71 6,20 3,00 0,60 30,00 52,00 819,82 647,29 

2030 42.454,39 72.844,33 4.913,70 2.003,86 261,25 122.477,53 6,90 3,50 0,60 35,00 50,00 922,75 763,75 

2031 42.917,34 74.233,02 4.967,29 2.012,92 263,88 124.394,45 7,60 4,00 0,80 40,00 48,00 1.027,44 882,38 

2032 43.366,73 75.634,56 5.019,30 2.022,04 266,42 126.309,05 8,30 4,50 0,80 45,00 46,00 1.133,82 1.003,07 

2033 43.801,93 77.047,63 5.069,67 2.031,19 268,89 128.219,31 9,00 5,00 1,00 50,00 44,00 1.241,78 1.125,71 

2034 44.223,88 78.537,85 5.118,50 2.040,40 271,27 130.191,91 9,70 5,50 1,00 50,00 42,00 1.351,26 1.250,21 

2035 44.631,64 79.975,09 5.165,70 2.049,64 273,58 132.095,65 8,40 6,00 1,20 55,00 40,00 1.180,95 1.376,44 

2036 45.026,15 81.491,21 5.211,36 2.058,94 275,81 134.063,47 9,10 7,00 1,40 55,00 37,00 1.290,67 1.620,04 

2037 45.407,11 83.089,99 5.255,45 2.068,28 277,96 136.098,80 9,80 7,50 1,60 60,00 35,00 1.401,72 1.750,44 

2038 45.774,82 84.634,53 5.298,01 2.077,67 280,03 138.065,06 10,50 8,00 1,80 60,00 33,00 1.514,00 1.882,26 

2039 46.128,34 86.192,62 5.338,93 2.087,11 282,02 140.029,01 11,20 8,50 2,00 65,00 31,00 1.627,41 2.015,35 

2040 46.467,98 87.837,09 5.378,24 2.096,59 283,93 142.063,83 11,90 9,00 2,20 65,00 29,00 1.741,85 2.149,61 

2041 46.793,43 89.496,82 5.415,91 2.106,12 285,76 144.098,04 14,30 9,50 2,50 70,00 27,00 2.107,81 2.284,92 

2042 47.105,64 91.249,32 5.452,04 2.115,62 287,51 146.210,12 14,70 9,60 2,72 70,00 25,00 2.181,23 2.324,38 

Nota: (1) O quantitativo de RLU se refere à parcela dos resíduos de variação, capina e roçada. 

Fonte: Elaborado pelos autores.   
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Tabela 13 – Síntese das estimativas das demandas do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de Três Lagoas/MS para o Cenário Planejado. 
(continuação). 

Ano 

RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA 

Eletroelet. 

(t) 

Pilhas 

(Unid.) 

Baterias 

(unid.) 

Lâmp. Fluoresc. 

(unid.) 

Pneus 

(t) 

Medicamento 

(t) 

Papel/papelão 

(t) 

Plástico 

(t) 

Vidro 

(t) 

Metal 

(t) 

2023 320,99 535.804 11.112 155.780 623,46 6,83 3.282,86 2.575,44 418,53 310,69 

2024 325,66 543.594 11.273 158.048 631,84 6,93 3.338,31 2.618,94 425,60 315,94 

2025 330,20 551.180 11.430 160.252 640,01 7,02 3.392,71 2.661,62 432,54 321,08 

2026 334,62 558.563 11.584 162.400 647,94 7,10 3.446,07 2.703,48 439,34 326,13 

2027 338,92 565.741 11.732 164.484 655,64 7,19 3.482,34 2.731,93 443,97 329,57 

2028 343,10 572.716 11.877 166.512 663,12 7,27 3.517,14 2.759,24 448,40 332,86 

2029 347,15 579.482 12.017 168.480 670,36 7,35 3.550,48 2.785,39 452,65 336,02 

2030 351,09 586.048 12.154 170.388 677,39 7,43 3.582,40 2.810,43 456,72 339,04 

2031 354,91 592.419 12.286 172.244 684,20 7,50 3.612,94 2.834,39 460,62 341,93 

2032 358,61 598.604 12.414 174.040 690,80 7,57 3.642,17 2.857,32 464,34 344,69 

2033 362,20 604.593 12.538 175.780 697,19 7,64 3.670,03 2.879,18 467,89 347,33 

2034 365,68 610.404 12.659 177.472 703,38 7,71 3.696,65 2.900,07 471,29 349,85 

2035 369,04 616.016 12.775 179.104 709,36 7,78 3.721,90 2.919,87 474,51 352,24 

2036 372,29 621.445 12.888 180.680 715,14 7,84 3.745,89 2.938,69 477,57 354,51 

2037 375,43 626.688 12.996 182.204 720,71 7,90 3.768,60 2.956,51 480,46 356,66 

2038 378,47 631.748 13.101 183.676 726,08 7,96 3.790,08 2.973,36 483,20 358,69 

2039 381,38 636.613 13.202 185.092 731,25 8,02 3.810,23 2.989,17 485,77 360,60 

2040 384,18 641.288 13.299 186.452 736,20 8,07 3.810,92 2.989,71 485,86 360,66 

2041 386,86 645.766 13.392 187.752 740,94 8,12 3.837,54 3.010,59 489,25 363,18 

2042 389,44 650.063 13.481 189.000 745,47 8,17 3.863,07 3.030,62 492,51 365,60 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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4 OBJETIVOS, METAS E PRAZOS  

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de Três Lagoas/MS 

tem como objetivo nortear o aperfeiçoamento do sistema de saneamento básico 

(abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos). 

Deste modo, foram definidos 43 (quarenta e três) objetivos específicos e 100 (cem) 

metas que visam o fortalecimento institucional, administrativo, operacional e de 

modernização tecnologia baseados no prognóstico e diretrizes técnicas para o 

saneamento básico. A construção dos objetivos e metas está alinhada com a Política 

Nacional do Saneamento Básico – PNSB (Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela 

Lei nº 14.026/2020) e com a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei 

Federal nº 12.305/2010). 

Assim foram definidos os objetivos específicos para os Aspectos Institucionais, 

Gerenciais e Legais; o Sistema de Abastecimento de Água; o Sistema de 

Esgotamento Sanitário; Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; 

e o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas no intuito de promover 

no município de Três Lagoas/MS, o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio 

ambiente e da saúde pública, bem como a inclusão social e a capacitação técnica do 

setor.  

Os objetivos são compostos por metas, ou seja, etapas específicas, mensuráveis, 

alcançáveis, relevantes e como período temporal cujos resultados objetivam a solução 

ou minimização dos problemas, bem como a melhoria contínua dos serviços 

prestados.  

A definição das metas for conservadora, ou seja, pautada em tecnologias 

consagradas e consolidadas no país, devido às mesmas estarem ajustadas à 

realidade cultural, econômica, climática e demais variáveis intrínsecas à gestão do 

saneamento básico. Além disso, buscou-se considerar a limitação orçamentária da 

Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, uma vez que outros serviços essenciais à 

população três-lagoense, como a educação e saúde, não podem ser prejudicados em 

detrimento dos custos com os sistemas que compõem o saneamento básico.  
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Entretanto, sempre que uma nova tecnologia conseguir demonstrar sua eficácia e 

viabilidade técnica, econômica, financeiras e ambiental, em consonância com as 

variáveis que envolvem o saneamento básico, deverá ser realizada uma revisão dos 

Objetivos, das Metas, dos Programas, Projetos e Ações aproveitando-se das 

atualizações periódicas do presente PMSB para incorporar tais modificações ao 

referido instrumento de gestão.  

Diante do exposto, o Quadro 16, o Quadro 17, o Quadro 18, o Quadro 19 e o Quadro 

20 apresentam os objetivos a serem alcançados e as metas a serem cumpridas 

durante os próximos 20 (vinte) anos para os Aspectos Institucionais, Gerenciais e 

Legais, bem como para os quatros eixos do saneamento básico.  

Quadro 16 – Objetivos, Metas e prazos para os Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais do PMSB de 
Três Lagoas/MS.  

PROGRAMA OBJETIVO META PRAZO 

Programa 1 

Objetivo 1 – Promover a 
reestruturação administrativa e 
gerencial do município permitindo 
a implementação do 
planejamento proposto e 
garantindo o controle social das 
ações correlatas ao saneamento 
básico. 

Meta 1. Efetivar a reestruturação administrativa e 
gerencial do município, de maneira a suprir as 
necessidades decorrentes dos sistemas de 
saneamento básico, bem como operacionalizar esta 
estrutura de maneira a fazer cumprir todas as 
responsabilidades a ela designadas neste 
instrumento de planejamento. 

2023 a 2042 

Meta 2. Estruturar e operacionalizar o Sistema 
Municipal de Informação em Saneamento (SMIS-TL) 
que ampare o gerenciamento, permita o 
monitoramento e a avaliação da eficiência do 
saneamento básico, integrado com o mapeamento 
de informações geográficas. 

2023 a 2042 

Meta 3. Garantir o controle social nas ações 
correlatas ao saneamento básico. 

2023 a 2042 

Objetivo 2 – Estabelecer padrões 
e normas para a adequada 
prestação dos serviços e para a 
satisfação dos usuários, 
garantindo o cumprimento das 
condições e metas estabelecidas. 

Meta 4. Regular e fiscalizar os serviços atinentes ao 
saneamento básico e a implementação do Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

2023 a 2042 

Meta 5. Elaborar/revisar e implantar instrumentos de 
gestão que visem a melhoria e proteção ambiental, 
social e econômica no município. 

2023 a 2042 

Objetivo 3 – Formação e 
atualização profissional 
continuada para a gestão dos 
sistemas de saneamento básico. 

Meta 6. Aperfeiçoar a capacidade operacional e 
gerencial do setor de saneamento básico no 
município. 

2023 a 2042 

Meta 7. Capacitar e orientar os gestores e a equipe 
técnica com responsabilidades definidas no Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

2023 a 2042 

Programa 2 

Objetivo 4 – Analisar, adequar e 
complementar o arcabouço legal 
municipal, de modo que os 
princípios, objetivos e as 
exigências da atual legislação 

Meta 8. Sistematizar, revisar e atualizar o arcabouço 
legal municipal aplicáveis às questões ambientais.  

2023 a 2042 

Meta 9. Elaborar propostas de minutas de projetos de 
leis, decretos, resoluções e portarias no âmbito 
municipal. 

2023 a 2042 
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PROGRAMA OBJETIVO META PRAZO 

nacional sejam incorporados ao 
PMSB. 

Meta 10. Realizar adequações na 
estrutura/atribuições de Conselhos, Programas e 
outros componentes da administração pública (direta 
e indireta) necessárias para a efetivação do PMSB. 

2023 a 2042 

Meta 11. Instituir no âmbito do planejamento 
financeiro e orçamentário do Município os meios 
necessários para a alocação de recursos 
provenientes dos serviços correlatos ao saneamento 
básico, bem como propiciar condições práticas para 
operação de mecanismos de gestão descentralizada 
de receitas. 

2023 a 2042 

Programa 3 

Objetivo 5 – Fomentar ações que 
contribuam para a geração de 
negócios, emprego e renda no 
município de Três Lagoas/MS, 
oferecendo incentivos para 
empresas propulsoras dos 5 Rs. 

Meta 12. Implantar ações que favorecem o 
desenvolvimento de negócio, emprego e renda no 
município relacionado à gestão de resíduos sólidos. 

2023 a 2042 

Programa 4 

Objetivo 6 – Atingir o equilíbrio 
econômico-financeiro 
considerando as necessidades de 
investimentos para a melhoria na 
qualidade dos serviços, 
universalização do atendimento e 
manutenção da equidade social 
no acesso aos serviços correlatos 
ao saneamento básico. 

Meta 13. Elaborar estudo para identificar as formas 
de prestação de serviço com maior viabilidade 
econômico-financeira e operacional para os serviços 
correlatos ao saneamento básico no município. 

2023 a 2042 

Meta 14. Adequação das taxas, tarifas e preços 
públicos, com foco no equilíbrio econômico-
financeiro, a qualidade dos serviços e 
universalização do atendimento a todas as classes 
sociais. 

2023 a 2042 

Meta 15. Buscar fontes de recursos financeiros para 
as ações previstas neste PMSB e outras necessárias 
aos serviços de saneamento básico. 

2023 a 2042 

Programa 5 

Objetivo 7 – Assegurar ao 
município a educação ambiental 
que contribua para a promoção do 
desenvolvimento sustentável, 
viabilizando o atendimento aos 
princípios da Política Nacional de 
Educação Ambiental para 
efetivação dos programas 
propostos no âmbito municipal. 

Meta 16. Implantar ações de educação ambiental 
aplicadas ao ensino não formal: voltadas à 
comunidade em geral, através de meios de 
comunicação de massa, programas, oficinas, 
palestras etc. 

2023 a 2042 

Meta 17. Implantar ações de educação ambiental 
aplicadas ao ensino formal (unidades escolares e 
unidades de ensino especial, profissional e de jovens 
e adultos). 

2023 a 2042 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Quadro 17 - Objetivos, Metas e prazos para o Sistema de Abastecimento de Água do PMSB de Três 
Lagoas/MS.  

PROGRAMA OBJETIVO METAS PRAZO 

Programa 6 

Objetivo 1 – Garantir o acesso 

de todos à água potável em 

quantidade e qualidade. 

Meta 18. Assegurar o atendimento de 100% da 
demanda populacional urbana por água potável. 

2023 a 2042 

Meta 19. Promover o fornecimento de água 
potável para a população residente em pequenos 
aglomerados rurais. 

2023 a 2042 

Meta 20. Garantir a qualidade da água do sistema 
de abastecimento público. 

2023 a 2042 

Meta 21. Manter a regularidade do serviço de 

abastecimento de água. 
2023 a 2042 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

96 

PROGRAMA OBJETIVO METAS PRAZO 

Objetivo 2 – Viabilizar a 

disponibilidade de informações 

consistentes e coerentes 

capazes de orientar a gestão, o 

gerenciamento e tomada de 

decisões referente ao SAA 

Meta 22. Realizar o cadastramento e mapeamento 

do sistema de abastecimento de água. 
2023 a 2042 

Programa 

5(1) 

Objetivo 3 – Assegurar ao 

município ações de educação 

ambiental direcionadas ao SAA 

que promova o controle e 

proteção dos mananciais 

hídricos, bem como incentive o 

consumo de água racional e 

sustentável. 

Para este objetivo, ver Programa 5 no Tomo I. (1) 2023 a 2042 

Programa 7 

Objetivo 4 – Criar, implementar 

e operacionalizar mecanismos 

para a redução no desperdício 

e no consumo de água.  

Meta 23. Reduzir o consumo e fomentar o uso 

consciente e racional de água. 
2023 a 2042 

Objetivo 5 – Buscar soluções 

para a redução das perdas 

físicas do SAA. 

Meta 24. Reduzir as perdas físicas no Sistema de 

Abastecimento de Água. 
2023 a 2042 

Objetivo 6 – Combater as 

fraudes, substituições e 

modernização dos 

componentes do SAA. 

Meta 25. Combater as fraudes à hidrômetros e 

realizar a substituição/ modernização de 

equipamentos obsoletos/ danificados. 

2023 a 2042 

Programa 8 

Objetivo 7 – Fomentar e 

implantar meios que garantam 

a proteção, controle e 

fiscalização dos mananciais 

hídricos. 

Meta 26. Promover a proteção e controle de 

potenciais mananciais superficiais.  
2023 a 2042 

Meta 27. Fomentar a proteção e controle do 

manancial subterrâneo explorado. 
2023 a 2042 

Objetivo 8 – Promover 

mecanismos de 

acompanhamento e a 

fiscalização dos serviços de 

abastecimento de água. 

Meta 28. Garantir o acompanhamento e a 

fiscalização dos serviços de abastecimento 

público de água. 

2023 a 2042 

Meta 29. Garantir a segurança hídrica para os 

serviços de abastecimento público de água. 
2023 a 2042 

Nota: (1) Os objetivos relacionados à educação ambiental de cada vertente será trata de forma integrada com o 

Programa 5 dos Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais.  

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Quadro 18 - Objetivos, Metas e prazos para o Sistema de Esgotamento Sanitário do PMSB de Três 
Lagoas/MS. 

PROGRAMA OBJETIVO METAS PRAZO 

Programa 9 
Objetivo 1 – Garantir a 
universalização do acesso ao SES. 

Meta 30. Promover a expansão gradual 

(escalonada) do SES de modo a atingir a 
universalização dos serviços, conforme 
instrumentos norteadores da concessão. 

2023 a 2042 

Meta 31. Implantação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário nos Distritos do 
município de Três Lagoas/MS. 

2023 a 2042 
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PROGRAMA OBJETIVO METAS PRAZO 

Meta 32.  Incentivar e orientar a adoção de 
soluções individuais para tratamento e 
destinação dos efluentes sanitários em 
áreas da sede urbana sem rede coletora de 
esgoto, bem como nos distritos e áreas 
rurais do município (assentamentos, vilas, 
povoados, aldeias e aglomerados rurais).  

2023 a 2042 

Objetivo 2 – Realizar análise prévia 
dos equipamentos e infraestruturas do 
SES, de modo a possibilitar a 
otimização dos serviços de coleta, 
tratamento e destinação final dos 
efluentes sanitários. 

Meta 33.  Realizar estudo de 
adequabilidade da atual concepção do 
projeto de esgotamento sanitário 
considerando o leiaute existente para o 
município. 

2023 a 2042 

Objetivo 3 – Fomentar a estruturação 
de um banco de dados atualizados 
com informações e dados referentes 
ao SES. 

Meta 34.  Elaborar o cadastro técnico do 
SES integrado ao Sistema Municipal de 
Informação em Saneamento de Três 
Lagoas/MS (SMIS-TL). 

2023 a 2042 

Programa 

10 

Objetivo 4 – Garantir a qualidade na 
prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e destinação 
final dos efluentes sanitários gerados 
no município. 

Meta 35.  Manter regularidade do serviço de 
esgotamento sanitário. 

2023 a 2042 

Meta 36.  Tratar 100% do esgoto coletado 
na sede urbana de Três Lagoas/MS, 
atendendo aos padrões de lançamento de 
efluentes sanitários estabelecidos pela 
legislação. 

2023 a 2042 

Meta 37.  Regularizar as ligações prediais 
em rede pública de coleta de esgoto. 

2023 a 2042 

Objetivo 5 – Garantir a qualidade na 
operacionalização das infraestruturas 
e equipamentos integrantes do SES. 

Meta 38.  Controlar e monitorar as obras 
relacionadas à coleta e ao tratamento de 
esgoto sanitário. 

2023 a 2042 

Meta 39.  Estabelecer critérios e 
procedimentos de projetos e execução de 
obras de esgotamento sanitário. 

2023 a 2042 

Meta 40.  Garantir o acompanhamento e a 
fiscalização direta dos serviços de 
esgotamento sanitário. 

2023 a 2042 

Meta 41.  Otimizar o funcionamento, 
operação, a eficiência e destinação correta 
dos resíduos gerados pelo SES do 
município. 

2023 a 2042 

Meta 42.  Programar e realizar 
manutenções corretivas e preventivas do 
SES. 

2023 a 2042 

Meta 43.  Criar mecanismos para 
prevenção de panes. 

2023 a 2042 

Meta 44.  – Elaborar ações de emergência 
e contingência para situações de risco de 
paralização do SES. 

2023 a 2042 

Objetivo 6 – Promover ações de 
segurança e saúde no trabalho que 
evitem problemas de origem 
operacional. 

Meta 45.  Promover ações de saúde e 
segurança do trabalho aos operadores 
responsáveis pelas estruturas integrantes 
do SES. 

2023 a 2042 
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PROGRAMA OBJETIVO METAS PRAZO 

Programa 

11 

Objetivo 7 – Fomentar a adoção de 
soluções individuais adequados as 
áreas sem acesso à rede coletora de 
esgoto. 

Meta 46.  Meta 46Readequar as soluções 
individuais e outras formas de tratamento 
do esgotamento sanitário implantadas na 
sede urbana (em bairros e 
empreendimentos não atendidos pela rede 
coletora de esgoto sanitário), distritos e 
áreas rurais. 

2023 a 2042 

Objetivo 8 – Assegurar controle e 
proteção ambiental aos recursos 
hídricos e ao meio ambiente local. 

Meta 47.  Destinar de maneira adequada os 
efluentes líquidos nas Estações Elevatórias 
de Esgoto (Bruto ou Tratado) e ETEs 
existentes no município. 

2023 a 2042 

Meta 48.  Erradicar os lançamentos 
clandestinos de esgoto domésticos. 

2023 a 2042 

Meta 49.  Regularizar os serviços de 
limpeza de fossa. 

2023 a 2042 

Meta 50.  Monitorar a eficiência das ETEs 
do município. 

2023 a 2042 

Meta 51.  Realizar o monitoramento 
constante da qualidade do curso hídrico 
receptor do efluente tratado nas ETEs. 

2023 a 2042 

Objetivo 9 – Promover ações de 
educação ambiental voltadas para a 
temática do esgotamento sanitário, 
buscando sensibilizar e conscientizar a 
população três-lagoense acerca da 
correta gestão e gerenciamento dos 
efluentes sanitários. 

Para este objetivo, ver Programa 5 no Tomo 
I – Aspectos Institucionais, Gerenciais e 
Legais. 

2023 a 2042 

Nota: (1) Os objetivos relacionados à educação ambiental de cada vertente será trata de forma integrada com o Programa 5 dos 

Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais.  

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Quadro 19 – Objetivos, Metas e prazos para o Sistema de Drenagem e Manejo de Água Pluviais Urbanas 
do PMSB de Três Lagoas/MS.  

PROGRAMA OBJETIVO METAS PRAZO 

Programa 
12 

Objetivo 1 – Desenvolver instrumento 
de planejamento específico para o 
SDU. 

Meta 52. Elaborar e executar o Plano 
Diretor de Drenagem Urbana (PDDU). 

2023 a 2042 

Objetivo 2 – Cadastramento detalhado 
das estruturas e dispositivos que 
compõem o SDU. 

Meta 53. Realizar o cadastramento, 
mapeamento e atualização das estruturas 
e dispositivos que compõem o SDU. 

2023 a 2042 

Objetivo 3 – Proporcionar ao 
município infraestruturas e dispositivos 
adequados para eficiência e eficácia 
do SDU. 

Meta 54. Definir os critérios para 
elaboração de projetos e execução de 
obras de manejo de águas pluviais 
urbanas. 

2023 a 2042 

Meta 55. Implementar e recuperar o 
sistema de drenagem visando a 
universalização. 

2023 a 2042 

Objetivo 4 – Assegurar o 
funcionamento adequado do SDU. 

Meta 56. Realizar manutenção corretiva e 
preventiva do SDU. 

2023 a 2042 

Meta 57. Promover e intensificar a 
fiscalização e o ordenamento interno no 
âmbito da administração municipal para 
estruturar, ampliar e melhorar o Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas. 

2023 a 2042 
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PROGRAMA OBJETIVO METAS PRAZO 

Programa 
13 

Objetivo 5 – Estabelecer e incentivar 
mecanismos para o reaproveitamento, 
retenção e infiltração das águas 
pluviais, reduzindo as cargas hídricas 
nos sistemas de drenagem. 

Meta 58. Ampliar os mecanismos para 
detenção, retenção, infiltração e 
aproveitamento de águas pluviais. 

2023 a 2042 

Meta 59. Incentivar medidas individuais 
para a detenção, retenção, aproveitamento 
e infiltração das águas pluviais, de modo a 
otimizar o SDU. 

2023 a 2042 

Meta 60. Implantar medidas de redução do 
acúmulo de sedimentos arenosos e 
resíduos sólidos nos dispositivos de 
drenagem e manejo das águas pluviais. 

2023 a 2042 

Meta 61. Elaborar o Plano Diretor de 
Arborização Urbana. 

2023 a 2042 

Programa 
14 

Objetivo 6 – Identificar áreas sujeitas 
a inundações que causam riscos a 
população local. 

Meta 62. Realizar o zoneamento das áreas 
com riscos a enxurradas, enchentes, 
alagamentos e inundações. 

2023 a 2042 

Objetivo 7 – Garantir a prevenção e 
controle de enchentes, alagamentos, 
enxurradas e inundações. 

Meta 63. Elaborar e implantar mecanismos 
para prevenção de eventos hidrológicos 
extremos. 

2023 a 2042 

Meta 64. Fiscalizar se a taxa de 
permeabilização do solo dos imóveis 
cumpre as determinações impostas pelos 
dispositivos legais. 

2023 a 2042 

Meta 65. Implantar sistemas para o 
monitoramento do Sistema de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas, bem 
como um sistema de alerta contra 
enchentes e alagamentos. 

2023 a 2042 

Programa 
15 

Objetivo 8 – Garantir a proteção e o 
controle ambiental dos cursos d'água 
componentes do SDU. 

Meta 66. Implantar medidas de proteção 
das Áreas de Preservação Permanente 
(APPs). 

2023 a 2042 

Meta 67. Erradicar os lançamentos 
clandestinos de esgoto no sistema de 
drenagem urbana. 

2023 a 2042 

Objetivo 9 – Realizar programas e 
campanhas de educação e 
sensibilização sobre proteção e 
controle ambiental no âmbito dos 
aspectos relacionados à drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas. 

Para este objetivo, ver Programa 5 no 
Tomo I – Aspectos Institucionais, 
Gerenciais e Legais. 

2023 a 2042 

Nota: (1) Os objetivos relacionados à educação ambiental de cada vertente será trata de forma integrada com o Programa 5 dos 

Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais.  

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Quadro 20 – Objetivos, Metas e prazos para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
do PMSB de Três Lagoas/MS.  

PROGRAMA OBJETIVO  META  PRAZO 

Programa 16 

Objetivo 1 – Universalizar os serviços 
de limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos com qualidade, 
regularidade e minimização dos 
custos operacionais. 

Meta 68.  Otimizar os itinerários dos 
serviços de manejo de resíduos sólidos, de 
modo a aumentar em 5% a produtividade 
da coleta. 

2023 a 2042 

Meta 69.  Manter o índice de coleta 
convencional de Resíduos Sólidos em 
100% da área urbana, incluindo sedes 
distritais. 

2023 a 2042 
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PROGRAMA OBJETIVO  META  PRAZO 

Meta 70.  Oferecer/Manter a prestação dos 
serviços de limpeza urbana (varrição, 
limpeza e pintura de meios-fios e sarjetas, 
manutenção de bocas de lobo, dentre 
outros) de modo a beneficiar toda a 
comunidade e de acordo com a viabilidade 
econômico-financeira. 

2023 a 2042 

Meta 71.  Oferecer/Manter a prestação do 
serviço de capina e roçada, de modo a 
beneficiar toda a comunidade e de acordo 
com a viabilidade econômico-financeira. 

2023 a 2042 

Meta 72.  Oferecer/Manter a prestação do 
serviço de corte e poda, de modo a 
beneficiar toda a comunidade e de acordo 
com a viabilidade econômico-financeira. 

2023 a 2042 

Meta 73.  Manter a prestação do serviço de 
limpeza, lavagem e desinfecção de feiras e 
eventos de modo a beneficiar toda a 
comunidade. 

2023 a 2042 

Meta 74.  Atender/Manter o serviço de 
coleta convencional de RSDC nos distritos 
e assentamentos e das lixeiras rurais do 
município de Três Lagoas/MS conforme 
viabilidade. 

2023 a 2042 

Objetivo 2 – Dispor de veículos e 
equipamentos adequados para o 
gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Meta 75.  Normatizar e estabelecer o 
adequado acondicionamento dos Resíduos 
Sólidos Urbanos. 

2023 a 2042 

Meta 76.  Implantar e/ou adequar os 
coletores de resíduos sólidos nas vias de 
maior circulação de transeuntes e pontos 
de grande fluxo de pessoas, de forma 
tecnicamente orientada e fundamentada. 

2023 a 2042 

Meta 77.  Garantir a disponibilidade de 
equipamentos, maquinários e veículos 
coletores adequados para a prestação de 
serviços de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos em condições e 
quantidades suficientes para atender a 
demanda. 

2023 a 2042 

Objetivo 3 – Garantir o gerenciamento 
adequado dos resíduos sólidos por 
parte dos grandes geradores. 

Meta 78.  Fomentar a elaboração e 
implantação dos Planos de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos (PGRS) por parte de 
100% dos geradores obrigados a possuir 
tal instrumento de gestão. 

2023 a 2042 

Objetivo 4 – Dispor de um sistema 
computacional que concentre todas as 
informações acerca do Sistema de 
Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Meta 79.  Realizar o cadastramento e 
mapeamento do sistema de Limpeza 
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de 
maneira Integrada com o SMIS-TL 
apresentado no Tomo I. 

2023 a 2042 

Programa 17 
Objetivo 5 – Promover a disposição 
final adequada dos resíduos sólidos 
gerados no município. 

Meta 80.  Promover a destinação 
adequada de 100% dos rejeitos e resíduos 
sólidos não recuperados oriundos de 
domicílios, comércios e prestadores de 
serviços. 

2023 a 2042 
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PROGRAMA OBJETIVO  META  PRAZO 

Meta 81.  Propiciar a destinação 
ambientalmente adequada dos RSS 
gerados em estabelecimentos públicos e 
privados. 

2023 a 2042 

Meta 82.  Garantir a destinação 
ambientalmente adequada dos RI 
(geradores privados). 

2023 a 2042 

Meta 83.  Propiciar a destinação 
ambientalmente adequada dos RLU 
(composto por RCC, RVol e RV). 

2023 a 2042 

Meta 84.  Garantir a disposição final 
ambientalmente adequada dos Resíduos 
dos Serviços Públicos de Saneamento, 
correspondentes aos lodos gerados nas 
Estações Tratamento de Esgoto (ETEs) 
integrantes do sistema de saneamento 
municipal. 

2023 a 2042 

Meta 85.  Monitorar e combater os locais 
de disposição irregular de resíduos sólidos. 

2023 a 2042 

Objetivo 6 – Promover a recuperação, 
monitoramento e valorização das 
atuais e antigas áreas de disposição 
final de resíduos sólidos 

Meta 86.  Monitorar a área de disposição 
final de resíduos sólidos domiciliares em 
vazadouro a céu aberto (área de passivo). 

2023 a 2042 

Meta 87.  Recuperar, monitorar e valorizar 
as atuais áreas de disposição final de 
Resíduos da Construção Civil (RCC) 
(“bota-fora”, considerados áreas de 
passivo). 

2023 a 2042 

Programa 18 
Objetivo 7 – Promover o 
reaproveitamento, beneficiamento e 
reciclagem dos resíduos sólidos. 

Meta 88.  Recuperar os materiais 
recicláveis (resíduos secos) gerados 
anualmente no município em: 4,80% até 
2027, 8,30% até 2032, 9,80% até 2037 e 
14,70% até 2042. 

2023 a 2042 

Meta 89.  Reduzir a parcela orgânica 
destinada à disposição final no município 
em: 4,50% até 2032, 7,50% até 2037 e 
9,60% até 2042. 

2023 a 2042 

Meta 90. Promover a triagem, o 
beneficiamento, o aproveitamento e a 
destinação ambientalmente adequada dos 
RCC, RVol e RV. 

2023 a 2042 

Meta 91.  Fomentar a triagem, reutilização 
e reciclagem dos RVol e eletrônicos e seus 
componentes. 

2023 a 2042 

Meta 92. Propiciar a destinação final 
ambientalmente adequada (reciclagem) 
dos óleos de cozinha. 

2023 a 2042 

Meta 93. Fomentar a adoção de 
práticas/tecnologias que propiciem a 
redução da geração de lodos e rejeitos nos 
serviços de saneamento básico 
(abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana/manejo de 
resíduos, drenagem e manejo de águas 
pluviais). 

2023 a 2042 
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PROGRAMA OBJETIVO  META  PRAZO 

Meta 94. Promover soluções tecnológicas 
para o reaproveitamento de Resíduos 
Agrossilvipastoris. 

2023 a 2042 

Objetivo 8 – Promover a implantação 
e a continuidade da logística reversa 
no município assegurando o 
reaproveitamento e a destinação 
ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos com logística reversa 
obrigatória 

Meta 95.  Ampliar os pontos de 
recebimento de resíduos com logística 
reversa pós-consumo no município de Três 
Lagoas/MS para os resíduos com 
obrigatoriedade prevista na PNRS: pilhas e 
baterias; óleos lubrificantes; pneus; 
lâmpadas fluorescentes; agrotóxicos; 
medicamentos; e produtos 
eletroeletrônicos e seus componentes. 

2023 a 2042 

Programa 19 

Objetivo 9 – Fomentar a participação 
de grupos interessados no 
gerenciamento dos resíduos sólidos, 
principalmente através da inclusão 
social de catadores e pessoas de 
baixa renda 

Meta 96.  Identificação e cadastro de 
catadores de materiais recicláveis 
autônomos (informais) e organizados em 
associações/cooperativas existentes no 
município. 

2023 a 2042 

Meta 97.  Identificação e cadastro de 
pessoas físicas de baixa renda 
interessadas em participar do 
gerenciamento de resíduos sólidos 
recicláveis. 

2023 a 2042 

Meta 98.  Fomentar e apoiar organizações 
de catadores e de pessoas físicas de baixa 
renda existentes, integrando novos 
interessados em participar do 
gerenciamento de resíduos sólidos 
recicláveis no município. 

2023 a 2042 

Meta 99.  Identificação e cadastro de outros 
grupos interessados em participar do 
gerenciamento de resíduos sólidos no 
município. 

2023 a 2042 

Meta 100.  Capacitar os grupos 
interessados no gerenciamento dos 
resíduos sólidos no município. 

2023 a 2042 

Programa 

5(1) 

Objetivo 10 – Assegurar ao município 
a educação ambiental que contribua 
para a promoção do desenvolvimento 
sustentável, viabilizando o 
atendimento ao princípio dos 5 Rs e 
propiciar a efetivação dos objetivos 
anteriores.  

Para este objetivo, ver Programa 5 no 
Tomo I. 

2023 a 2042 

Nota: (1) Os objetivos relacionados à educação ambiental de cada vertente será trata de forma integrada com o Programa 5 dos 

Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais.  

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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5 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA O SANEAMENTO BÁSICO 

Neste capítulo são expostos os 19 (dezenove) Programas de Governo definidos para 

a melhoria dos serviços correlatos ao saneamento básico de Três Lagoas/MS, nos 

quais são estabelecidos Projetos e Ações para o alcance dos objetivos específicos e 

das metas definidos no capítulo 3, compatibilizando com o crescimento econômico, a 

tecnicidade, a sustentabilidade ambiental e a equidade social no município, conforme 

evidência a PNSB e na PNRS. 

A definição dos Projetos e Ações, componentes dos Programas de Governo, 

considerou, principalmente, as exigências e preconizações legais, a viabilidade 

temporal para sua execução, as técnicas consolidadas de engenharia, bem como os 

recursos a serem destinados para sua execução.  

Foram definidas as responsabilidades específicas para a implementação de cada 

ação proposta, envolvendo o Poder Público Municipal, os geradores/consumidores e 

os prestadores de serviços correlatos ao sistema de saneamento básico. Tais 

responsabilidades foram fundamentadas no princípio da responsabilidade 

compartilhada. Portanto, possuem diferentes responsáveis em distintos níveis de 

participação (supervisão e gerenciamento, execução, participação, acompanhamento 

e regulação e fiscalização), conforme exposto no Quadro 21.  

Quadro 21 – Responsabilidade para a implementação dos Programas, Projetos e Ações propostos para o 
PMSB de Três Lagoas/MS.  

INSTÂNCIA RESPONSABILIDADE 

Execução  
Responsabilidade direta pela execução da ação, ou seja, por colocar em prática o 

planejado.  

Supervisão e gerenciamento 
Responsabilidade de administrar, avaliar, dirigir e orientar, além de monitorar, 

acompanhar e avaliar a execução da ação. 

Participação  
Responsabilidade pelo oferecimento de suporte para que a ação seja executada. 

Trata-se de responsabilidade de forma solidária pela execução da ação.  

Acompanhamento Responsabilidade de conhecer o planejamento e o processo de execução da ação.  

Regulação e fiscalização  
Responsabilidade de examinar e avaliar se a execução da ação está em 

conformidade com os instrumentos de gestão, as normas e as leis. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Ainda, visando uma melhor organização, no que se refere às definições das 

responsabilidades, foram utilizadas siglas para os órgãos da administração direta 

(secretarias municipais) da gestão pública de Três Lagoas/MS, conforme apresentado 

no Quadro 22.  
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Quadro 22 – Siglas definidas para os órgãos da administração direta de Três Lagoas/MS. 

ÓRGÃO SIGLA 

Secretaria Municipal de Administração SEMAD 

Secretaria Municipal de Finanças, Receitas e Controle SEFIRC 

Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas SEGOV 

Secretaria Municipal de Assistência Social SMAS 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura SEMEC 

Secretaria Municipal de Saúde  SMS 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio SEMEA 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito SEINTRA 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia SEDECT  

Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer. SEJUVEL  

Procuradoria Geral do Município PGM 

Departamento de Saneamento Básico  DSB(1) 

Nota: (1) Sugere a criação de um novo órgão executor com a reestruturação administrativa e reavaliação das atribuições das 

secretarias municipais, como ações apresentada no Tomo I - Planejamento dos Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da Lei nº 3.222/2016 e alterações.  

Para a classificação das prioridades dos Projetos e Ações dentro dos Programas 

propostos foram definidas quatro prioridades:  baixa,  média,  alta e  legal. 

Destaca-se que esta priorização não descarta a importância de execução e 

implementação de todos os Projetos e Ações propostos, apenas facilita o seu 

escalonamento, tendo em vista a limitação do recurso financeiro do Poder Público 

Municipal.  

Cabe mencionar que alguns Projetos e Ações deverão ser executados por empresas 

tecnicamente habilitadas contratadas pela municipalidade, denominadas de 

“Terceiros”, para execução de atividades específicas no horizonte temporal deste 

PMSB.  

Para proporcionar a execução dos Programas, considerando o aporte financeiro 

destinado ao município, estes poderão ser divididos em subprogramas. Deste modo, 

espera-se o cumprimento escalonado do Programa, sem desprezar os Projetos e 

Ações com prioridade classificada como baixa, uma vez que todas as ações deverão 

ser executadas sistematicamente com eficiência e eficácias para atendimento dos 

Objetivos.  

Diante do exposto, são apresentados a seguir todos os Programas definidos para os 

Aspectos Gerenciais, Institucionais e Legais, bem como para os sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 
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PROGRAMA 1 -QUALIFICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E GERENCIAL 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 1. Efetivar a reestruturação administrativa e gerencial do município, de maneira a suprir as necessidades decorrentes dos sistemas de saneamento básico, bem como operacionalizar esta estrutura 

de maneira a fazer cumprir todas as responsabilidades a ela designadas neste instrumento de planejamento. 

1.1. Criar um órgão executivo vinculado à SEMEA, denominado de Departamento de 

Saneamento Básico, encarregado de supervisionar, monitorar, planejar e fiscalizar, 

internamente, os serviços correlatos ao saneamento básico. 

Gabinete do 

Prefeito 
SEMEA 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Entre Regulador 2023 
 

1.2. Criar um órgão executivo vinculado a SEINTRA, denominado de Departamento de 

Drenagem Urbanam encarregado de supervionar, monitorar, planejar e fiscalizar 

internamente os serviços corretalatos aos serviços de Drenagem e Manejo das Águas 

Pluviais Urbanas. 

Gabinete do 

Prefeito 
SEINTRA 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023 

 

1.3. Contratar/formar equipe técnica de forma a garantir a efetiva operacionalização do 

Departamento de Sanemaneto Básico, a fim de atender as demandas de supervisão, 

coordenação, acompanhamento, fiscalização (interna) e efetivação das ações programadas 

no PMSB. 

Gabinete do 

Prefeito 

SEMAD 

SEMEA 
SEINTRA Órgão Colegiado Entre Regulador 2023 

 

1.4. Contratar/formar equipe técnica de forma a garantiar a efetiva operacionalização do 

Departamento de Drenagem Urbana, a fim de atender as demandas de supervisão, 

coordenação, acompanhamento, fiscalização (interna) e efetivação das ações programdas 

no PMSB. 

Gabinete do 

Prefeito 

SEMAD 

SEINTRA 
SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023 

 

1.5. Fortalecer o setor de monitoramento e fiscalização ambiental vinculado à SEINTRA, de 

modo que esta secretaria atue no sentido de supervisionar, fiscalizar, realizar o controle 

interno dos serviços, bem como a manutenção dos dispositivos integrantes do sistema de 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

do município. 

SEINTRA 
DSB 

DDU 
SEMEA Órgão Colegiado Entre Regulador 2023-2042 

 

1.6. Fomentar a articulação entre as secretarias e entidades com o objetivo de cooperação 

mútua no fornecimento e divulgação de dados e informações correlatas ao saneamento 

básico, bem como de efetivação de todo o planejado. 

DSB 

SEMEA 

Gabinete do 

Prefeito 

Todas as secretarias Órgão Colegiado Entre Regulador 2023-2042 
 

1.7. Fomentar a articulação intermunicipal para redução de custos e troca de experiências 

relacionadas especificamente à temática do saneamento básico. 
SEDECT DSB 

SEINTRA 

SEGOV 

SEMEA 

Órgão Colegiado Entre Regulador 2023-2042 
 

1.8. Garantir que todos os documentos necessários às novas contratações e procedimentos 

demandados à efetivação delas sejam organizados de forma programada e organizada, 

evitando interrupção dos serviços. 

SEMAD 

PGM 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Entre Regulador 2023-2042 
 

1.9. Realizar a capacitação periódica da equipe técnica gerencial envolvida diretamente na 

gestão dos sistemas do saneamento básico. 
Terceiros 

SEMEA 

SMS 
DSB Órgão Colegiado Entre Regulador 2023-2042 
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PROGRAMA 1 -QUALIFICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E GERENCIAL 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 2. Estruturar e operacionalizar o Sistema Municipal de Informação em Saneamento (SMIS-TL) que ampare o gerenciamento, permita o monitoramento e a avaliação da eficiência do saneamento 

básico, integrado com o mapeamento de informações geográficas. 

2.1. Elaborar projeto e programa computacional do SMIS-TL para amparo ao 

gerenciamento, monitoramento e avaliação periódica da eficiência dos serviços correlatos 

ao saneamento básico, permitindo cálculo de indicadores atualizados e integração do 

trabalho dos diferentes órgãos atuantes na temática. 

Nota: O Sistema Municipal de Saneamento Básico é instituído pela Política Municipal de Saneamento 
Básico (Art. 26 da Lei nº 2.867, de 16 de dezembro de 2014). 

Nota: Equivale a ação do PMSB de 2014: Criar, implantar e alimentar o sistema de informações gerenciais 
do PMSB, para acompanhar seus resultados e reprogramar as ações. 

Terceiros DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SEFIRC 

Órgão Colegiado Entre Regulador 2023 
 

2.2. Implantar SMIS-TL conforme Ação 2.1 Terceiros DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Entre Regulador 2024 
 

2.3. Alimentar o SMIS-TL de amparo ao gerenciamento, monitoramento e avaliação 

conforme periodicidades apresentadas nas Diretrizes e Estratégias deste PMSB. 
DSB 

SMS 

SEMEA 

Todas as  

Secretarias 
Órgão Colegiado Entre Regulador 2024-2042 

 

2.4. Capacitar 100% dos encarregados  pelo acompanhamento dos serviços dos sistemas 

de sanaemento básico pela alimentação, geração e interpretação dos resultados obtidos 

pelo Sistema de Informações. 

Terceiros DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Entre Regulador 2024 
 

2.5. Alimentar e atualizar periodicamente os dados georreferenciados dos sistemas 

integrantes do saneamento básico no município, permitindo o mapeamento das informações 

no SMIS-TL. 

Nota: Compatibilizar com sistema já existente, integras o SMIS-TL ao Cadastro Multifinalitário Municipal. 

SEMEA DSB 
SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Entre Regulador 2024-2042 

 

2.6. Alimentar e atualizar periodicamente o banco de dados (SMIS-TL) com informações 

relativas aos serviços de saneamento básico, que são de responsabilidade da SEINTRA e 

da SEMEA. 

SEINTRA DSB 
SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Entre Regulador 2024-2042 

 

2.7. Alimentar e atualizar periodicamente o banco de dados (SMIS-TL) com informações 

relativas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário que são 

operacionalizados por meio de concessão a Sanesul. 

SMS DSB 

SEMEA 

Prestadora do 

serviço 

Órgão Colegiado Entre Regulador 2024-2042 
 

2.8. Alimentar e atualizar periodicamente o banco de dados (SMIS-TL) com informações de 

outros órgãos da administração pública que sejam relevantes para a gestão dos serviços 

correlatos ao saneamento básico, bem como disponibilizar o sistema de informações à todas 

as Secretarias. 

SEMEA DSB – Órgão Colegiado Entre Regulador 2024-2042 
 

2.9. Gerenciar, analisar, sistematizar e divulgar as informações armazenadas no SMIS-TL. SEMEA DSB 
SEINTRA  

SMS 
Órgão Colegiado Entre Regulador 2024-2042 
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PROGRAMA 1 -QUALIFICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E GERENCIAL 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

2.10. Gerar Relatórios de Acompanhamento com os resultados e interpretações obtidas pelo 

SMIS-TL. 
DSB - 

SEINTRA  

SEMEA 
Órgão Colegiado Entre Regulador 2024-2042 

 

2.11. Dar publicidade através dos meio de comunicação da Prefeitura Municipal de Três 

Lagoas (site oficial, redes sociais, dentre outros) aos dados e informações gerados e de 

relevância para a população sobre o Saneamento Básico, buscando informá-la sobre os 

serviços e importâncias desta temática no dia a dia, através de conteúdo dinâmico e de 

linguagem acessível disseminado de forma ampla a toda a comunidade. 

Nota: Via dashboard específico e acessível para diferentes usuários. 

SEGOV DSB 

Prestadora do 

serviço 

SEINTRA 

SEMEA 

Órgão colegiado Ente regulador 
2023 a 

2042  

Meta 3. Garantir o controle social nas ações correlatas ao saneamento básico. 

3.1. Reestruturar o Órgão Colegiado existente (Conselho Municipal de Saneamento Básico 

– Lei Municipal nº 2.867/2014). 

Gabinete do 

Prefeito 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SEGOV 

– Entre Regulador 2023 
 

3.2. Garantir a atuação efetiva do CMSB. DSB SEMEA 
SEINTRA 

SEGOV 
– Entre Regulador 2023-2042 

 

3.3. Fomentar o sistema de controle social promovendo o envolvimento da sociedade nas 

ações de acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico. 
CMSB PMTL 

DSB  

SEMEA 

SEINTRA 

SEGOV 

Órgão Colegiado Entre Regulador 2023-2042 
 

3.4. Manter e aprimorar o serviço de Ouvidoria Geral Municipal (OGM) já existente, para 

receber sugestões, críticas, denúncias, queixas, avaliações e ideias de qualquer três-

lagoense sobre as questões relativas ao saneamento básico no município, vinculando-o 

diretamente a Departamento de Saneamento Básico, bem como aos setores competentes 

pela fiscalização e devidas providências para solução dos problemas. 

SEGOV DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Entre Regulador 2023-2042 
 

3.5. Promover o amplo uso do SMIS-TL como instrumento de controle social, envolvendo a 

sociedade nas ações de acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços de 

saneamento básico, preferencialmente através da disponibilização via link no sítio virtual da 

PMTL, bem como apresentar dashboard (gráficos que oferecem informações rápidas acerca 

de um indicador) que permitam a visualização facilitada acerca do sistema. 

DSB SEGOV 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Entre Regulador 2024-2042 
 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 
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PROGRAMA 1 -QUALIFICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E GERENCIAL 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

3.6. Sistematizar e integrar os registros dos serviços dos sistemas de saneamento básico 

recebidos na ouvidoria por meio do SMIS-TL. 
SEGOV1 DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Entre Regulador 2024-2042 
 

3.7. Divulgar 100% das ações correlatas ao saneamento básico visando a ampla publicidade 

das informações junto à sociedade, utilizando o portal da Prefeitura Municipal (website), bem 

como outros meios que auxiliem nesta divulgação, como por exemplo as redes sociais 

oficiais da PMTL. 

SEGOV2 DSB 
SEINTRA 

SEMEA 
Órgão Colegiado Entre Regulador 2023-2042 

 

Meta 4. Regular e fiscalizar os serviços atinentes ao saneamento básico e a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

4.1. Criação de um Ente Regulador Municipal para a fiscalização externa e a regulação dos 

serviços de saneamento básico (Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem 

e Manejo de Águas Pluviais Urbanas e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos). 

SEGOV 

Procuradoria Geral 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Entre Regulador 2023 
 

4.2. Caso não se se concretize a Ação 4.1, articular convênio com a AGEMS (que já regula 

os serviços serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário), a possibildade de 

regulação para os serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas e Limpeza 

Urbana e Manjo de Resíduos Sólidos. 

SEGOV 

Procuradoria Geral 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Entre Regulador 2023 
 

4.3. Fiscalizar, através de agente interno (Órgão Executivo que deverá ser criado, conforme 

Ações  1.1 e 1.2), os serviços correlatos ao saneamento básico. 
DSB SMS 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Entre Regulador 2023-2042 

 

4.4. Regular e fiscalizar, através de agente externo (opções mencionadas mas ações 4.1 e 

4.2 deste tomo) os prestadores de serviços públicos de saneamento básico. 
Ente Reguladora DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado – 2023-2042 
 

4.5. Fiscalizar a implementação do PMSB. DSB SMS 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Entre Regulador 2023-2042 

 

Meta 5. Elaborar/revisar e implantar instrumentos de gestão que visem a melhoria e proteção ambiental, social e econômica no município. 

 
1 Atribuições previstas na Lei nº 3.478/2018, no Art. 25, inciso XXII, que incube a apurar as reclamações relativas à falha de prestação dos serviços públicos da Administração Municipal Direta e Indireta Autárquica e Fundacional, por 
meio da Ouvidora-geral do Município. 

2 Por meio do Departamento de Comunicação Social, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.222/2016 (Art. 30). 
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PROGRAMA 1 -QUALIFICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E GERENCIAL 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

5.1. Revisar o Plano Diretor de Três Lagoas/MS a cada 10 (dez) anos consoante a Lei 

Federal nº 10.257/2001 – Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001), fazendo as devidas 

adequações atinentes ao ordenamento territorial municipal, do saneamento ambiental, da 

economia municipal, questões de fronteira, governança local, dentre outros. 

Nota: Destaca-se que este importante instrumento de planejamento, que influi diretamente na estruturação 
dos sistemas correlatos ao saneamento básico, já se encontra atualizado e instituído por meio da Lei 
Complementar nº 197, de abril de 2020. 

SEGOV DSB 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Entre Regulador 

2026 

2036  

5.2. Implantar e fiscalizar as ações estabelecidas no Plano Diretor de Três Lagoas/MS. SEGOV3 DSB 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Entre Regulador 2023-2042 

 

5.3. Elaborar e instituir mediante legislação o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Três 

Lagoas/MS, que deverá ser construído em consonância com o presente PMSB. 

Terceiros 

Câmara dos 

Vereadores 

DDU 

SEMEA 

SEINTRA  

SEGOV 

Órgão Colegiado Entre Regulador 2023-2042 
 

5.4. Revisar o Plano de Habitação de Interesse Social do município. 

Nota: Revisão do Plano de Habitação de Interesse Social deverá ocorrer a cada 10 anos.  
SEGOV4  DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Entre Regulador 2033 
 

5.5. Elaborar/revisar o Plano de Manejo para as unidades de conservação inseridas na área 

municipal ou que venham a ser criadas sempre que necessário. 

SEMEA ou 

Terceiros 

DSB 

IMASUL 

SEGOV 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Entre Regulador 2024-2025 

 

Meta 6. Aperfeiçoar a capacidade operacional e gerencial do setor de saneamento básico no município. 

6.1. Capacitar 100% dos funcionários e gestores envolvidos diretamente com o saneamento 

básico com enfoque na implantação do PMSB. 
Terceiros DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Entre Regulador 2023 
 

6.2. Realizar a capacitação e o treinamento continuado dos funcionários envolvidos 

diretamente nos serviços correlatos ao saneamento básico. 
Terceiros DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Entre Regulador 2023-2042 
 

6.3. Exigir que prestadora dos serviços de saneamento básico capacitem periodicamente 

suas equipes tanto gerenciais quanto operacionais. 
SEINTRA DSB 

Prestadora do 

serviço 
Órgão Colegiado Entre Regulador 2023-2042 

 

Meta 7. Capacitar e orientar os gestores e a equipe técnica com responsabilidades definidas no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

 
3 Por meio da Diretoria de Planejamento Econômico e Controle Urbanístico, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.222/2016 (Art. 25). 
4 Atribuições do Departamento de Planejamento e Estatística, de promover a elaboração, formulação, revisão e avaliação dos planos, programas, projetos e ações do governo municipal, de conformidade com os interesses comuns dos 

órgãos envolvidos (Art. 27, inciso I – da Lei Municipal nº 3.222/2016). 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 
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PROGRAMA 1 -QUALIFICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E GERENCIAL 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

7.1. Instruir os gestores municipais sobre as formas de divulgação e implementação do 

PMSB. 
DSB SMS Todas as secretarias Órgão Colegiado Entre Regulador 2023-2042 

 

7.2. Orientar a implementação das ações previstas no PMSB. DSB 
SEMEA 

SEGOV 

SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Entre Regulador 2023-2042 

 

7.3. Nortear os gestores municipais sobre como realizar as revisões periódicas do PMSB. DSB 
SEMEA 

SEGOV 

SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Entre Regulador 2023-2042 

 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 
5 Compete a Diretoria de Políticas Públicas e Relações Institucionais a elaboração de projetos, normas e atos oficiais da administração municipal (inciso I) e responsabiliza-se pelo envio à Câmara Municipal de projetos de leis [...] (inciso 

II), conforme previsto na Lei Municipal nº 3.222/2016 (Art. 29). 

PROGRAMA 2 -ANÁLISE, ADEQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO E CONVERGÊNCIA DO ARCABOUÇO LEGAL 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 8. Sistematizar, revisar e atualizar o arcabouço legal municipal aplicáveis às questões ambientais.  

8.1. Elaborar estudo para avaliação da legilação municipal, Plano Diretor do município e 

outros instrumentos de planejamento, bem como o conjunto de decretos, resoluções e 

portarias, com o propósito de identificar lacunas ainda não regulamentadas, 

inconstências internas, contrariedade as Leis Federais e outras complementações.  

Nota: Revisões do Plano de Habitação de Interesse Social a cada 10 anos, estimativa para 2022 e 2032 
Revisão do Plano Diretor a cada 10 anos, previsto para 2026 e 2036. Revisão do Plano Municipal de 
Saneamento Básico em até 10 anos, previsto para 2033 e 2042. Sistematização, revisão e atualização 
do arcabouço legal a cada 10 anos, estimativa para 2023 e 2033. 

Terceiros Procuradoria Geral 
Câmara Municipal 

DSB 
Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023 a 

2042  

Meta 9. Elaborar propostas de minutas de projetos de leis, decretos, resoluções e portarias no âmbito municipal.  

9.1. Analisar os dispositivos legais municipais com o propósito de identificar lacunas 

ainda não regulamentadas, inconsistências internas, contrariedades com as novas 

normativas e legislações federais. 

Terceiros 

SEGOV 5 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Procuradoria Geral 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023 
 

9.2. Elaborar propostas de minutas de projetos de leis, decretos, resoluções e portarias 

no âmbito municipal, conforme necessidades apontadas na ação 9.1, votar, sancionar e 

publicar os referidos instrumentos legais. 

Terceiros 

SEGOV 5 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 



SÍNTESE EXECUTIVA 
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Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 

111 

 
6 Compete a Diretoria de Políticas Públicas e Relações Institucionais a elaboração de projetos, normas e atos oficiais da administração municipal (inciso I) e responsabiliza-se pelo envio à Câmara Municipal de projetos de leis [...] 

(inciso II), conforme previsto na Lei Municipal nº 3.222/2016 (Art. 29). 

PROGRAMA 2 -ANÁLISE, ADEQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO E CONVERGÊNCIA DO ARCABOUÇO LEGAL 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Procuradoria Geral 

9.3. Instituir via decreto competências de regulação dos serviços de saneamento básico 

a ente regulador, bem como atualizar o regimento interno de acordo com os preceitos 

deste PMSB. 

Câmara dos 

Vereadores 

DSB 

Procuradoria Geral 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

SEGOV 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2024 
 

9.4. Elaborar minuta de projeto de lei que institui a cobrança pelo serviço de Drenagem e 

Manejo das Águas Pluviais Urbanas, votar, sancionar e publicar o referido instrumento 

legal. 

Terceiros DDU 

SEMEA 

SEINTRA 

SEGOV 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2025 
 

9.5. Realizar a organização da estrutura administrativa da PMTL, definindo legislação 

específica que concentre todas as preconizações referentes ao assunto as 

atribuições/responsabilidades de cada uma das secretarias existentes, bem como dos 

departamentos/setores que às compõe, atentando-se para as proposições do presente 

PMSB. 

Gabinete do 

Prefeito 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

9.6. Instituir a Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico Três Lagoas/MS. 

Votar, sancionar e publicar tal instrumento legal. 

Câmara dos 

Vereadores 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SEGOV 6 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2022 
 

9.7. Instituir instrumento legal específico que atualize as responsabilidades da SEMEA, 

de forma a incorporar as incumbências que lhe são definidas neste PMSB. 

Gabinete do 

Prefeito 
DSB 

SEMEA 

SEGOV 

Procuradoria Geral 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023 
 

9.8. Instituir instrumento legal específico que atualize as responsabilidades da SEINTRA, 

de forma a incorporar as incumbências que lhe são definidas neste PMSB. 

Gabinete do 

Prefeito 
DSB 

SEINTRA 

SEGOV 

Procuradoria Geral 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023 
 

9.9. Instituir instrumento legal específico que atualize as responsabilidades da SMS, de 

forma a incorporar as incumbências que lhe são definidas neste PMSB. 

Gabinete do 

Prefeito 
DSB 

SMS 

SEGOV 

Procuradoria Geral 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023 
 

Meta 10. Realizar adequações na estrutura/atribuições de Conselhos, Programas e outros componentes da administração pública (direta e indireta) necessárias para a efetivação do PMSB. 

10.1. Analisar, adequar e complementar em instrumento legal, as definições atinentes a 

composição e atribuições do Conselho Municipal de Saneamento Básico visando abarcar 

de forma clara e concisa cada uma das vertentes do saneamento básico no rol de 

Gabinete do 

Prefeito 
DSB 

SEGOV 

SEMEA 
– Ente Regulador 2023 

 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 
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Fonte: Elaborado pelos autores.  

PROGRAMA 3 – FONTES DE NEGÓCIOS, EMPREGO E RENDA 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO  
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 12. Implantar ações que favorecem o desenvolvimento de negócio, emprego e renda no município relacionado à gestão de resíduos sólidos. 

12.1. Orientar e incentivar Cooperativas e/ou Associações de Catadores de Resíduos, observando 

as formas e limites de participação do Poder Público no apoio a estas organizações. 
SEMEA DSB 

Organização de 

Catadores 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

12.2. Incentivar e auxiliar na aquisição de equipamentos de beneficiamento e reciclagem por parte 

das organizações de catadores, de forma a facilitar a venda e melhorar o valor de comercialização 

(agregar valor ao produto). 

SEMEA DSB 

Organização de 

Catadores 

SEMAD 

SEFIRC 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

PROGRAMA 2 -ANÁLISE, ADEQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO E CONVERGÊNCIA DO ARCABOUÇO LEGAL 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

responsabilidades deste conselho, bem como a instituição de novos membros, conforme 

determinações legais da Lei nº 11.445/2007 (alterada pela Lei nº 14.026/2020). Votar, 

sancionar e publicar o instrumento legal. 

SEINTRA 

SMS 

10.2. Elaborar, votar, sancionar e publicar Programa Municipal de Pagamento por 

Serviços Ambientais (poluidor-pagador e protetor-recebedor), visando contemplar os 

serviços ambientais, relacionados principalmente ao saneamento básico. 

Câmara dos 

Vereadores 
DSB 

SEMEA 

SEGOV 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

Meta 11. Instituir no âmbito do planejamento financeiro e orçamentário do Município os meios necessários para a alocação de recursos provenientes dos serviços correlatos ao saneamento básico, bem 

como propiciar condições práticas para operação de mecanismos de gestão descentralizada de receitas. 

11.1. Elaborar legislação especifica que institui e regulamenta o Fundo Municipal de 

Saneamento Básico que haja designação orçamentária específica também para todos os 

sistemas que compõem o saneamento básico, compatibilizado com os os demais 

instrumentos correlatos e existentes no âmbito municipal, como as Políticas Municipais 

de Saneamento Básico e de Resíduos Sóliodos e com este PMSB. 

Gabinete do 

Prefeito 

Câmara dos 

Vereadores 

DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023 
 

11.2. Garantir que os recursos financeiros cabíveis de destinação ao Fundo Municipal de 

Saneamento Básico sejam aplicados nas áreas consideradas prioritárias como as 

unidades de conservação, educação ambiental, desenvolvimento institucional, dentre 

outros. 

SEFIRC 

SEMEA 
DSB 

SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
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Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
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PROGRAMA 3 – FONTES DE NEGÓCIOS, EMPREGO E RENDA 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO  
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

12.3. Articular junto ao Governo Estadual a formalização e efetiva isenção de impostos sobre a 

venda de materiais recicláveis recuperados e/ou beneficiados por organizações (cooperativas e 

associações) legalizadas e constituídas exclusivamente por catadores e/ou pessoas físicas de baixa 

renda. 

SEFIRC 

PGM 
SEGOV 

SEMEA 

Organização de 

Catadores 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 

12.4. Promover a formação de assessoria técnica e de gestores em Economia Solidária no 

acompanhamento das organizações de catadores. 
SEMEA DSB 

Organização de 

Catadores 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

12.5. Cadastrar as empresas comercializadoras de materiais recicláveis (intermediários ou “ferros-

velhos”) existentes no município. 

SEMEA 
DSB SEGOV Órgão Colegiado Ente Regulador 2023 

 

12.6. Atualizar e manter cadastro de empresas comercializadoras de materiais recicláveis 

(intermediários ou “ferros-velhos”) existentes no município. 

SEMEA 
DSB SEGOV Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

12.7. Identificar oportunidades relativas à comercialização e industrialização de materiais recicláveis. 

SEMEA 

SEDECT 
DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

12.8. Buscar, por meio de parcerias, aumentar a oferta de assistência e capacitação técnica para os 

envolvidos com materiais recicláveis. 

SEMEA 

SEDECT 
DSB 

Cooperativa de 

Catadores 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

12.9. Identificar demandas de crédito não atendidas no setor de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos. 
SEFIRC DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

12.10. Identificar potenciais parcerias com o setor privado e instituições financeiras para viabilizar 

empreendimentos, projetos, ações e inovações na área de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos. 

SEDECT SEGOV 

PGM 

SEFIRC 

SEINTRA 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

12.11. Conceder incentivos fiscais, financeiros e creditícios a empresas interessadas em atuar na 

área de beneficiamento e reciclagem de resíduos sólidos, bem como àquelas interessadas em 

instalar tecnologias inovadoras no gerenciamento de resíduos sólidos cuja viabilidade fora 

comprovada por estudos. 

PGM 

SEFIRC 
SEGOV 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

12.12. Cessão de terrenos públicos para atividades propulsoras do princípios dos 5 Rs e/ou 

garantidoras da correta gestão dos resíduos sólidos.  

Câmara dos 

Vereadores 

Gabinete do 

Prefeito 

SEMEA 

SEGOV 

SEINTRA 

SEFIRC 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

12.13. Fixação de critérios, metas e outros dispositivos complementares de sustentabilidade 

ambiental para as aquisições e contratações públicas. 

PGM 

SEMAD 
SEMEA SEGOV Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

12.14. Pagamento por serviços ambientais (protetor-recebedor), nos termos definidos na legislação. SEFIRC SEMEA SEGOV Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 3 – FONTES DE NEGÓCIOS, EMPREGO E RENDA 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO  
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

12.15. Estudar e viabilizar junto à administração municipal, a implementação de pagamento por 

serviços ambientais pela correta destinação dos resíduos sólidos recicláveis, abatendo eventuais 

lucros com a comercialização dos meateriais, se aplicáveis.  

SEFIRC SEINTRA 
SEMEA 

SEGOV 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

PROGRAMA 4 – SANEAMENTO BÁSICO COM EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 13. Elaborar estudo para identificar as formas de prestação de serviço com maior viabilidade econômico-financeira e operacional para os serviços correlatos ao saneamento básico no município. 

13.1. Realizar estudo de modelagem técnica e econômica para identificar as formas de 

prestação de serviços públicos exequíveis no âmbito do município de Três Lagoas/MS, 

abrangendo as vertentes de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem e 

Manejo das Águas Pluviais Urbanas e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Terceiros 

PMTL 

DSB 

DDU 

SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2024  

13.2. Avaliar após os estudos de modelagem propostos pela ação 13.1, qual dentre as 

alternativas é a mais viável em termos econômicos e financeiros no âmbito dos serviços de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 

PMTL DSB 
SEINTRA  

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2024  

13.3. Caso seja verificado a partir da ação 13.1 que a prestação dos serviços pela Sanesul 

seja a mais viável, manter a forma de prestação dos serviços de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário. 

PMTL DSB 

SEINTRA 

SMS 

Prestadora do 

serviço 

Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-

2024  

13.4. Caso a ação 13.3 seja concretizada, sugere-se a apresentação de garantias de 

planejamento, execução, operacionalização, plano de investimentos e obtenção de recursos 

por parte da prestadora dos serviços. 

Prestadora do 

serviço 
DSB 

SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2024  

13.5. Caso a ação 13.3 não se concretize, adotar a forma de prestação com melhores 

condições técnica, operacional, econômica e financeira. Prevendo a formalização de contrato 

de concessão mediante processo licitatório em caso prestação dos serviços por entes 

privados ou públicos ou celebração de consórcio ou convênio de cooperação em casos de 

delegação para autarquia intermunicipal, conforme preconizado pela Lei Federal 

nº 14.026/2020. 

PMTL DSB 
SEINTRA  

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2042  

13.6. Avaliar após os estudos de modelagem propostos pela ação 13.1 a viabilidade 

econômica, financeira e operacional das modalidades de prestação direta frente à prestação 

indireta dos serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbana, considerando a 

escassez de recursos municipais para investimentos no sistema de drenagem urbana. 

PMTL DDU 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2024  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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PROGRAMA 4 – SANEAMENTO BÁSICO COM EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

13.7. Adotar/Implantar a forma de prestação mais viável conforme estudo de viabilidade 

econômica, financeira e operacional da prestação dos serviços de Drenagem Urbana e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

PMTL DDU 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2042  

13.8. Avaliar após os estudos de modelagem propostos pela ação 13.1 a viabilidade 

econômica, financeira e operacional das modalidades de prestação direta frente à prestação 

indireta dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

PMTL DSB 
SEMEA 

SEINTRA  
Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2024  

13.9. Adotar/Implantar a forma de prestação mais viável conforme estudo de viabilidade 

econômica, financeira e operacional da prestação dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo 

de Resíduos Sólidos. 

PMTL DSB 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2042  

Meta 14. Adequação das taxas, tarifas e preços públicos, com foco no equilíbrio econômico-financeiro, a qualidade dos serviços e universalização do atendimento a todas as classes sociais. 

14.1. Definir e implantar método de cálculo para a criação de sistema de cobrança pelo serviço 

de Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais Urbanas considerando os custos dos 

serviços, as necessidades de investimentos, a universalização do atendimento e a 

manutenção da equidade social no acesso ao serviço. 

SEFIRC 

Ente 

Regulador 

DDU 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2025 

 

14.2. Implantar método de cálculo para a criação de sistema de cobrança pelo serviço de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos considerando os custos dos serviços, as 

necessidades de investimento, a universalização do atendimento e a manutenção da 

equidade social no acesso ao serviço. 

SEFIRC DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023 
 

14.3. Revisar as tarifas aplicadas para os serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário considerando os custos dos serviços, as necessidades de investimentos, a 

universalização do atendimento e a manutenção da equidade social aos serviços. 

Prestadora do 

serviço 

Ente 

Regulador 

DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

SEFIRC 

Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-

2024  

14.4. Revisar anual o tributo de cobrança pelo serviço de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos considerando os custos dos serviços, as necessidades de investimentos e 

garantia da sustentabilidade dos serviços. 

SEMEA 

SEINTRA 
DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2042  

Meta 15. Buscar fontes de recursos financeiros para as ações previstas neste PMSB e outras necessárias aos serviços de saneamento básico. 

15.1. Acompanhar os editais de chamamento para a obtenção de recursos e financiamento 

para projetos, planos, obras e serviços de saneamento básico junto aos órgãos e entidades 

que promovam o financiamento de tais ações. 

PGM  

SEFIRC 

SEGOV 

DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-

2042  

15.2. Pleitear recursos financeiros conforme os respectivos editais de chamamento. 
PGM 

SEFIRC 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-

2042  

Fonte: Elaborado pelos autores.  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 5 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADA AO SANEAMENTO BÁSICO 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 16. Implantar ações de educação ambiental aplicadas ao ensino não formal: voltadas à comunidade em geral, através de meios de comunicação de massa, programas, oficinas, palestras etc. 

16.1. Elaborar, com aopoio de equipe técnica especializadas, o Plano de Educação Ambiental 

(PEA) aplicável aos sistemas de saneamento básico. 

Nota: O PEA deve abranger todas as vertentes do saneamento básico com revisões a cada 10 anos. 

Nota: Equivale a ação do PGIRS de 2012: Elaborar Plano de Educação Ambiental para Gestão dos Resíduos 
Sólidos. 

SEMEA 

Câmara dos 

Vereadores 

DSB 

SEMEC 

SEINTRA 

SMS 

SEMEA 

Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-

2024  

16.2. Definir calendário anual específico contendo o cronograma das ações e intervenções 

para a promoção da educação ambiental aplicável ao saneamento básico junto à população. 
SEMEA DSB 

SEINTRA 

SMS 

SEMEC 

Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-

2042  

16.3. Confeccionar materiais orientativos a serem distribuídos à população em eventos de 

educação ambiental. 

Nota: Equivale a ação do PGIRS de 2012:  Distribuir cartilhas com informações sobre a importância da 
participação social no processo de reciclagem. 

Terceiros DSB 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2042  

16.4. Realizar avaliação da eficiência das campanhas de educação e sensibilização 

ambientais existentes, visando adequar e fortalecer e/ou extinguir ações ineficientes que 

deverão ser substituídas por novas ações a serem desenhadas no âmbito do Plano de 

Educação Ambiental. 

SEMEA DSB 
SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2042  

16.5. Fortalecer as ações de educação e sensibilização ambiental existente. 
SEMEA 

DSB 
- SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2042  

16.6. Promover a capacitação dos atores sociais por meio de cursos voltados para os 

processos de educação ambiental, desenvolvendo intervenções educativas voltadas à correta 

instalação de soluções individuais para o esgotamento sanitário nos domicílios não atendidos 

pela rede coletora no município. 

SEMEA 

Terceiros 
DSB 

SEINTRA 

SMS 

Prestadora do 

Serviço 

Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-

2042  

16.7. Formar multiplicadores para o programa de educação ambiental através de cursos e 

oficinas para pessoas de baixa renda interessadas no manejo de resíduos sólidos. 

SEMEA 

DSB 
- 

SEINTRA 

SMAS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2042  

16.8. Promover ações de reforço e expansão da Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P). 
SEMEA DSB 

Todas as 

secretarias 
Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2042  

16.9. Realizar eventos relacionados a semana da água, semana do meio ambiente, campanha 

de coleta de lixo eletrônicos, dentre outros, conforme definido na ação 16.2. 

Nota: Equivale a ação do PMSB de 2014: Instituir campanha de educação ambiental e pontos de recolhimento 
dos perigosos.  

SEMEA DSB 

SEINTRA 

SMS 

Prestadora do 

Serviço 

Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-

2042  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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PROGRAMA 5 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADA AO SANEAMENTO BÁSICO 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

16.10. Realizar campanhas, palestra e oficinas orientativas com enfoque em ações 

sensibilização da população de reutilização de resíduos e águas pluviais, consumo racional 

da água e a importância do esgotamento sanitário, da importância da preservação de áreas 

verdes para a manutenção do sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas e 

adesão ao serviço de coleta seletiva do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos. 

SEMEA 

DSB 
- 

SEINTRA  

SMS 

Prestadora do 

Serviço 

Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-

2042  

16.11. Realizar ações educativas e orientativas com enfoque em ações de voltadas ao 

saneamento básico, promoção a saúde e preservação do meio ambiente, com as sugestões 

das seguintes temáticas: evitar jogar resíduos na bacia sanitária (vaso) e os problemas 

causado no SES; inibir as ligações clandestinas de drenagem de águas pluviais na rede de 

esgoto, evitando problemas de extravasamento de esgoto nas ruas e mesmo o retorno do 

esgoto para as residências; sobre o correto manejo de resíduos sólidos e nas ações do 5 Rs 

(Reduzir, Repensar, Reaproveitar, Reciclar e Recusar), utilizando-se de meios de 

comunicação de massa (redes sociais, panfletos, mídias de comunicação, dentre outras). 

Nota: Equivale a ação do PMSB de 2014: Educação ambiental que promova a não geração, redução e a 
reciclagem de resíduos sólidos. 

SEMEA 

DSB 
- 

SEINTRA 

SMS 

Prestadora do 

Serviço 

Cooperativa de 

Catadores 

Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-

2042  

16.12. Realizar campanhas orientadoras envolvendo toda a comunidade do município 

utilizando meios de comunicação de massa.  

Nota: Devem ser realizadas no mínimo uma campanha anual.   

SEMEA  

Prestadora de 

serviço 

DSB 
SEINTRA 

SEMEC 
Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2024  

16.13. Promover o envolvimento de todas as secretarias municipais e setores representativos 

da comunidade (igrejas, ONGs, conselhos, entidades filantrópicas etc.) visando potencializar 

a promoção da educação ambiental. 

SEMEA DSB 
Todas as 

secretarias 
Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2042  

16.14. Promover campanha junto aos setores públicos, especialmente os agropecuários e os 

de pesquisas sobre a importância das reservas legais e APPs. 
SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2042  

Meta 17. Implantar ações de educação ambiental aplicadas ao ensino formal (unidades escolares e unidades de ensino especial, profissional e de jovens e adultos). 

17.1. Executar ações do Plano Municipal de Educação Ambiental, previsto na Ação 16.1. SEMEC DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-

2042  

17.2. Realizar palestras educativas em escolas municipais sobre a importância do 

saneamento básico na promoção da saúde e preservação ambiental. 
SEMEA DSB SEMEC Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2042  

17.3. Fomentar o trabalho com projetos relacionados à Educação Ambiental em todas as 

etapas e modalidades da educação básica. 

Nota: Equivale a ação do PGIRS de 2012: Promover programas de educação ambiental nas escolas e centros 
de educação infantil do município. 

SEMEC DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-

2042  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 5 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADA AO SANEAMENTO BÁSICO 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

17.4. Oferecer subsídios para que as Unidades Educacionais da rede municipal de educação 

desenvolvam projetos relacionados à Educação Ambiental e ao incentivo ao acesso e 

universalização do saneamento básico. 

SEMEC DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-

2042  

17.5. Capacitar e treinar periodicamente os funcionários das escolas, garantindo a atuação 

prática desses com relação à importância do saneamento básico e sua relação com a 

promoção à saúde e preservação do meio ambiente, bem como garantindo a atuação prática 

desses com relação aos resíduos sólidos produzidos nas unidades escolares. 

SEMEC DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-

2042  

17.6. Capacitar os funcionários e o corpo pedagógico (professores, coordenação e direção) 

das unidades escolares, proporcionando a formação, reflexão e aplicação de novas propostas 

integradas voltadas à realidade do município com relação ao consumo racional e reutilização 

da água, proporcionando a formação, reflexão e aplicação de novas propostas integradas 

voltadas à realidade do município com relação à preservação dos mananciais hídricos e 

prevenção da poluição do solo advinda dos lançamentos clandestinos de esgoto; com. relação 

à interferência de ações cotidianas da sociedade no pleno funcionamento do sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas e à importância da proteção dos mananciais 

hídricos; e formação, reflexão e aplicação de novas propostas integradas voltadas à realidade 

do município com relação aos resíduos sólidos urbanos. 

SEMEC DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Prestadora do 

Serviço 

Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-

2042  

17.7. Promover a realização de trabalhos sobre educação ambiental que tratem da temática 

do consumo da água, ressaltando os problemas decorrentes de escassez e da importância 

da reutilização da água e que tratem da temática do esgotamento sanitário, ressaltando os 

problemas do lançamento de efluentes em locais inadequados (solo, corpos hídricos, no 

sistema de águas pluviais, dentre outros) e contaminação ambiental e os malefícios causados 

à saúde pública. 

Prestadora do 

Serviço 

SEMEA 

DSB 

SEMEC 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-

2042  

17.8. Promover projetos pedagógicos relacionados com o manejo e reaproveitamento das 

águas pluviais nas unidades escolares, promovendo também o envolvimento da comunidade. 
SEMEA DSB 

SEMEC 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2042  

17.9. Promover visitas guiadas com os alunos pelas infraestruturas que compõe os sistemas 

do saneamento ambiental, como: sistema de tratamento de água do sistema de 

Abastecimento de Água, equipamentos urbanos de esgotamento sanitário (Estações de 

Tratamento de Esgoto, laboratórios de análises de amostras de efluentes), às áreas dos 

mananciais hídricos e de preservação ambiental, e os sistemas de drenagem de águas 

pluviais; e a unidade de triagem de resíduos e aterro sanitário municipal.  

SEMEC 

Prestadora do 

serviço 

DSB 
SEINTRA 

SEMEA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2042  

17.10. Construir um programa educativo relacionado com a temática dos sistemas de 

saneamento básico, caracterizado por processos dinâmicos e contínuos na formação dos 

alunos de escolas municipais, fortalecendo-os como educadores ativos e posteriores 

multiplicadores do processo. 

SEMEA 

SEMEC 
DSB 

SEINTRA 

SMS 

Prestadora do 

Serviço 

Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-

2042  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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PROGRAMA 5 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADA AO SANEAMENTO BÁSICO 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

17.11. Realizar experiências práticas relacionadas à interferência das atividades humanas 

sobre o sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas em uma escola 

municipal, buscando intensificar a efetividade e a aplicação das ações de educação ambiental. 

SEMEA DSB 
SEMEC 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-

2042  

17.12. Promover projetos pedagógicos relacionados com o manejo de resíduos sólidos nas 

unidades escolares, promovendo também o envolvimento da comunidade, que tratem da 

temática resíduos sólidos, ressaltando os problemas decorrentes da disposição final 

inadequada e da importância dos princípios dos 5 Rs. 

SEMEA DSB 

SEMEC 

Cooperativa de 
catadores 

Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-
2042  

17.13. Realizar projeto-piloto de coleta seletiva em uma escola municipal, verificando a 

efetividade e a aplicação das ações de educação ambiental. 
SEMEA DSB 

SEMEC 

Cooperativa de 
catadores 

Órgão Colegiado Ente Regulador 
2023-
2024  

17.14. Expandir o Projeto de Coleta Seletiva para as demais escolas municipais, baseado nos 

resultados obtidos na ação 17.3. 
SEMEA DSB 

SEMEC 

Cooperativa de 
catadores 

Órgão Colegiado Ente Regulador 
2025-
2042  

17.15. Implantar e manter em uma escola municipal o projeto-piloto do sistema de 

reaproveitamento de resíduos orgânicos oriundo de restos de preparo de alimentos da 

merenda e cantina mediante a aplicação das técnicas de compostagem, bem como o uso do 

composto na preparação de hortas, associados ao mecanismo de educação. 

SEMEA DSB SEMEC Órgão Colegiado Ente Regulador 
2024-
2025  

17.16. Expandir o Projeto de Compostagem nas demais escolas municipais baseada nos 

resultados obtidos na ação 17.15. 
SEMEA DSB SEMEC Órgão Colegiado Ente Regulador 

2025-
2042  

17.17. Realizar oficinas que ensinem as crianças técnicas de artesanato utilizando materiais 

recicláveis cujo material orientador seja impresso em papel reciclado, aplicando o instrumento. 
SEMEA DSB SEMEC Órgão Colegiado Ente Regulador 

2023-
2042  

Fonte: Elaborado pelos autores.  

PROGRAMA 6 – UNIVERSIALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMEN

TO 

PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 
REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 18. Assegurar o atendimento de 100% da demanda populacional urbana por água potável. 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 6 – UNIVERSIALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMEN

TO 

PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 
REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

18.1. Elaborar estudos de concepção e de viabilidade técnica e econômico-financeira 

para a expansão do Sistema de Abastecimento de Água para atendimento da 

demanda futura.  

Nota 1: Novos estudos a cada 10 anos, estimativa para 2024 e 2034. 

Nota 2: Atendimento do Distrito de Garcias a partir de 2028. 

Nota 3: Equivale a ação do PMSB de 2014: Estabelecer prazo mínimo para execução de extensão 
de rede de água e ligações domiciliares, demandadas (Sede urbana e dos distritos de Arapuá e 
Garcias). 

Prestadora  

de serviço 

DSB 

SEINTRA 

SEGOV 

SEMEA 

SEFIRC 

PGM 

Órgão colegiado Ente regulador 2024   

18.2. Elaborar projeto básico de expansão do Sistema de Abastecimento de Água de 

modo a atender a população atual e futura contendo o memorial descrito, memória de 

cálculo, detalhamento dos componentes, orçamentos e cronograma físico- financeiro.  

Nota 1: Atendimento do Distrito de Garcias a partir de 2028. 

Nota 2: Corresponde a ação do PMSB de 2014: Setorização, automação e capacitação para a 
gestão do sistema (Sede urbana e dos distritos de Arapuá e Garcias).  

Prestadora  

de serviço 

DSB 

SEINTRA 

SEFIRC 

SEGOV 

SEMEA 

PGM 

Órgão colegiado Ente regulador 2024  

18.3. Elaborar projeto executivo de expansão do Sistema de Abastecimento de Água 

de modo a atender a população atual e futura contendo o detalhamento das 

infraestruturas que o compõem (poços tubulares profundos, sistema de captação e de 

tratamento, rede de distribuição, reservação, dentre outros) considerando a Ação 18.1 

e 18.2. 

Nota 1: Atendimento do Distrito de Garcias a partir de 2028. 

Prestadora  

de serviço 

DSB 

SEINTRA 
SEMEA Órgão colegiado  Ente regulador 2024–2025  

18.4. Licenciar os sistemas de captação e adução de água, conforme o produto da 

Ação 18.3. 

Prestadora  

de serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 

Depende da 

Ação 18.2 e 

18.3 
 

18.5. Solicitar a outorga de direito de uso de recurso hídrico junto ao órgão ambiental 

competente.  

Prestadora  

de serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 

Depende da 

Ação 18.3  

18.6. Implantar sistema de captação de água por poço tubular profundos, caso seja 

definido no produto da Ação 18.3. 

Prestadora  

de serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 

Depende da 

Ação 18.3  

18.7. Implantar rede de distribuição de água, de acordo com o produto da Ação 18.3. 
Prestadora  

de serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 

Depende da 

Ação 18.3  

18.8. Implantar sistema de tratamento de água em conformidade com as normas e 

legislações aplicáveis e conforme definidos no produto da Ação 18.3. 

Prestadora  

de serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 

Depende da 

Ação 18.3  

18.9. Implantar reservatórios de água para abastecimento a partir da Ação 18.3. 
Prestadora  

de serviço 
DSB  

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 

Depende da 

Ação 18.3  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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PROGRAMA 6 – UNIVERSIALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMEN

TO 

PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 
REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 19. Promover o fornecimento de água potável para a população residente em pequenos aglomerados rurais.  

19.1. Elaborar projetos de Sistema de Abastecimento de Água de forma a atender os 

assentamentos (e futuros aglomerados rurais) que ainda não possuem sistema 

implantado ou seja necessária a ampliação, conforme preconizados na Lei 

nº 11.445/2007 (atualizada pela Lei nº 14.026/2020). Nas localidades com sistema 

ineficientes, elaborar projetos de adequação das estruturas e realizar manutenção das 

estruturas existentes. 

Nota: O atendimento dos pequenos aglomerados rurais, que constitui de responsabilidade do 
município, pode ser realizado através de parceria com a prestadora do serviço, quando da alteração 
do contrato de programa da prestação do serviço, em observância da Política Nacional de 
Saneamento Básico (e sua alteração) e com base em estudo de viabilidade técnica, econômica e 
ambiental.  

Terceiros 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 

SEFIRC 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

19.2. Licenciar o sistema de captação de água, conforme Ação 19.1. Terceiros 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SEFIRC 
Órgão colegiado Ente regulador 

Depende da 

Ação 19.1.  

19.3. Solicitar a outorga de direto de uso de recurso hídrico junto ao órgão ambiental 

competente quando imoplantada, conforme Ação 19.1. 
Terceiros 

DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SEFIRC 
Órgão colegiado Ente regulador 

Depende da 

Ação 19.1.  

19.4. Implantar sistema de captação de água para poço tubular profundo caso seja 

definido no produto da Ação 19.1. 

Nota: Deve-se verificar as condições dos poços existentes nos pequenos aglomerados rurais quanto 
à possibilidade de continuação do uso ou realização de adequação/substituições necessárias.  

Terceiros 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 

SEFIRC 
Órgão colegiado Ente regulador 

Depende da 

Ação 19.1.  

19.5. Implantar rede de distribuição de água de acordo com o definido no produto da 

Ação 19.1. 

Nota: Para fins de orçamento, considerou-se a substituição da rede de distribuição de água existente 

dos Assentamentos Portal do Faia e Vinte de Março, sendo prevista a implantação no Assentamento 
Piaba. Entretanto, destaca-se que as condições das redes existentes deverão ser verificadas 
quando da execução da Ação 19.1. 

Terceiros 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 

SEFIRC 
Órgão colegiado Ente regulador 

Depende da 

Ação 19.1.  

19.6. Implantar reservatórios de abastecimento de água, conforme definido no 

produto da Ação 19.1. 

Nota: Deve-se verificar as condições dos reservatórios existentes nos aglomerados rurais quanto à 
possibilidade de continuação do uso ou realização de adequações/substituições necessárias.  

Terceiros 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 

SEFIRC 
Órgão colegiado Ente regulador 

Depende da 

Ação 19.1.  

19.7. Implantar sistema de tratamento de água em conformidade com as normas e 

legislações aplicáveis e conforme previsto no produto da Ação 19.1. 
Terceiros 

DSB 

SEINTRA 

SEMEA 

SMS 
Órgão colegiado Ente regulador 

Depende da 

Ação 19.1.  

19.8. Incentivar e orientar a implantação de soluções individuais ambientalmente 

adequadas nos aglomerados rurais em que for inveiável a implantação de sistemas 

coletivos de abastecimento de água comunitário.  

SEMEA 

SEINTRA 
DSB SMS Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 6 – UNIVERSIALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMEN

TO 

PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 
REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

19.9. Fomentar a assistência técnica à população rural que utiliza soluções individuais 

para abastecimento de água de forma a fornecer orientações técnicas quanto a 

construção de poços e medidas de proteção sanitária.  

Terceiros DSB 

SEINTRA 

SEMEA 

SMS 

SEFIRC 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042   

19.10. Realizar a manutenção e reparos periódicos nos equipamentos e infraestrutras 

componentes do sistema de abastecimento de água nos assentamentos e pequenos 

aglomerados rurais. 

SEINTRA DSB 

SEMEA 

SEMAD 

SEFIRC 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 20. Garantir a qualidade da água do sistema de abastecimento público.  

20.1. Realizar o tratamento com cloração e fluoretação nos sistemas compostos por 

captação subterrânea em manancial com ausência de contaminação por Escherichia 

Coli. 

Nota 1: Na sede urbana deve ser empregadas tecnologias convencionais de tratamento, sendo 
permitidas dos distritos e nos pequenos aglomerados rurais a utilização de mecanismos 
simplificados de tratamento, desde que assegurem a qualidade da água fornecida.  

Nota 2: O acesso à água tratada submetida a fluoretação em dosagens recomendadas pelas 
legislações brasileiras nos subsistemas do SAA não abrangidos com essa medida preventiva deverá 
ser garantido, contribuindo para melhoria nas condições de saúde da população.  

Prestadora do 

serviço 

SMS 

DSB 
SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

20.2. Realizar o tratamento adequado da água captada em manancial subterrâneo 

com presença de Escherichia Coli diagnostica, de modo a atender os padrões 

estabelecidos na Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, caso seja implantado tal 

sistema.  

Nota: O acesso à água tratada submetida a fluoretação em dosagens recomendadas pelas 
legislações brasileiras nos subsistemas do SAA não abrangidos com essa medida preventiva deverá 
ser garantido, contribuindo para melhoria nas condições de saúde da população. 

Prestadora do 

serviço 

SMS 

DSB 
SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

20.3. Realizar o monitoramento e avaliação periódica da água distribuída, embasados 

nos parâmetros de potabilidade estabelecidos na Portaria de Consolidação MS nº 

5/2017, armazenando os resultados em banco de dados.  

Prestadora do 

serviço 

SMS 

DSB 
SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

20.4. Realizar o controle e fiscalização da água distribuída nas localidades abrangidas 

pelos serviço de abastecimento de água (sede urbana e Distrito de Arapuá), 

embasado nos parâmetros de potabilidade estabelecidos na Portaria de Consolidação 

MS nº 5/2017, armazenando os resultados em banco de dados. 

Departamento 

de Vigilância e 

Saneamento 

SMS 

DSB 
SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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PROGRAMA 6 – UNIVERSIALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMEN

TO 

PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 
REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

20.5. Realizar o controle e fiscalização água distribuída comunitariamente nas 

localidades não abrangidas pelo serviço de abastecimento de água, embasado nos 

parâmetros de potabilidade estabelecidos na Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, 

armazenando os resultados em banco de dados. 

Nota: O Plano de Monitoramento, a ser executado pelo Departamento de Vigilância e Saneamento 
para atendimento desta ação, deverá considerar no mínimo a frequência trimestral, considerando a 
coleta de pelo menos 1 (uma) amostra em cada distrito/ localidade 

Departamento 

de Vigilância e 

Saneamento 

SMS 

DSB 
SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

20.6. Estruturar o Departamento de Vigilância e Saneamento com recursos humanos 

e equipamentos visando o desempenho adequado das ações 20.4 e 20.5.  

Gabinete do 

Prefeito 

SEMAD 

SEFIRC 

DSB 
SMS 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 21. Manter a regularidade do serviço de abastecimento de água.  

21.1. Realizar manutenções e reparos periódicos permanentemente programados em 

horários que não sejam de pico, comunicando a população da situação dos 

equipamentos e infraestruturas componentes dos sistemas de abastecimento de água 

e das melhoria que serão feitas.  

Prestadora do 

serviço 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 22. Realizar o cadastramento e mapeamento do sistema de abastecimento de água.  

22.1. Levantar em campo todas as estruturas e dispositivos que compõem o Sistema 

de Abastecimento de Água.  

Prestadora do 

serviço 

DSB 

SEINTRA 
SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

22.2. Elaborar um banco de dado georreferenciado e alimentado com os dados 

obtidos na Ação 22.1 que possibilite visualizar as instalações das diversas áreas do 

saneamento integramente melhorando e facilitando o planejamento.  

Nota 1: O banco de dados georreferenciados deverá conter informações de todas as vertentes do 
saneamento básico. 

Nota 2: Equivale a ação do PMSB de 2014: Criar, implantar e alimentar o sistema de informações 
gerenciais do PMSB, para acompanhar seus resultados e reprogramar as ações.  

Terceiro DSB 

SEINTRA 

Prestadora do 

serviço 

Órgão colegiado Ente regulador 2024  

22.3. Alimentar e atualizar periodicamente o banco de dado no SMIS-TL com 

informações relativas ao serviço de abastecimento de água por meio de concessão a 

Sanesul. 

Nota: Equivale a ação do PMSB de 2014: Criar, implantar e alimentar o sistema de informações 
gerenciais do PMSB, para acompanhar seus resultados e reprogramar as ações. 

DSB SEMEA 

SEINTRA 

Prestadora do 

serviço 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Fonte: Elaborado pelos autores.  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 7: CONTROLE DE PERDAS E DESPERDÍCIO DE ÁGUA ALIADO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 23. Reduzir o consumo e fomentar o uso consciente e racional de água. 

23.1. Criar e instituir, via mecanismo legal, instrumento de incentivo ao uso de 

componentes e equipamentos de baixo consumo (bacias sanitárias de volume reduzidos 

de descargas, chuveiros e lavatórios com volume fixo de descarga, torneiras dotadas de 

arejadores, torneiras com válvulas automáticas de fechamento, dentre outros) e medição 

individualizada do volume de água consumido nos projetos de novas edificações 

comerciais, residenciais e públicas. 

Executivo 

Câmara 
Municipal  

DSB 

SEFIRC 

SEMEA 

SEINTRA 

Prestadora de 

serviço 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

23.2. Estimular a utilização componentes e equipamentos de baixo consumo (bacias 

sanitárias de volume reduzidos de descargas, chuveiros e lavatórios com volume fixo de 

descarga, torneiras dotadas de arejadores, torneiras com válvulas automáticas de 

fechamento, dentre outros) nos projetos de novas residências, inclusive as de interesse 

social. 

Consumidor/ 

Construtoras 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

Prestadora de 

serviço 

Órgão colegiado Ente regulador 2024- 2042  

23.3. Estimular a adaptação das edificações públicas quanto ao uso de componentes e 

equipamentos hidráulicos de baixo consumo. 
SEINTRA DSB 

SEMEA 

Prestadora de 

serviço 

Órgão colegiado Ente regulador 2023- 2042  

23.4. Regulamentar os critérios de construção para reutiliazação de águas pluviais e 

cinzasm que são provenientes de chuveiros, banheira, lavatorios e máquinas de lavar, 

para uso menos nobres, tais como: irrigação dos jardins; lavagem dos pisos e dos 

veículos automotivos; na descarga dos vasos sanitários; na manutenção paisagística; 

dentre outros.  

Executivo DSB 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2025  

23.5. Fomentar implantação de estruturas para a reutilização de águas pluviais e cinzas 

em consonância com a Ação 23.4. 
SEMEA DSB 

SEFIRC 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

23.6. Regulamentar os mecanismos de cobrança pelo desperdício da água potável.  
Ente 

regulador 
DSB 

Procuradoria 

Geral  

Prestadora do 

serviço 

Órgão colegiado - 2023-2025  

23.7. Elaborar estudos quanto às formas de incentivos a serem fornecidos para ações 

de reuso de águas cinzas ou pluviais, de forma a estimular a prática e trazer benefícios 

à comunidade com um todo.  

Nota: Revisões dos estudos a cada 10 anos, estimativa para 2025 e 2035. 

Terceiros  DSB 

SEMEA 

SMS 

Procuradoria 

Geral 

Órgão colegiado Ente regulador 2025-2035  

Meta 24. Reduzir as perdas físicas no Sistema de Abastecimento de Água.  

24.1. Realizar um Plano de Controle de Perdas. 

Nota: A partir deste estudo, as metas poderão ser revistas após 2029. 

Prestadora 

do serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2024  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 

125 

PROGRAMA 7: CONTROLE DE PERDAS E DESPERDÍCIO DE ÁGUA ALIADO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

24.2. Realizar o monitoramento do índice de perdas no Sistema de Abastecimento de 

Água.  

Prestadora 

do serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2024-2042  

24.3. Implementar ações e mecanismos para alcance da meta de controle e redução do 

índice de perdas para < 33% a partir de 2023. 

Prestadora 

do serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2027  

24.4. Implementar ações e mecanismos para alcance da meta de controle e redução do 

índice de perdas para < 30% a partir de 2028. 

Prestadora 

do serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2028-2032  

24.5. Implementar ações e mecanismos para alcance da meta de controle e redução do 

índice de perdas para < 28% a partir de 2033. 

Prestadora 

do serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2033-2038  

24.6. Implementar ações e mecanismos para alcance da meta de controle e redução do 

índice de perdas para < 25% a partir de 2038. 

Prestadora 

do serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2038-2042  

Meta 25. Combater as fraudes à hidrômetros e realizar a substituição/ modernização de equipamentos obsoletos/ danificados.  

25.1. Realizar vistorias de hidrômetros para combater fraudes, substituindo os 

equipamentos irregulares e danificados. 

Prestadora 

do serviço 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

25.2. Tornar obrigatória a vistoria quando for soliciada mudança de titular da conta de 

água, de maneira a responsabilizar e punir fraudadores com segurança jurídica.  

Prestadora 

do serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

25.3. Aferir periodicamente a pressão na rede de abastecimento.  
Prestadora 

do serviço 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

25.4. Substituir equipamentos e infraestruturas obsoletas e danificadas.  
Prestadora 

do serviço 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

25.5. Realizar a manutenção e reparos periódicos nos equipamentos e infraestruturas 

componentes dos sistemas de abastecimento de água.  

Prestadora 

do serviço 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Nota: Para as metas, projetos e ações referentes ao Objetivo 9 – Realizar programas e campanhas de educação e sensibilização sobre proteção e controle ambiental no âmbito dos aspectos relacionados ao SAA, ver Programa 5, Metas 

15 e 16, apresentadas Tomo I – Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

PROGRAMA 8: CONTROLE AMBIENTAL E OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 26. Promover a proteção e controle de potenciais mananciais superficiais.  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 8: CONTROLE AMBIENTAL E OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

26.1. Elaborar estudo para concepção de sistema de monitoramento e fiscalização do 

uso da água superficial.  

Nota: Corresponde a ação do PMSB 2014: Estabelecer parceria município/ Estado/ União para 
monitoramento da qualidade das águas no município.  

Terceiros DSB 

SEMEA 

Prestadora do 

serviço 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

26.2. Implantar e operacionalizar um sistema de monitoramento e fiscalização o uso da 

água superficial.  

Nota: Corresponde a ação do PMSB 2014: Estabelecer parceria município/ Estado/ União para 
monitoramento da qualidade das águas no município. 

Terceiros 

SMS 
DSB 

SEMEA 

Prestadora do 

serviço 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

26.3. Planejar/ projetar ações que visem a proteção e recuperação ambiental das áreas 

de preservação permanente (APPs) e fundo de vale dos cursos d’água que compõem 

potenciais mananciais superficias.  

Nota: O planejamento das ações de recuperação ambiental de APPs e fundos de vale deverão 
observar as normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb) 
preconizada pela Lei Federal nº 13.465/2017. 

Terceiros 

SEMEA 
DSB 

Prestadora do 

serviço 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2033  

26.4. Implantar ações que visem a proteção e recuperação ambiental das áreas de 

preservação permanente (APPs) e fundos de vale dos cursos d’água que compõem 

possível mananciais para o abastecimento de água. 

Nota: A execução das ações de recuperação ambiental de APPs e fundos de vale deverão observar 

as normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb) preconizada 
pela Lei Federal nº 13.465/2017. 

SEMEA DSB 
Prestadora do 

serviço 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

26.5. Planejar e implantar ações locais condicionadas à prestadora do serviço a título 

de compensação ambiental que contribuam para promoção da proteção e recuperação 

dos mananciais hídricos.  

Prestadora do 

serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2033  

Meta 27. Fomentar a proteção e controle do manancial subterrâneo explorado.  

27.1. Realizar estudo sobre os sistemas aquíferos existentes no município identificando 

as áreas de recarga, as zonas de vulnerabilidade, as direções de fluxo e a 

potencialidade hídrica.  

Terceiros DSB 

SEFIRC 

SEMEA 

Prestadora do 

serviço 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2025  

27.2. Elaborar estudo para concepção do sistema de monitoramento e fiscalização do 

uso de água subterrênea.  

Nota: Corresponde a ação do PMSB 2014: Estabelecer parceria município/ Estado/ União para 
monitoramento da qualidade das águas no município. 

Prestadora de 

serviço 
DSB 

SMS 

SEMEA 

GHR/IMASUL 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

27.3. Realizar levantamento e cadastramento de poços de captação individuais e 

coletivos nas áreas urbanizadas do município.  
SEMEA DSB 

SMS 

SEMEA 

GHR/IMASUL 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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PROGRAMA 8: CONTROLE AMBIENTAL E OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

27.4. Implantar e operacionalizar um sistema permanente de monitoramento e 

fiscalizaçao do uso de água subterrânea.  

Prestadora do 

serviço 
DSB 

SMS 

SEMEA 

GHR/IMASUL 

Órgão colegiado Ente regulador 2024-2042  

27.5. Delimitar e averbar em cartório as áreas de proteção dos poços de captação, 

públicos e privados. 

Prestadora do 

serviço 

Usuário de 

água  

DSB 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

27.6. Implantar dispositivos de segurança em todos os poços de captação, públicos e 

privados. 

Prestadora do 

serviço 

Usuário de 

água 

DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

27.7. Avaliar os impactos sinérgicos de estruturas/ instalações potencialmente 

poluidoras dos sistemas aquíferos (cemitérios, postos de combustíveis, áreas de 

transbordo ou depósitos de resíduos, dentre outros), restringindo no zoneamento urbano 

as áreas em que podem ser implantadas tais estruturas se diagnosticadas fragilidades/ 

vulnerabiliades.  

Nota: Ação pode e deve ser executada em conjunto com a Ação 27.1. 

Terceiros 

Gabinete do 

Prefeito 

DSB 
SEMEA 

GRH/IMASUL 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

27.8. Efeturar a desativação (tamponamento) dos poços do sistema de abastecimento 

de água desativados.  

Prestadora do 

serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

27.9. Desativar e efetuar o tamponamento dos poços particulares de captação de água 

subterraneas quando houver rede pública de abastecimento de água.  

Consumidor 

ou usuário de 

água  

DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2028  

Meta 28. Garantir o acompanhamento e a fiscalização dos serviços de abastecimento público de água.  

28.1. Regular a prestação do serviço de abastecimento público de água.  
Ente 

regulador 
DSB 

SMS 

SEMEA 
Órgão colegiado - 2023-2042  

28.2. Verificar a prestação do serviço de abastecimento público de água. 
Verificador 

independente  
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

28.3. Fomentar e promover o controle social.  
Órgão 

colegiado 
DSB SEMEA - Ente regulador 2023-2042  

28.4. Cobrar e fiscalizar as ligações prediais onde existe rede de abastecimento de 

água.  

Prestadora do 

serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 29. Garantir a segurança hídrica para os serviços de abastecimento público de água.  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 8: CONTROLE AMBIENTAL E OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

29.1. Realizar o monitoramento hidrológico orientado à segurança hídrica, tendo em 

vista a quantidade dos recursos hídricos locais.   
IMASUL  DSB 

Prefeitura 

Municipal 

SEMEA 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

29.2. Garantir o fornecimento de água potável com segurança e em quantidade 

suficiente a um custo acessível a sociedade local.  

Prestadora de 

serviço 
DSB 

Prefeitura 

Municipal 

SEMEA 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

29.3. Promover a segurança hídrica em políticas e planos setoriais locais relacionados 

aos recursos hídiricos superficiais e subterrêneos, tais como os planejamentos de 

disciplinamento de uso e ocupação do solo que considerem as temáticas: 

disponibilidade de água, segurança a inundações e poluição de água. 

Prefeitura 

Municipal 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Fonte: Elaborado pelos autores.  

PROGRAMA 9 – UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADES 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 
GERENCIAMENTO 

PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 
REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

Meta 30. Promover a expansão gradual (escalonada) do SES de modo a atingir a universalização dos serviços, conforme instrumentos norteadores da concessão. 

30.1. Ampliar a rede pública de esgoto de modo a disponibilizar de cobertura igual ou 

superior a 99,00%(1) da população da sede urbana de Três Lagoas/MS. 

Nota: (1) Índice de cobertura estabelecido como meta a partir de 2023 pelo Primeiro Termo de Revisão 
Contratual (SANESUL, 2019). Destaca-se que de acordo com o último Relatório Anual de Desempenho 
apresentado pela AGEMS (antiga Agepan), a cobertura do SES em 2020 era de 99,67% (AGEMS, 2021). 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEFIRC 

Controladoria 

Geral 

SEINTRA 

Órgão colegiado 
Ente regulador 2023-2042  

30.2. Ampliar a capacidade de tratamento dos efluentes sanitários gerados no município de 

Três Lagoas/MS através da implantação da nova ETE (ETE Souza Dias), que realizará o 

tratamento de efluentes domésticos e industriais. 

Nota: A ETE Souza Dias encontra-se em fase de construção e possuirá, inicialmente, capacidade de 
tratamento de 100 L/s. Conforme exposto no Cenário Planejado, a capacidade atual de 350 L/s (ETE 
Planalto e ETE Jupiá) seria insuficiente a partir de 2028 e somente ao final do horizonte temporal (2042) 
ultrapassaria a capacidade total considerando a operação da ETE Souza Dias (total de 450 L/s), sendo 
assim necessário uma nova ampliação na capacidade de tratamento das ETEs. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEFIRC 

Controladoria 

Geral 

SEINTRA 

Órgão colegiado 
Ente regulador 2023-2028  

30.3. Expandir a rede de esgoto, conforme demandas e expansão da área urbana do 

município, mantendo os índices de cobertura determinados nos instrumentos norteadores 

da concessão. 

Nota 1: Compatibilizar com as futuras revisões contratuais. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEFIRC 

Controladoria 

Geral 

SEINTRA 

Órgão colegiado 
Ente regulador 2023-2042  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

Nota 2: A expansão da rede coletora abrange a estruturação de loteamentos particulares com rede coletora 
de esgoto interligada a rede pública, cuja responsabilidade é atribuída aos loteadores conforme 
estabelecido no Art. 2º, § 5º, da  Lei Federal nº 6.766/1979, alterada pela Lei Federal nº 11.445/2007. 

30.4. Realizar estudos prévios de ordenamento territorial, de impacto de vizinhança, bem 

como da dinâmica dos ventos nas áreas que serão destinadas a implantação ou ampliação 

de infraestruturas do SES. 

Nota: Conforme resultado da aplicação de questionários com a população três-lagoense, moradores 
relatam com pouca frequência o odor característico de esgoto em suas residências. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEGOV 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 31. Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário nos Distritos do município de Três Lagoas/MS. 

31.1. Implantação do SES no Distrito de Arapuá. 
Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEFIRC 

SEINTRA 

SEMEA 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2027  

31.2. Elaborar estudo detalhado para viabilidade de implantação de sistema compacto e 

descentralizado para tratamento de esgoto gerado no Distrito de Garcias. 

Terceiros/ 

Prestadora de 

Serviço 

DSB 

SEMEA 

SEFIRC 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

Meta 32. Incentivar e orientar a adoção de soluções individuais para tratamento e destinação dos efluentes sanitários em áreas da sede urbana sem rede coletora de esgoto, bem como nos distritos e 

áreas rurais do município (assentamentos, vilas, povoados, aldeias e aglomerados rurais). 

32.1. Elaborar Projeto Executivo de sistemas individuais de tratamento de esgoto que 

atendam as normativas técnicas e ambientais para o correto gerenciamento dos efluentes 

nos distritos e áreas rurais, além das áreas da sede urbana não atendidas pelo SES. 

Gerador SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

32.2. Implantar sistemas individuais de tratamento do esgoto sanitário nas áreas urbanas e 

rurais sem atendimento do SES, desde que justificada a viabilidade econômico-financeira. 
Gerador SEMEA 

SEFIRC 

SEINTRA 

DSB 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2027  

32.3. Realizar treinamento de prestadores de serviços terceirizados para desativação 

correta de fossas (negras ou sépticas) e ligação domiciliar na rede coletora de esgoto. 
SEMEA DSB SEINTRA - - 2023-2042  

32.4. Fornecer assistência técnica para elaboração de projetos e execução de sistemas 

individuais de tratamento de esgoto destinados à população de baixa renda residentes nos 

distritos e localidades rurais, conforme preconizado na Lei Federal nº 11.888/2008, que 

assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e 

a construção de habitação de interesse social. 

SEINTRA DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

32.5. Orientar, fiscalizar e cobrar a implantação das soluções individuais de esgotamento 

sanitário nas localidades em que não há disponibilidade de rede coletora de esgoto. 

Nota: As ações de Educação Ambiental em relação ao esgotamento sanitário são apresentadas no 

Programa 5 do Tomo I – Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais. 

SEINTRA DSB 

SEMEA 

SEGOV 

SMS 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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Meta 33. Realizar estudo de adequabilidade da atual concepção do projeto de esgotamento sanitário considerando o leiaute existente para o município. 

33.1. Analisar os estudos de concepção(1) do SES existente, elaborado para o atendimento 

da sede municipal. 

Nota (1): Estudo para identificar as necessidades, caracterizar os problemas existentes e avaliar as 
alternativas de viabilidade nos aspectos técnicos, socioeconômicos, financeiros e ambientais (BRASIL, 
2011). 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

33.2. Analisar o cadastro e os projetos as built(2) das infraestruturas existentes já 

implementadas no SES (rede coletora, poço de visita, EEEBs, ETEs) do município. 

Nota (2): “As built” é um projeto com representações técnicas, como plantas, cortes, fachadas, entre outros, 
com todas as alterações e modificações promovidas durante a construção ou reforma de uma 
infraestrutura. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

33.3. Avaliar o estado de conservação das infraestruturas existentes já implementadas do 

SES no município. 

Nota: Englobando as infraestruturas existentes das EEEBs e ETEs. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

33.4. Elaborar Projeto Executivo detalhado de novas estruturas do SES, devendo também 

apresentar o as built revisado e atualizado. 

Nota: Esta ação não necessariamente ocorrerá em todos os anos do horizonte de planejamento, entretanto 
deverá ser provisionada quando novas instalações e infraestruturas referentes aos SES forem implantadas 
no município de Três Lagoas/MS pela prestadora de serviço do esgotamento sanitário. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

33.5. Disponibilizar cadastro atualizado do SES de Três Lagoas/MS em formato de arquivo 

vetorial(3), indicando as regiões do município que possuem rede coletora implantada e as 

prováveis expansões do sistema. 

Nota (3): O arquivo vetorial em CAD (Computer Aided Design ou Desenho Assistido por Computador), 
podendo ser no formato SHP (Shapefile), KML (Keyhole Markup Language), DWG (DraWinG format) ou 
DXF (Drawing Exchange Format). 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

33.6. Elaborar estudos necessários para a obtenção do licenciamento ambiental das 

estruturas que compõem o SES, atendendo as condições impostas pelo órgão ambiental 

competente. 

Nota: Esta ação não necessariamente ocorrerá em todos os anos do horizonte de planejamento, entretanto 
deverá ser provisionada quando novas instalações e infraestruturas ou ampliações referentes ao SES 
forem implantadas no município e estas se enquadrarem como atividades passíveis de licenciamento 
ambiental, conforme procedimentos impostos pelo órgão ambiental municipal. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

DPLEA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 34. Elaborar o cadastro técnico do SES integrado ao Sistema Municipal de Informação em Saneamento de Três Lagoas/MS (SMIS-TL). 

Nota: O Sistema Municipal de Informação em Saneamento é instituído pela Política Municipal de Saneamento Básico (Art. 26 da Lei nº 2.867, de 16 de dezembro de 2014, sendo integrado ao Cadastro Multifinalitário do município, em fase de implementação. 

34.1. Manter levantamento atualizado de todas as estruturas e dispositivos que compõem 

o SES, incluindo a rede coletora implantada, a rede coletora prevista a ser implantada, as 

EEEBs, as ETEs, poços de visita (PVs), bem como os interceptores e emissários das ETEs. 

Prestadora de 

Serviço 

Terceiros 

DSB 
SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 
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34.2. Manter registro dos principais problemas e intercorrências do SES, a partir de um 

banco de dados georreferenciado e alimentado com os dados obtidos na Ação 34.1 que 

possibilite visualizar as instalações das diversas áreas do saneamento integradamente 

melhorando e facilitando o planejamento. 

Nota: O banco de dados georreferenciado deverá conter informações de todas as vertentes do saneamento 
básico. 

Prestadora de 

Serviço 

Terceiros 

DSB 

Prestadora de 

Serviço 

SEMEA 

SEINTRA 

Órgão colegiado 

Departamento de 

Tecnologia da 

Informação 

Ente regulador 2023-2042  

34.3. Integrar o banco de dados ao SMIS-TL para facilitar a tomada de decisões. 

Nota: O banco de dados georreferenciado deverá conter informações de todas as vertentes do saneamento 
básico. 

Departamento 

de Tecnologia 

da Informação 

DSB 

Prestadora de 

Serviço 

SEMEA 

SEINTRA 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

34.4. Atualizar o banco de dados georreferenciado periodicamente e alimentar o SMIS-TL. 

Nota: O banco de dados georreferenciado deverá conter informações de todas as vertentes do saneamento 
básico. 

DSB 

Departamento de 

Tecnologia da 

Informação 

Prestadora de 

Serviço 

SEMEA 

SEINTRA 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

34.5. Dar publicidade através dos meios de comunicação da Prefeitura Municipal (site oficial 

e/ou redes sociais) aos dados e informações gerados e de relevância para a população 

sobre o SES, buscando informá-la sobre os serviços e importância desta temática no dia a 

dia, através de conteúdo dinâmico e de linguagem acessível disseminado de forma ampla 

a toda a comunidade. 

Departamento 

de Tecnologia 

da Informação 

DSB 
SEINTRA 

SEGOV 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

PROGRAMA 10 – CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADES 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 35. Manter regularidade do serviço de esgotamento sanitário. 

35.1. Realizar manutenções e reparos periódicos permanentemente programados em 

horários que não sejam de pico, comunicando a população da situação dos equipamentos 

e infraestruturas componentes do SES e das melhorias que serão feitas. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 36. Tratar 100% do esgoto coletado na sede urbana de Três Lagoas/MS, atendendo aos padrões de lançamento de efluentes sanitários estabelecidos pela legislação. 

36.1. Elaborar estudos de concepção e de viabilidade técnica e econômico-financeira para 

verificar a necessidade de ampliação de uma das ETEs existentes no município, de modo 

a atender a demanda futura provisionada para Três Lagoas/MS. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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Nota: De acordo com as estimativas do Cenário Planejado deste PMSB, a capacidade de tratamento da 
ETE Planalto e ETE Jupiá seria insuficiente a partir de 2028 e somente em 2042 a demanda ultrapassaria 
a capacidade de tratamento das ETEs considerando a operação da ETE Souza Dias. 

36.2. Caso seja necessário a ampliação de uma ETE, conforme Ação 36.1, elaborar Projeto 

Executivo para o atendimento das demandas futuras em conformidade com as normas e 

legislações vigentes. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 

Depende da 

Ação 35.1  

36.3. Realizar as obras de expansão da ETE para receber os efluentes gerados, se 

comprovado a necessidade de ampliação da capacidade de tratamento, em conformidade 

com as normas e legislações vigentes. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 

SEFIRC 

Órgão colegiado Ente regulador 
Depende da 

Ação 35.1  

Meta 37. Regularizar as ligações prediais em rede pública de coleta de esgoto. 

37.1. Fiscalizar as ligações prediais em redes públicas de esgoto, de modo a monitorar e 

controlar possíveis irregularidades e/ou inadequações na ligação do esgoto, que possam 

prejudicar a coleta e transporte adequado do esgoto sanitário para os equipamentos 

integrantes do SES. 

 Prestadora 

de Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEGOV 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

37.2. Garantir a efetivação da ligação do ramal predial de esgoto à rede pública coletora 

quando esta estiver disponível na localidade do munícipe, de modo a atender ao 

preconizado pelas legislações vigentes. 

Nota: Conforme a Lei Federal nº 11.445/2007, Art. 45, § 5º, alterada pela Lei nº 14.026/2020 e a Lei 
Estadual nº 2.263/2001), Art. 26, inciso II, é dever do usuário fazer a ligação na rede coletora de esgoto 
quando disponível o serviço. Ainda, o Código de Obras de Três Lagoas/MS (Lei nº 698/1985, Art. 306) 
proíbe o uso de fossas nas construções servidas por rede de esgoto sanitário. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SEGOV 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 38. Controlar e monitorar as obras relacionadas à coleta e ao tratamento de esgoto sanitário. 

38.1. Supervisionar as obras de implantação da rede coletora e tratamento do esgoto 

sanitário executadas pela prestadora de serviço. 
SEINTRA DSB 

Prestadora de 

Serviço 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 39. Estabelecer critérios e procedimentos de projetos e execução de obras de esgotamento sanitário. 

39.1. Realizar o mapeamento das áreas de maior vulnerabilidade ambiental no município 

de Três Lagoas/MS. 
Terceiros DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

39.2. Realizar o mapeamento das áreas com risco à contaminação por efluentes sanitários, 

indicando a partir do levantamento objeto da Ação 34.2 os possíveis pontos com falhas 

sistêmicas nas estruturas do SES (emissário das ETEs, EEEBs, tubulação, dentre outros) 

e os locais desprovidos de atendimento pela rede coletora de esgoto. 

Nota: Os dados e informações obtidos por meio desta ação deverão ser inseridos no SMIS-TL, de modo a 
facilitar o conhecimento dos gestores municipais. 

Terceiros DSB 

Prestadora de 

Serviço 

SEMEA 

SEINTRA 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

39.3. Estabelecer critérios para elaboração de projetos de sistemas de esgotamento 

sanitário (coleta, tratamento, destinação final), respeitando as limitações ambientais, 
SEINTRA DSB 

Prestadora de 

serviços 
Órgão colegiado Ente regulador 2023  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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normativas e técnicas que envolvem os projetos e obras, considerando também o contexto 

das bacias de contribuição. 

SEMEA 

Meta 40. Garantir o acompanhamento e a fiscalização direta dos serviços de esgotamento sanitário. 

40.1. Regular a prestação dos serviços de esgotamento sanitário. 
Ente 

regulador 
DSB SEMEA Órgão colegiado - 2023-2042  

40.2. Verificar continuamente a prestação do serviço de esgotamento sanitário, checando 

o cumprimento de metas e os indicadores. 

Ente 

regulador 
DSB SEMEA Órgão colegiado - 2023-2042  

40.3. Fiscalizar a operação do sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário 

executados pela prestadora de serviços. 
SEINTRA DSB 

Prestadora de 

Serviço 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

40.4. Acompanhar e gerar informações sobre a geração per capita, consumidores 

especiais, percentual de esgoto encaminhado para as ETEs, dentre outros dados que forem 

relevantes para quantificar a demanda real no município, disponibilizando tais informações 

do SMIS-TL. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 41. Otimizar o funcionamento, operação, a eficiência e destinação correta dos resíduos gerados pelo SES do município. 

41.1. Elaborar e implantar projeto de otimização dos sistemas de tratamento das ETEs. 

Nota: Realizar periodicamente este projeto de otimização. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

41.2. Destinar adequadamente os resíduos sólidos gerados no gradeamento e nas 

instalações operacionais das ETEs e das EEEBs existentes no município. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

41.3. Elaborar e/ou atualizar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Gerados nas 

Estações de Tratamento de Esgoto. 

Nota 1: Conforme Ação 84.1 do Programa 17. No Plano de Gerenciamento deve apresentar diretrizes 
referentes aos resíduos sólidos gerados nas ETEs, incluindo os resíduos gerados no Tratamento 
Preliminar, composto pelo gradeamento para retenção de resíduos sólidos, e ao lodo gerado durante o 
tratamento do efluente no UASB. 

Nota 2: Realizar a revisão periódica deste instrumento de gestão de resíduos sólidos. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

41.4. Implantar ações propostas no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas 

ETEs em operação no município de Três Lagoas/MS. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2025-2042  

41.5. Realizar o tratamento e a destinação final adequada do lodo gerado nas ETEs em 

operação. 

Nota: Conforme Ações 84.2 a 84.5 do Programa 17. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

41.6. Apresentar o Certificado de Destinação Final (CDF) do lodo gerado no processo de 

tratamento de esgoto nas ETEs. Este documento atesta o nome do gerador, a unidade de 

destino - nome do aterro e o tipo de resíduo destinado. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 10 – CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADES 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Nota: O CDF é obtido pela prestadora de serviços a partir do encaminhamento e destinação adequada do 
lodo através da contratação de empresa especializada em tais serviços, devendo este documento ser 
apresentado para o órgão ambiental municipal responsável pelo licenciamento ambiental das ETEs. 

41.7. Fomentar o desenvolvimento e adoção de tecnologias para redução na geração do 

lodo e destinações alternativas (utilização como matéria-prima em outros processos – 

adubos orgânicos, substratos, tijolos cerâmicos, concretos, dentre outros). 

Nota: Conforme Ação 84.6 do Programa 17. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

41.8. Avaliar a ocorrência e percepção da população quanto ao odor gerado pelas ETEs e 

EEEBs, além de buscar alternativas para redução do eventual odor. 

Nota: Sugere-se como ações o gerenciamento correto da acomodação e destinação dos resíduos gerados, 
além da disposição adequada dos leitos de secagem na área interna das ETEs, manutenção nos 
queimadores dos gases gerados e ações imediatas após a ocorrência de extravasamentos nas EEEBs 
para identificação e solução do problema. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 42. Programar e realizar manutenções corretivas e preventivas do SES. 

42.1. Elaborar o Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva do SES. 
Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2025  

42.2. Realizar periodicamente a manutenção dos PVs de esgoto e das EEEBs para 

eliminação dos depósitos de resíduos sólidos e sedimentos, além de obstruções existentes, 

bem como dos equipamentos e infraestruturas utilizadas no SES, como por exemplo: 

bombas submersíveis ou autoescorvantes, geradores de energia, calibração de 

equipamentos utilizados para monitorar a eficiência do tratamento, entre outros. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 43. Criar mecanismos para prevenção de panes. 

43.1. Elaborar Plano de Prevenção de Panes (preferencialmente em conjunto com a Ação 

42.1). 

Prestadora de 

Serviço 
DSB SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2025  

43.2. Adquirir equipamentos de prevenção de panes em consonância com as normas, como 

geradores de energia elétrica e bombas reservas (conforme orientado pelo produto da Ação 

42.1) para todas as unidades de ETEs e EEEBs existentes. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

Controladoria 

Geral 

SEFIRC 

SEINTRA 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 44. Elaborar ações de emergência e contingência para situações de risco de paralização do SES. 

44.1. Elaborar Plano de Emergência e Contingência do SES, consoante às diretrizes do 

PMSB para essa vertente, englobando as infraestruturas do SES, como EEEBs, ETEs, 

interceptores de esgoto, PVs, dentre outros. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

44.2. Revisar periodicamente o Plano de Emergência e Contingência, explicitado através 

da Ação 43.1. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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Fonte: Elaborado pelos autores.  

PROGRAMA 10 – CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADES 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

44.3. Em caso de extravasamento de efluentes sanitários, aplicar as medidas necessárias 

para solucionar os problemas de maneira imediata, mitigando os possíveis problemas 

ocasionados pelo extravasamento do esgoto. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

44.4. Dispor de pessoal capacitado para enfrentamento de situações atípicas, como no 

caso de rompimento de tubulação de esgoto, retorno de esgoto em residências, panes em 

infraestruturas do SES, falhas sistêmicas ocasionadas por depredação, entre outros. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 45. Promover ações de saúde e segurança do trabalho aos operadores responsáveis pelas estruturas integrantes do SES. 

45.1. Manter ativa a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Gerência 

Regional Bolsão Três Lagoas (GERTL-BOL), buscando instruir os colaboradores sobre a 

importância dos cuidados de segurança durante o desenvolvimento das atividades. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

45.2. Elaborar Plano de Segurança do Trabalho, evitando a exposição e contato de 

operadores dos sistemas com qualquer tipo de material patogênico ou prejudicial à saúde. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA 

DSB 

SEMAD 

SMS 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

45.3. Manter atualizado o Plano de Segurança do Trabalho, conforme provisionado na Ação 

44.2. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA 

DSB 

SEMAD 
Órgão colegiado Ente regulador 2024-2042  

45.4. Promover palestras e eventos de segurança do trabalho. 
Prestadora de 

Serviço 
SEMEA 

DSB 

SEMAD 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

45.5. Implantar cronograma de treinamento dos funcionários, no sentido de evitar acidentes 

de trabalho. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA 

DSB 

SEMAD 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

45.6. Realizar a vacinação dos funcionários a fim de prevenir qualquer tipo de doença 

oriunda da atividade laboral. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA 

DSB 

SEMAD 

SMS 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

PROGRAMA 11 – PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 46. Meta 46Readequar as soluções individuais e outras formas de tratamento do esgotamento sanitário implantadas na sede urbana (em bairros e empreendimentos não atendidos pela rede coletora 

de esgoto sanitário), distritos e áreas rurais. 

46.1. Orientar, fiscalizar e cobrar dos empreendimentos e moradores residentes em áreas 

sem rede coletora de esgoto a realizar a substituição das fossas negras pelos tanques 
SEINTRA DSB 

SMS 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 11 – PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

sépticos, preferencialmente seguidos de filtro anaeróbio e sumidouro, bem como a 

destinação ou tratamento adequado do esgoto gerado nos empreendimentos. 

Nota: Ressalta-se que a ação será realizada nas áreas em que não há cobertura do SES, incluindo áreas 
da sede urbana, distritos, assentamentos e demais áreas rurais. 

46.2. Realizar o cadastramento das soluções individuais de destinação e outras formas de 

tratamento de efluentes sanitários implantados na sede urbana, distritos e áreas rurais do 

município de Três Lagoas/MS, de modo a facilitar as ações de fiscalização e monitoramento 

de tais infraestruturas. 

Nota: Realizar o cadastramento primeiramente de infraestruturas implantadas na sede urbana e distritos 
de Três Lagoas/MS e, gradualmente, realizar o cadastramento das estruturas implantadas nas áreas mais 
afastadas (áreas rurais, assentamentos rurais, dentre outros). 

SEMEA 

Terceiros 
DSB 

SEINTRA 

SMS 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

46.3. A Ação 45.2 deverá ser incorporada ao SMIS-TL, de modo a facilitar o monitoramento 

e fiscalização das soluções individuais de tratamento implantadas na sede urbana e em 

áreas rurais do município de Três Lagoas/MS. 

DSB SEMEA SMS Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 47. Destinar de maneira adequada os efluentes líquidos nas Estações Elevatórias de Esgoto (Bruto ou Tratado) e ETEs existentes no município. 

47.1. Realizar a destinação adequada dos efluentes líquidos gerados no município. 

Nota 1: Os efluentes líquidos provenientes das bacias sanitárias deverão ser encaminhados 
adequadamente através da rede coletora de esgoto e EEEBs para as ETEs em operação. 

Nota 2: O efluente bruto após passar por todas as etapas de tratamento é considerado efluente tratado, 
podendo ser lançado no corpo receptor, o Rio Paraná, desde que respeitado os padrões legais de 
lançamento. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 48. Erradicar os lançamentos clandestinos de esgoto domésticos. 

48.1. Elaborar plano de erradicação de ligações clandestinas de esgoto doméstico. 

Prestadora de 

Serviço 

SEMEA 

DSB SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

48.2. Realizar vistoria periódica da rede de esgotamento sanitário, visando a identificação 

de irregularidades. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

48.3. Identificar e eliminar lançamentos de esgoto sanitário clandestinos nas galerias 

pluviais, diretamente no solo e/ou em corpos hídricos (córregos, rios, lagoas, outros). 

Nota: Ação conjunta com o Departamento de Drenagem Urbana, considerando que envolve as duas 
vertentes do Saneamento Básico. 

Prestadora de 

Serviço 

DSB 

DDU 

SEMEA SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

48.4. Identificar e eliminar os lançamentos de águas pluviais na rede coletora de esgoto. 

Nota: Ação conjunta com o Departamento de Drenagem Urbana, considerando que envolve as duas 
vertentes do Saneamento Básico. 

Prestadora de 

Serviço 

DSB 

DDU 

SEMEA SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

48.5. Verificar as reclamações e denúncias relacionadas aos SES, recebidas pela Ouvidoria 

Geral do Município (OGM) de Três Lagoas/MS. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA PMTL Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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PROGRAMA 11 – PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Nota: Através da Ouvidoria Geral do Município é possível realizar denúncias e reclamações em relação 
aos serviços públicos. Ainda, destaca-se a existência da Ouvidoria da Sanesul, empresa concessionária 
prestadora de serviço e da Ouvidoria da AGEMS, agência reguladora dos serviços públicos de Mato Grosso 
do Sul. 

Meta 49. Regularizar os serviços de limpeza de fossa. 

49.1. Fomentar a regularização ambiental dos empreendimentos responsáveis pelos 

serviços de coleta e transporte de resíduos sépticos domiciliares, conhecidos também como 

serviços de limpeza de fossa. 

DPLEA DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

49.2. Manter atualizado o cadastramento das empresas que atuam no ramo de limpeza de 

fossa no município de Três Lagoas/MS. 

Nota: Este cadastramento deverá ser integrado ao SMIS-TL, de modo a facilitar a ação dos servidores 
púbicos responsáveis pela fiscalização e monitoramento de tal atividade. 

SEMAD DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

49.3. Fomentar a adoção de alternativas ambientalmente corretas para a destinação final 

dos efluentes coletados pelos caminhões limpa-fossa. 

Nota: Durante a etapa de Diagnóstico Situacional do SES foi constatado que as empresas de limpa-fossa 
cadastradas destinam os resíduos domésticos coletados para a unidade de tratamento da ETE Jupiá, uma 
vez que essa estação possui capacidade de recepcionar tais resíduos. 

SEMEA DSB 

SEINTRA 

SEMAD 

Prestadora de 

Serviço 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

49.4. Fiscalizar e monitorar os empreendimentos atuantes no ramo de limpeza de fossas 

no município. 
SEMEA DSB 

SEINTRA 

SEMAD 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 50. Monitorar a eficiência das ETEs do município. 

50.1. Elaborar o Plano de Automonitoramento (PAM) das ETEs em operação no município, 

conforme explicitado como condicionante da Licença de Operação. 

Nota: Da mesma forma deverá ser elaborado o PAM da ETE Souza Dias quando iniciar a operação. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023  

50.2. Manter atualizado o Plano de Automonitoramento das ETEs em operação. 
Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2024-2042  

50.3. Evoluir/implantar mecanismos de monitoramento da eficiência nas ETEs em 

operação. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

50.4. Verificar e analisar a eficiência de tratamento dos efluentes sanitários tratados nas 

ETEs, devendo os valores estar em conformidade com os padrões e condições 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 e alterações vigentes. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

50.5. Fiscalizar e monitorar a eficiência de tratamento de efluentes nas ETEs, bem como os 

padrões e condições de lançamentos dos efluentes, conforme estabelecido pelas 

legislações ambientais vigentes. 

SEMEA DSB IMASUL Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

50.6. Fiscalizar o atendimento das condicionantes exigidas no licenciamento ambiental das 

ETEs em operação. 
SEMEA DSB IMASUL Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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Nota: Para as metas, projetos e ações referentes a Educação Ambiental, buscando sensibilizar e conscientizar a população três-lagoense acerca da correta gestão e gerenciamento dos efluentes sanitários, ver Programa 5 - Metas 16 e 

17. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

PROGRAMA 12 – ESTRUTURAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ORDENAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E  

FISCALIZAÇÃO 

Meta 52. Elaborar e executar o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU). 

52.1. Elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana. 

Nota: Conforme proposto no Art. 9º, inciso III do Plano Diretor de Três Lagoas/MS; no PMSB elaborado 
em 2014 (TRÊS LAGOAS, 2014b, p. 207) e na Ação 25 apresentada no Plano de Ação Três Lagoas 
Sustentável (BID et al., 2016, p. 221). 

Terceiros DDU 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023  

PROGRAMA 11 – PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

50.7. Fazer solicitação prévia ao vencimento do processo de outorga de direito de uso para 

fins de diluição dos efluentes domésticos tratados nas ETEs. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA IMASUL Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 51. Realizar o monitoramento constante da qualidade do curso hídrico receptor do efluente tratado nas ETEs. 

51.1. Elaborar Estudo de Autodepuração do corpo receptor dos efluentes oriundos das 

ETEs. 

Nota: O Rio Paraná é o corpo receptor das ETEs Planalto e Jupiá, sendo o lançamento realizado através 
do mesmo emissário. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

51.2. Revisar periodicamente os estudos de autodepuração dos corpos receptores, 

conforme provisionado na Ação 50.1. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2024-2042  

51.3. Verificar se os padrões e condições de lançamento dos efluentes atendem a classe 

na qual o corpo receptor está enquadrado (atualmente, Classe 2). 

Nota: Compatibilizar a análise com estudos de enquadramento de corpos hídricos que porventura venham 
a ser formalizados. Ressalta-se que o Rio Paraná, pertencente a Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, ainda 
não possui estudo de enquadramento de corpos hídricos, sendo automaticamente enquadrado como 
Classe 2, conforme o Art. 42 da Resolução CONAMA nº 357/2005. 

Prestadora de 

Serviço 
IMASUL 

DSB 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

51.4. Implantar e realizar o monitoramento constante do corpo receptor do efluente tratado, 

realizando o estudo do Índice de Qualidade das Águas (IQA) para verificar a qualidade das 

águas no Rio Paraná, a montante e jusante do ponto de lançamento. 

Prestadora de 

Serviço 

SEMEA 

IMASUL DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

51.5. Sistematizar os resultados obtidos nas Ações 50.3 e 50.4, mais precisamente no 

SMIS-TL, criando um banco de dados sobre tais informações e mantendo-o atualizado. 
SEMEA DSB 

Departamento de 

Tecnologia da 

Informação 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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PROGRAMA 12 – ESTRUTURAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ORDENAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E  

FISCALIZAÇÃO 

52.2. Elaborar minuta de projeto de Lei do Plano Diretor de Drenagem Urbana, votar, 

sancionar e publicar o referido instrumento legal. 

Câmara 

Municipal 
DDU 

PGM 

SEINTRA 

SEMEA 

Órgão colegiado Ente regulador 2024  

52.3. Implementar as ações estruturais previstas no PDDU, conforme escalonamento 

proposto em tal instrumento específico de planejamento. 

Nota: O detalhamento desta ação deve ser exigido como conteúdo mínimo do Plano Diretor de Drenagem 
Urbana. 

DDU SEINTRA 
SEFIRC 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2024-2042  

52.4. Implementar as ações não-estruturais previstas no PDDU, conforme escalonamento 

proposto em tal instrumento específico de planejamento. 

Nota: O detalhamento desta ação deve ser exigido como conteúdo mínimo do Plano Diretor de Drenagem 
Urbana. 

DDU SEINTRA 
SEGOV 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2024-2042  

Meta 53. Realizar o cadastramento, mapeamento e atualização das estruturas e dispositivos que compõem o SDU. 

53.1. Realizar o levantamento topográfico da rede de drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais existente. 
Terceiros DDU 

SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023  

53.2. Levantamento em campo de todas as estruturas e dispositivos que compõem o SDU. Terceiros DDU 
SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023  

53.3. Elaborar banco de dados georreferenciado e alimentado com os dados obtidos na 

Ação 52.2 que possibilite visualizar as instalações das diversas áreas do saneamento 

integralmente, melhorando e facilitando o planejamento. 

Nota 1: O banco de dados georreferenciado deverá conter informações de todas as vertentes do 
saneamento básico. 

Nota 2: Equivale a ação do PMSB de 2014: Criar, implantar e alimentar o sistema de informações gerenciais 
do PMSB, para acompanhar seus resultados e reprogramar as ações.  

Terceiros DDU 

SEINTRA 

SEMEA 

Defesa Civil 

Órgão colegiado Ente regulador 2024  

53.4. Alimentar e atualizar periodicamente o banco de dados no SMIS-TL com informações 

relativas aos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 
DDU SEINTRA 

SEMEA 

Defesa Civil 
Órgão colegiado Ente regulador 2024-2042  

Meta 54. Definir os critérios para elaboração de projetos e execução de obras de manejo de águas pluviais urbanas. 

54.1. Estabelecer critérios para elaboração de projetos de modo a compatibilizá-los com o 

contexto global das bacias de contribuição. 

Nota: O detalhamento desta ação deve ser exigido como conteúdo mínimo do Plano Diretor de Drenagem 
Urbana. 

DDU SEINTRA 

SEMEA 

SEGOV 

Defesa Civil 

Órgão colegiado Ente regulador 2023  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E  

FISCALIZAÇÃO 

54.2. Elaborar Manual Técnico de procedimentos para implantação de obras de 

microdrenagem. 

Nota: Elaboração do Manual Técnico também proposto no Plano de Ação Três Lagoas Sustentável, Ação 

28 (BID et al., 2016, pág. 221). O detalhamento desta ação deve ser exigido como conteúdo mínimo do 
Plano Diretor de Drenagem Urbana. 

Terceiros DDU 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023  

Meta 55. Implementar e recuperar o sistema de drenagem visando a universalização. 

55.1. Dimensionar os projetos de drenagem para atender aos critérios definidos por 

regramentos técnicos, considerando como unidade de planejamento as microbacias 

hidrográficas. 

Terceiros DDU 
SEINTRA 

SEGOV 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

55.2. Redimensionar os projetos existentes, caso estejam subdimensionados considerando 

como unidade de planejamento as microbacias hidrográficas. 
Terceiros DDU 

SEINTRA 

SEGOV 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

55.3. Realizar estudo para modelagem hidrodinâmica dos cursos hídricos inseridos nas 

áreas urbanas do município de Três Lagoas/MS com simulações de sistema de 

microdrenagem com tempo de retorno de 2, 5 e 10 anos e simulação do sistema de 

macrodrenagem com tempo de retorno de 10 e 25 anos, com critérios mínimos para 

dimensionar e redimensionar canais e galerias. 

Nota: O detalhamento desta ação deve ser exigido como conteúdo mínimo do Plano Diretor de Drenagem 
Urbana. 

Terceiros DDU 
SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

55.4. Ampliar de forma gradual o sistema de microdrenagem e macrodrenagem, atendendo 

à demanda de urbanização do município e visando a universalização da demanda urbana. 
SEINTRA DDU 

SEGOV 

SEFIRC 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 56. Realizar manutenção corretiva e preventiva do SDU. 

56.1. Elaborar o Plano de Manutenção Corretiva e Preventiva do SDU. 

Nota: O detalhamento desta ação deve ser exigido como conteúdo mínimo do Plano Diretor de Drenagem 
Urbana. 

Terceiros DDU 
SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023  

56.2. Executar as ações previstas apresentadas no Plano de Manutenção Corretiva e 

Preventiva do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 
DDU SEINTRA SEGOV Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

56.3. Programar e realizar limpezas periódicas nos elementos de microdrenagem e 

macrodrenagem, realizar a remoção de resíduos sólidos e sedimentos arenosos que 

obstruem os dispositivos, bem como proceder o desassoreamento dos canais de drenagem 

da sede urbana. 

DSP DDU SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E  

FISCALIZAÇÃO 

56.4. Realizar avaliações e diagnósticos periódicos do Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas através de inspeções na rede. 

Nota: Ação realizada por empresa terceirizada a fim de não sobrecarregar o quadro de funcionários, 

contudo, havendo auxílio da SEINTRA para a realização de inspeções na rede de drenagem para 
elaboração do diagnóstico. 

Terceiros DDU SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 57. Promover e intensificar a fiscalização e o ordenamento interno no âmbito da administração municipal para estruturar, ampliar e melhorar o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

57.1. Executar ações de fiscalização e acompanhamento provisionadas no Plano Diretor de 

Drenagem Urbana (Meta 52. ) 
DDU SEINTRA 

SEMEA 

Defesa Civil 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

57.2. Realizar estudo de viabilidade técnica e sustentabilidade econômico-financeira que 

embase a cobrança pelos serviços ou atividades que remetem à drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas, conforme na PNSB (Lei nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal 

nº 14.026/2020), que deverá ser implementada em consonância com a realidade do 

município quanto a esta vertente do saneamento, no que tange ao nível de ordenamento e 

estruturação alcançados. 

Nota: A Política Municipal de Saneamento Básico de Três Lagoas/MS (Lei nº 2.867/2014, Art. 39) define 
os itens a serem considerados ao realizar a cobrança pelo serviço público de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas. 

Terceiros DDU 

SEFIRC 

SEGOV 

Controladoria 

Geral 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

PROGRAMA 13 – APROVEITAMENTO, RETENÇÃO E INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 58. Ampliar os mecanismos para detenção, retenção, infiltração e aproveitamento de águas pluviais. 

58.1. Elaboração e implantação de projeto de sistema de infiltração de águas pluviais nas 

áreas urbanas, com prioridade para áreas de maior risco de inundação, através da 

implantação de tecnologias como: pavimentação permeável, piso intertravável, calhas 

vegetadas, valas de infiltração, filtros de areia, entre outros. 

Terceiros 
DDU 

SEINTRA 

SEGOV 

SEFIRC 

SEMEA 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2027  

58.2. Estudo para avaliar a necessidade de implantação de novos reservatórios de 

amortecimento (Piscinões) para atender a demanda de reservação de águas pluviais e 

contribuir com a drenagem urbana do município. 

Nota: Revisão do estudo de acordo com a demanda do SDU no município. 

Terceiros DDU 
SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

58.3. Executar o projeto Sistema de Áreas Verdes, para a ampliação de áreas verdes 

(parques lineares, praças etc.), proposto no Plano Diretor de Três Lagoas/MS. 

Nota: O Sistema de Áreas Verdes será implementado através do Projeto Circuito Verde, com a finalidade 
de conectar e integrar todas as áreas do sistema entre si, e com outros elementos de interesse para o meio 
ambiente urbano, o lazer e o turismo (Lei nº 2.083/2006, alterada pela Lei nº 3.211/2016, Art. 28-A, B e C). 

SEINTRA DDU 

SEGOV 

SEMEA 

SEFIRC 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

58.4. Elaboração de projeto para recuperação das lagoas municipais, através da criação de 

Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) na Lagoa do Meio e criação de Parque 

Urbano na Lagoa Menor. 

Terceiros SEMEA 
SEGOV 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023  

58.5. Execução dos projetos para recuperação ambiental das lagoas municipais (Lagoa do 

Meio e Lagoa Menor). 

Nota: O projeto de recuperação da Lagoa Menor foi iniciado a partir da implementação de mecanismos de 
drenagem a fim de evitar que o volume de água diminua (TRÊS LAGOAS, 2022). 

SEINTRA SEMEA 
SEFIRC 

SEGOV 
Órgão colegiado Ente regulador 2024-2028  

Meta 59. Incentivar medidas individuais para a detenção, retenção, aproveitamento e infiltração das águas pluviais, de modo a otimizar o SDU. 

59.1. Incentivar a implantação de calçadas ecológicas (calçadas com faixa ajardinada, ou 

seja, permeável) e de pisos drenantes nos empreendimentos públicos, privados e nos lotes 

residenciais. 

Nota: O Plano Diretor de Três Lagoas/MS (Lei nº 2.083/2006, Art. 80, § 1º) estabelece que em todas as 
calçadas é obrigatória a existência de uma área permeável ou de dispositivos de drenagem destinados à 
infiltração ou destinação de águas pluviais. 

DDU SEINTRA SEGOV Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

59.2. Incentivar o aproveitamento das águas pluviais por meio da instalação de 

microssistema de retenção nas residências. 
DDU SEINTRA 

SEGOV 

População 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 60. Implantar medidas de redução do acúmulo de sedimentos arenosos e resíduos sólidos nos dispositivos de drenagem e manejo das águas pluviais. 

60.1. Elaborar projetos de implantação de medidas estruturais para redução do acúmulo de 

sedimentos arenosos e resíduos sólidos no interior dos dispositivos de drenagem e manejo 

de águas pluviais, de modo a evitar problemas com alagamentos e enchentes. 

Nota 1: A execução da ação envolve elaboração de projetos que podem vir a ser realizados por empresa 
terceirizada a fim de não sobrecarregar a equipe operacional. 

Nota 2: Sugere-se a instalação de bocas de lobo inteligentes para retenção de resíduos sólidos, conforme 
contribuição populacional por meio de consulta pública. 

DDU / 

Terceiros 
SEINTRA 

SEMEA 

SEGOV 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

60.2. Executar os projetos para implantação das medidas estruturais provisionadas na Ação 

59.1 
DDU SEINTRA 

SEMEA 

SEFIRC 
Órgão colegiado Ente regulador 2024-2042  

Meta 61. Elaborar o Plano Diretor de Arborização Urbana. 

61.1. Elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana. Terceiros DDU SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2024  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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PROGRAMA 13 – APROVEITAMENTO, RETENÇÃO E INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

61.2. Implantar as ações previstas no Plano Diretor de Arborização Urbana. SEINTRA DDU 
SEMEA 

SEFIRC 
Órgão colegiado Ente regulador 2024-2042  

Fonte: Elaborado pelos autores.  

PROGRAMA 14 – PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENCHENTES, ALAGAMENTOS, ENXURRADAS E INUNDAÇÕES 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 62. Realizar o zoneamento das áreas com riscos a enxurradas, enchentes, alagamentos e inundações. 

62.1. Mapear e identificar periodicamente as áreas de riscos e pontos críticos de inundações, 

enchentes, alagamentos, enxurradas e deslizamentos ao longo da malha municipal, mantendo o 

zoneamento atualizado. 

Defesa Civil 
DDU 

SEGOV 
SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

62.2. Integrar os dados obtidos na Ação 61.1 no banco de dados do SMIS-TL para a tomada de 

decisões. 
DDU SEINTRA 

SEMEA 

Defesa Civil 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

62.3. Compatibilizar e disponibilizar os dados obtidos na Ação 61.1 nas mídias sociais digitais da 

Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS. 

Departamento 

de Tecnologia 

da Informação/ 

SEMAD 

DDU 
SEINTRA 

SEGOV 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

62.4. Realizar cadastro detalhado das edificações, moradias e moradores localizados em áreas 

de risco. 
Defesa Civil DDU 

SEINTRA 

SEGOV 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

62.5. Interditar/Desapropriar as moradias e edificações estabelecidas em proximidade com as 

margens dos córregos, áreas propensas a processos erosivos e a efeitos das enchentes e 

inundações, resultando no remanejamento da população em novos bairros a serem planejados 

com infraestrutura básica. 

Defesa Civil SEGOV 

PGM 

SMAS 

DDU 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

62.6. Realizar acompanhamento psicossocial da população realojada, no sentido de evitar que 

estas voltem a ocupar áreas de risco. 
SMAS SMS PGM Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 63. Elaborar e implantar mecanismos para prevenção de eventos hidrológicos extremos. 

63.1. Elaboração de projetos e planos, visando à minimização de enxurradas e alagamentos nas 

áreas delimitadas de alto risco desses eventos. 
Terceiros DDU 

SEINTRA 

Defesa Civil 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

63.2. Elaboração de plano de contingência para a prevenção de eventos hidrológicos extremos 

nas áreas delimitadas de alto risco a eventos hidrológicos. 
Terceiros DDU 

SEINTRA 

Defesa Civil 
Órgão colegiado Ente regulador 2023  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 14 – PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENCHENTES, ALAGAMENTOS, ENXURRADAS E INUNDAÇÕES 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

63.3. Implantar as ações estruturais previstas no plano de contingência. SEINTRA DDU 
SEFIRC 

Defesa Civil 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

63.4. Implantar as ações não estruturais previstas no plano de contingência. DDU SEINTRA 
SEGOV 

Defesa Civil 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 64. Fiscalizar se a taxa de permeabilização do solo dos imóveis cumpre as determinações impostas pelos dispositivos legais. 

64.1. Fiscalizar a taxa de permeabilização do solo dos imóveis, a fim de verificar o cumprimento 

das determinações impostas pelos dispositivos legais. 

Nota: O PDTL (Lei nº 2.083/2006, alterada pela Lei nº 3.211/2016) institui a taxa de permeabilidade de acordo 
com o zoneamento urbano. Para a Macrozona Urbana Consolidada e Macrozona Urbana de Expansão a taxa de 
permeabilidade é estabelecida em 0,2 (20%). 

SEINTRA DDU SEGOV Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Meta 65. Implantar sistemas para o monitoramento do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, bem como um sistema de alerta contra enchentes e alagamentos. 

65.1. Implantação de sistema de monitoramento em tempo real e controle da vazão de 

escoamento na rede de drenagem. 
Terceiros DDU 

SEINTRA 

SEFIRC 

SEGOV 

Órgão colegiado Ente regulador 2024  

65.2. Operação de sistema de monitoramento em tempo real e controle da vazão de escoamento 

na rede de drenagem. 
SEINTRA DDU SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2025-2042  

65.3. Continuidade do sistema de alerta à população em relação a ocorrência de enchentes e 

alagamentos. 
Defesa Civil DDU SEINTRA - - 2023-2042  

Fonte: Elaborado pelos autores.  

PROGRAMA 15 – PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 66. Implantar medidas de proteção das Áreas de Preservação Permanente (APPs). 

66.1. Elaborar PRAD com intuito de recuperar as Áreas de Preservação Permanente do 

Córrego Brasília (trecho não canalizado) e Córrego Japão, inseridos no perímetro urbano de 

Três Lagoas/MS. 

Nota: Conforme estabelecido pelo Plano Diretor de Três Lagoas/MS, que considera como APP uma faixa de 
no mínimo 50 metros no entorno de corpos hídricos, nascentes, lagoas, lagos, reservatórios e áreas úmidas 
(Lei nº 2.083/2006, Art. 26, alterada pela Lei Municipal nº 2.706/2013). 

Terceiros SEMEA SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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PROGRAMA 15 – PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

66.2. Implantação do Parque Linear do Córrego da Onça. 

Nota: Implantação instituída pela Lei nº 2.672/2012 (Anexo I) e pelo Relatório Final do PMSB (2014), proposto 
como Ações Estruturais de Melhoria do Manejo de Águas Pluviais, com prazo de implantação de 4 anos 
(TRÊS LAGOAS, 2014b, p. 207). 

SEINTRA SEMEA 
SEGOV 

SEFIRC 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2027  

Meta 67. Erradicar os lançamentos clandestinos de esgoto no sistema de drenagem urbana. 

Nota: Em conjunto com a Meta 48. do Programa 11 do Sistema de Esgotamento Sanitário, que propõe a elaboração do Plano de Erradicação de Ligações Clandestinas de Esgoto Doméstico. 

67.1. Monitorar a qualidade de água dos cursos d'água urbanos visando identificar locais com 

lançamentos clandestinos de esgoto sanitário. 
DVS SEMEA 

SANESUL 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

67.2. Realizar fiscalização e combate aos lançamentos clandestinos de esgotos domésticos e 

resíduos sólidos no SDU. 
SEMEA DSB SANESUL Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

67.3.Montirar a qualidade das águas nos cursos hídricos e das lagoas existentes no município 

por meio de análises físico-químicas, com a finalidade de identificar a ocorrência de 

contaminações por lançamentos de efluentes não tratados ou fora dos padrões de qualidade 

estabelecidos. 

Nota 1: Remoção de algas formadas pelo processo de eutrofização, quando necessário. 

Nota 2: Incluído a partir das contribuições populacionais por meio de consulta pública. 

       

Nota: Para as metas, projetos e ações referentes ao Objetivo 9 – Realizar programas e campanhas de educação e sensibilização sobre proteção e controle ambiental no âmbito dos aspectos relacionados à drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas, ver Programa 5, Metas 15 e 16. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

PROGRAMA 16 – SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM QUALIDADE A TODOS 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO 

ACOMPANHA- 

MENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 68. Otimizar os itinerários dos serviços de manejo de resíduos sólidos, de modo a aumentar em 5% a produtividade da coleta. 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 16 – SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM QUALIDADE A TODOS 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO 

ACOMPANHA- 

MENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

68.1. Elaborar relatórios mensais sobre a quantidade de RSDC coletada por setor ou 

bairro atendido pelo serviço de coleta regular (convencional) e seletiva. 

Nota 1: Para consecução desta ação é necessário que o Prestador de Serviço realize o controle 

quantitativo dos resíduos coletados, preferencialmente através de balança rodoviária ou no caso de 
inexistência o controle volumétrico até que seja instalada uma balança. 

Nota 2: Quando este serviço for executado por terceiros ou pelos prestadores de serviço, exigir que seja 
realizado tais estudos e reformulação por estes sempre que seja solicitado. Para tanto, isso deve constar 
nos instrumentos norteadores da contratação como uma das obrigações da contratada.  

Nota 3: Em caso de contratação de equipe habilitada para elaboração de tais estudos, dar preferência 
à contratação associada aos demais estudos de otimização (exemplos: varrição, roteirização de coleta 
convencional e seletiva) viabilizando economia aos cofres públicos.  

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

68.2. Elaborar e manter atualizado estudo de reformulação e otimização dos itinerários e 

setores de coleta, contendo as frequências mais viáveis para a execução do serviço de 

coleta de RSDC. 

Nota: Para a elaboração de tal estudo, dar preferência à contratação associada aos demais estudos de 
otimização (exemplo: varrição, roteirização da coleta convencional e seletiva), os previstos nas ações 
70.1, 71.1 e 72.1 viabilizando economia aos cofres públicos.  

Nota: Revisões a cada 5 anos, estimativa para 2024, 2028, 2032, 2036 e 2040. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

68.3. Implantar as adequações propostas no estudo para reformulação e otimização dos 

itinerários e setores de coleta, contendo as frequências mais viáveis para a execução do 

serviço de coleta de RSDC. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

Meta 69. Manter o índice de coleta convencional de Resíduos Sólidos em 100% da área urbana, incluindo sedes distritais. 

69.1. Executar e expandir a coleta de RSDC, de acordo com o crescimento da área 

urbanizada (sede municipal e distritos de modo a atender 100% destas áreas). 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 70. Oferecer/Manter a prestação dos serviços de limpeza urbana (varrição, limpeza e pintura de meios-fios e sarjetas, manutenção de bocas de lobo, dentre outros) de modo a beneficiar toda a comunidade e de 

acordo com a viabilidade econômico-financeira. 

70.1. Elaborar e manter atualizado estudo para reformulação e otimização dos itinerários 

e setores dos serviços de limpeza urbana (varrição, limpeza e pintura de meios-fios e 

sarjetas, manutenção de bocas de lobo, dentre outros), contendo as frequências mais 

viáveis para a execução do serviço. 

Nota: Revisões a cada 5 anos, estimativa para 2024, 2028, 2032, 2036 e 2040. 

Terceiros DDU 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

70.2. Implantar as adequações propostas no estudo para otimização dos itinerários e 

setores dos serviços de limpeza urbana (varrição, limpeza e pintura de meios-fios e 

sarjetas, manutenção de bocas de lobo, dentre outros), além da manutenção de bocas 

de lobo, contendo as frequências mais viáveis para execução do serviço. 

SEINTRA 

Terceiros 
DDU SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2025-2042 

 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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PROGRAMA 16 – SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM QUALIDADE A TODOS 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO 

ACOMPANHA- 

MENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

70.3. Verificar e expandir os serviços de serviço de limpeza urbana (varrição, limpeza e 

pintura de meios-fios e sarjetas, manutenção de bocas de lobo, dentre outros), de acordo 

com o crescimento da área urbanizada, desde que justificada tecnicamente tal 

necessidade. 

SEINTRA 

Prestador do 

Serviço 

DDU SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

70.4. Implantar medidas de redução do acúmulo de resíduos sólidos nos dispositivos de 

drenagem. 

SEINTRA 

Prestador do 

Serviço 

DDU SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

70.5. Promover mutirões de limpeza antecedendo a época de chuvas, com a finalidade 

de eliminar criadouros do mosquito transmissor (Aedes aegypti) da dengue, Febre 

Chikungunya e Zika Vírus. 

DSB SEMEA Todas as Secretarias Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

Meta 71. Oferecer/Manter a prestação do serviço de capina e roçada, de modo a beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-financeira. 

71.1. Elaborar e manter atualizado estudo para reformulação e otimização dos itinerários 

e setores de capina e roçada, contendo as frequências mais viáveis para a execução do 

serviço. 

Nota: Revisões a cada 5 anos, estimativa para 2024, 2028, 2032, 2036 e 2040. 

Terceiros DSB 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

71.2. Implantar as adequações propostas no estudo para reformulação e otimização dos 

itinerários e setores de capina e roçada, contendo as frequências mais viáveis para a 

execução do serviço. 

SEINTRA 

Prestador do 

Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024 
 

71.3. – Verificar e expandir o serviço de capina e roçada, de acordo com o crescimento 

da área urbanizada, desde que justificada tecnicamente tal necessidade. 

SEINTRA  

Prestador do 

Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

71.4. Realizar o serviço de capina e roçada periodicamente em 100% das praças públicas 

do município. 

SEINTRA  

Prestador do 

Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

71.5. Realizar o serviço de capina e roçada periodicamente nos canteiros centrais e áreas 

verdes de logradouros públicos. 

SEINTRA 

Prestador do 

Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

Meta 72. Oferecer/Manter a prestação do serviço de corte e poda, de modo a beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-financeira.  

72.1. Elaborar e manter atualizado estudo para reformulação e otimização dos itinerários 

e setores de corte e poda no município, contendo as frequências mais viáveis para a 

execução do serviço. 

Nota: Revisões a cada 5 anos, estimativa para 2024, 2028, 2032, 2036 e 2040. 

Terceiros DSB 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 16 – SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM QUALIDADE A TODOS 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO 

ACOMPANHA- 

MENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

72.2. Implantar as adequações propostas no estudo para reformulação e otimização dos 

itinerários e setores de corte poda, contendo as frequências mais viáveis para a execução 

do serviço. 

SEINTRA  

Prestador do 
Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024 
 

72.3. Verificar e expandir o serviço de corte e poda, de acordo com o crescimento da área 

urbanizada, desde que justificada tecnicamente. 

SEINTRA  

Prestador do 
Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

72.4. Realizar o serviço de corte e poda periodicamente em 100% das praças públicas 

do município. 

SEINTRA  

Prestador do 
Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

72.5. Realizar o serviço de corte e poda periodicamente nos canteiros centrais e áreas 

públicas. 

SEINTRA  

Prestador do 
Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

Meta 73. Manter a prestação do serviço de limpeza, lavagem e desinfecção de feiras e eventos de modo a beneficiar toda a comunidade. 

73.1. Realizar o serviço de limpeza, lavagem e desinfecção nos dias posteriores à 

realização em 100% das feiras livres e eventos públicos no município. 

SEINTRA  

Prestador do 
Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

Meta 74. Atender/Manter o serviço de coleta convencional de RSDC nos distritos e assentamentos e das lixeiras rurais do município de Três Lagoas/MS conforme viabilidade. 

74.1. Estender a cobertura do serviço de coleta regular de RSDC para os assentamentos 

ainda não atendidos. 

Prestador do 
Serviço 

DSB 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

74.2. Elaborar e manter atualizado estudo para formulação e otimização dos itinerários 

de coleta nos distritos, assentamentos e área rural (lixeiras rurais), contendo as 

frequências mais viáveis para execução do serviço de coleta de RSDC. 

Nota: Revisões a cada 5 anos, estimativa para 2024, 2028, 2032, 2036 e 2040. 

Terceiros DSB 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

74.3. Implantar as adequações propostas no estudo para reformulação e otimização dos 

itinerários de coleta nos distritos, assentamentos e área rural (lixeiras rurais), contendo 

as frequências mais viáveis para execução do serviço de coleta de RSDC. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2025-2042 

 

74.4. Realizar a instalação de lixeiras rurais em locais estratégicos para coleta dos 

resíduos domiciliares ainda não atendidos. 

Nota: Priorizar, conforme viabilidade econômica, a implantação de lixeira rural e atendimento da coleta 
dos resíduos domiciliares gerados na localidade de Campo Triste (Assentamento Paulistinha), conforme 
contribuições populacionais por meio de consulta pública. 

SEINTRA DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

Meta 75. Normatizar e estabelecer o adequado acondicionamento dos Resíduos Sólidos Urbanos. 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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PROGRAMA 16 – SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM QUALIDADE A TODOS 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO 

ACOMPANHA- 

MENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

75.1. Estabelecer na legislação municipal a forma adequada de acondicionamento 

temporário para posterior coleta dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de 

prestação de serviços dos grandes geradores. 

Nota: O Art. 65 da Lei Municipal nº 3.388, de 05 de janeiro de 2018, estabelece as formas adequadas 
de acondicionamento dos pequenos geradores de resíduos. 

Câmara dos 

Vereadores 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023 

 

75.2. Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal quanto à forma adequada de 

acondicionamento temporário para posterior coleta dos resíduos sólidos domiciliares, 

comerciais e de prestação de serviços de pequenos grandes geradores. 

SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

75.3. Atingir o percentual de 25% dos pequenos e grandes geradores com o adequado 

acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares. 
Gerador DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024 

 

75.4. Atingir o percentual de 50% dos pequenos e grandes geradores com o adequado 

acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares. 
Gerador DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2025 

 

75.5. Atingir o percentual de 75% dos pequenos e grandes geradores com o adequado 

acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares. 
Gerador DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2026 

 

75.6. Atingir o percentual de 100% dos pequenos e grandes geradores com o adequado 

acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares. 
Gerador DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2028 

 

75.7. Manter o percentual de 100% dos pequenos e grandes geradores com o adequado 

acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares. 
Gerador DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2028-2042 

 

Meta 76. Implantar e/ou adequar os coletores de resíduos sólidos nas vias de maior circulação de transeuntes e pontos de grande fluxo de pessoas, de forma tecnicamente orientada e fundamentada. 

76.1. Elaborar estudo para a distribuição espacial dos coletores de resíduos nas vias de 

maior circulação do município, bem como nos locais estratégicos (praças, igrejas, etc.), 

considerando as recomendações de segregação de resíduos. 

Terceiros DSB 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

76.2. Implantar coletores públicos de resíduos em 100% dos locais estratégicos e em 

conformidade com a Ação 76.1. 

SEINTRA 

Terceiros 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2025 

 

76.3. Expandir a implantação de coletores em locais estratégicos e nas vias de maior 

circulação conforme demanda advinda de crescimento do município. 

SEINTRA 

Terceiros 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2025-2042 

 

Meta 77. Garantir a disponibilidade de equipamentos, maquinários e veículos coletores adequados para a prestação de serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos em condições e quantidades suficientes 

para atender a demanda. 

77.1. Fiscalizar e cobrar periodicamente as condições e a demanda por veículos 

coletores de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço. 
SEINTRA DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

77.2. Adquirir veículos coletores de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de 

prestadores de serviços, conforme a necessidade avaliada a partir da Ação 77.1. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 16 – SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM QUALIDADE A TODOS 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO 

ACOMPANHA- 

MENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

77.3. Garantir que os veículos coletores sejam equipados com equipamentos de limpeza 

(vassourão, pá, enxada, cones de sinalização, entre outros) para uso em ocorrências de 

espalhamento de resíduos nas vias públicas, bem como oferecer maior segurança laboral 

aos colaboradores. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

77.4. Fiscalizar e cobrar periodicamente as condições e o atendimento à demanda por 

equipamentos, maquinário e veículos adequados para a prestação dos serviços de 

limpeza urbana e coleta dos resíduos gerados na prestação destes serviços. 

SEINTRA DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

77.5. Garantir a disponibilidade de equipamentos, maquinário e veículos adequados para 

a prestação dos serviços de limpeza urbana e coleta dos resíduos gerados na prestação 

destes serviços. 

SEINTRA 

Prestador do 

Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

Meta 78. Fomentar a elaboração e implantação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) por parte de 100% dos geradores obrigados a possuir tal instrumento de gestão. 

78.1. Reestruturar, divulgar e implementar o Sistema de Cadastro dos Geradores sujeitos 

a elaboração de PGRS (públicos e privados). 

Nota: Em consulta à página eletrônica da PMTL, foi verificada a existência do Formulário de Cadastro 
de Grandes Geradores (http://www.treslagoas.ms.gov.br/gestaoderesiduos/cadastro/). Contudo não 
foram identificadas ações implementadas ou em andamento quanto a esse cadastramento no município 
até o momento. 

SEMEA DSB 
SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

78.2. Cadastrar 100% dos grandes geradores sujeitos a PGRS, os quaisdevem 

apresentar tal instrumento junto a PMTL. 
SEMEA DSB 

SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

78.3.Fomentar a elaboração do PGRS de 100% dos estabelecimentos públicos do 

município sujeitos a tal instrumento. 
Terceiros 

DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Todas as Secretarias 

Prestadores de Serviço 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

78.4. Cobrar a implementação do PGRS de 100% dos estabelecimentos privados no 

município sujeitos a tal instrumento. 

Nota: Cabe ao Município cobrar efetivamente a apresentação do PGRS por parte dos estabelecimentos 
privados sujeitos a tal instrumento, e a estes cabem a obrigação de elaborá-lo. 

Gerador 

DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

– Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 

78.5. Fiscalizar e cobrar que todos os grandes geradores de resíduos sólidos elaborem 

e implantem o PGRS. 
SEMEA DSB 

SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 79. Realizar o cadastramento e mapeamento do sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de maneira Integrada com o SMIS-TL apresentado no Tomo I.  

http://www.treslagoas.ms.gov.br/gestaoderesiduos/cadastro/


SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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PROGRAMA 16 – SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM QUALIDADE A TODOS 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO 

ACOMPANHA- 

MENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

79.1. Levantar em campo todas as estruturas e dispositivos que compõem o sistema de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Nota: Sugere-se que sea atualizado o levantamento a cada 2 anos, estimativa para 2024, 2026, 2028, 

2030, 2032, 2034, 2036, 2038, 2040 e 2042. 

SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

79.2. Elaborar um banco de dados georreferenciado e alimentado com os dados obtidos 

na Ação 79.1 que possibilite visualizar as instalações das diversas áreas de saneamento 

melhorando e facilitando o planejamento. 

Nota: Compatibilizar com sistema já existente, Integrar SMIS-TL ao Cadastro Multifinalitário Municipal. 

SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024 
 

79.3. Integrar o banco de dados georreferenciado ao SMIS-TL para tomada de decisões. SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024 
 

79.4. Alimentar e atualizar periodicamente o banco de dados georreferenciado no SMIS-

TL.  

Nota: Conforme apresentado na Ação 2.5 do Tomo I – Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais. 

SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 
 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

PROGRAMA 17 – GARANTIR A CONTINUIDADE DA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS REJEITOS GERADOS E A VALORIZAÇÃO DAS ÁREAS DE PASSIVO EXISTENTES 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO  
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 80. Promover a destinação adequada de 100% dos rejeitos e resíduos sólidos não recuperados oriundos de domicílios, comércios e prestadores de serviços.  

80.1. Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede 

urbana, distritos, assentamento e áreas ruais (lixeiras ruais) no Aterro Sanitário Municipal. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

80.2. Executar o monitoramento do Aterro Sanitário Municipal durante sua operação, 

conforme o Plano de Auto Monitoramento (PAM) protocolado junto ao Órgão Ambiental. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador – 

 

80.3. Realizar anualmente estudos para determinação da capacidade de atendimento do 

aterro sanitário, de maneira a manter atualizada a vida útil do aterro e ter tempo hábil para 

planejar possíveis expansões das estruturas e/ou novo empreendimento. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

80.4. Encerrar atividade de disposição final na área do Aterro Sanitário Municipal, quando 

este alcançar seu horizonte de projeto (vida útil). 

Nota: Estima-se que o horizonte de operação do Aterro Sanitário Municipal alcançará o ano de 2043. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador – 

 

80.5. Monitorar a área do Aterro Sanitário Municipal nos 20 anos subsequentes ao 

encerramento. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador – 

 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 17 – GARANTIR A CONTINUIDADE DA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS REJEITOS GERADOS E A VALORIZAÇÃO DAS ÁREAS DE PASSIVO EXISTENTES 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO  
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 81. Propiciar a destinação ambientalmente adequada dos RSS gerados em estabelecimentos públicos e privados. 

81.1. Nos estabelecimentos de saúde públicos promover a correta segregação dos RSS, 

separando adequadamente os resíduos infectantes dos equiparáveis aos comuns. 
SMS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

81.2. Fiscalizar e cobrar os estabelecimentos de saúde e/ou congêneres privados quanto 

a correta segregação na fonte geradora dos RSS, separando adequadamente os resíduos 

infectantes dos equiparáveis aos comuns. 

SMS DSB 
SEMEA 

Gerador 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

81.3. Propiciar aos estabelecimentos de saúde públicos formas de acondicionamento 

interno (recipientes e embalagens) de RSS por tipologia de resíduos (Grupos A, B, C, D e 

E) nas cores e simbologias preconizadas pela RDC ANVISA nº 222/2018. 

SMS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

81.4. Fiscalizar e cobrar os estabelecimentos de saúde e congêneres privados quanto ao 

adequado acondicionamento interno (recipientes e embalagens) de RSS por tipologia de 

resíduos (Grupos A, B, C, D e E) nas cores e simbologias preconizadas pela RDC ANVISA 

nº 222/2018. 

SMS DSB 
SEMEA 

Gerador 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

81.5. Propiciar aos estabelecimentos de saúde públicos mecanismos de coleta e 

transporte interno dos RSS gerados na unidade para abrigos temporários (interno/externo) 

conforme preconiza a RDC ANVISA nº 222/2018 e que garantam a higidez laboral dos 

colaboradores envolvidos com o fornecimento vestimentas e EPIs adequados a função. 

SMS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

81.6. Fiscalizar e cobrar dos estabelecimentos de saúde privados mecanismos de coleta 

e transporte interno dos RSS gerados na unidade para abrigos temporários (interno/externo) 

conforme preconiza a RDC ANVISA nº 222/2018 e que garantam a higidez dos 

colaboradores. 

SMS DSB 
SEMEA 

Gerador 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

81.7. Propiciar aos estabelecimentos de saúde públicos abrigos temporários adequados 

conforme preconiza o art. 29 da RDC ANVISA nº 222/2018. 
SMS DSB 

SEMEA 

Gerador 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

81.8. Fiscalizar e cobrar dos estabelecimentos de saúde e congêneres privados abrigos 

temporários adequados conforme preconiza o art. 29 da RDC ANVISA nº 222/2018. 
SMS DSB 

SEMEA 

Gerador 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

81.9. Promover a coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos RSS oriundos dos estabelecimentos públicos de saúde, de acordo com a 

RDC ANVISA nº 222/2018 e ABNT NBR 7500:2018, através de empresas autorizadas e 

licenciadas para este serviço. 

SMS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

81.10.  Fiscalizar e cobrar a coleta, transporte, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos RSS oriundos dos estabelecimentos privados de saúde e 

congêneres, de acordo com a RDC ANVISA nº 222/2018 e ABNT NBR 7500:2018, através 

de empresas autorizadas e licenciadas para este serviço. 

SMS DSB 
SEMEA 

Gerador 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 
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EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO  
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

81.11.  Promover o tratamento e destinação final ambientalmente adequada das carcaças 

de animais de pequeno e grande porte oriundos do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).  
SMS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

81.12.  Fiscalizar e cobrar o tratamento e destinação final ambientalmente adequada das 

carcaças de animais de pequeno e grande porte oriundos de estabelecimentos veterinários 

privados. 

SMS DSB 
SEMEA 

Gerador 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

81.13.  Fomentar o descarte adequado de seringas e medicamentos vencidos de usuários 

domésticos através de sistema de logística reversa, sensibilizando geradores, 

comerciantes, revendedores e fabricantes. 

SMS DSB 
SEMEA 

Gerador 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 82. Garantir a destinação ambientalmente adequada dos RI (geradores privados). 

82.1. Contratar empresa autorizada para a coleta e a destinação final ambientalmente 

adequada dos RI ou elaborar projeto, implantar e licenciar sistemas individuais de 

tratamento e disposição final ambientalmente adequado. 

Nota 1: Em ambas as situações deve ser realizado o acompanhamento do adequado licenciamento 
ambiental das alternativas adotadas. 

Nota 2: Os custos inerentes à execução desta ação são de integral responsabilidade dos geradores, uma 
vez que estes são responsáveis pelo gerenciamento e disposição final ambientalmente adequada destes 
resíduos. 

Gerador DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

82.2. Fiscalizar se a destinação dos RI está sendo realizada em conformidade com a 

técnica e com a legislação vigente, inclusive se está adequada ao proposto no PGRS dos 

estabelecimentos geradores. 

SEMEA DSB Gerador Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

Meta 83. Propiciar a destinação ambientalmente adequada dos RLU (composto por RCC, RVol e RV). 

83.1. Realizar as intervenções previstas em estudo específico na área atualmente utilizada 

para disposição de resíduos RCC e RVol, denominada “Buracão do Jupiá”. 

Nota 1: Esta ação dá continuidade à ação do PMSB de 2014: “Implantar Unidade de Triagem de Resíduos 
da Construção Civil, com participação da iniciativa privada”. 

Nota 2: Adequar a área conforme intervenções previstas no Estudo de Modelagem para Estruturação da 
Área de Disposição de Resíduos Inertes.  

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023 

 

83.2. Elaborar os estudos necessários para obtenção do licenciamento requerido pelo 

órgão ambiental da Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de Beneficiamento 

de RCC – Classe A e/ou Ecopontos. 

Terceiros DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 

83.3. Estruturar/Implantar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de 

Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos, de acordo com o Estudo de 

Modelagem para Estruturação da Área de Disposição de Resíduos Inertes da área do 

“Buracão do Jupiá”.  

Terceiros DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024 
 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 17 – GARANTIR A CONTINUIDADE DA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS REJEITOS GERADOS E A VALORIZAÇÃO DAS ÁREAS DE PASSIVO EXISTENTES 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO  
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

83.4. Operar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de Beneficiamento de 

RCC – Classe A e/ou Ecopontos. 

Prestador do 

Serviço 
DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

83.5. Dispor 100% dos RLU na ATT com Unidade de Beneficiado de RCC – Classe A e ou 

Ecopontos.  

SEINTRA 

Gerador 
DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

83.6. Monitorar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de Beneficiamento 

de RCC – Classe A e/ou Ecopontos. 

Nota: Esta ação tem relação direta com a Ação 87.2, tendo em vista que a área prevista para a ATT com 
Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A consiste na área denominada “Buracão do Jupiá”, 
conforme estudo de modelagem específico. 

Prestador do 

serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 84. Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento, correspondentes aos lodos gerados nas Estações Tratamento de Esgoto (ETEs) integrantes do 

sistema de saneamento municipal. 

84.1. Elaborar o PGRS das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), instaladas no 

município. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

84.2. Exigir tratamento dos lodos gerados nas ETEs do município, conforme suas 

características e do tratamento utilizado para fase líquida, previamente à disposição final 

ambientalmente adequada. 

SEMEA DSB SMS Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

84.3. Monitorar as características dos lodos de ETEs enviados ao local de disposição 

ambientalmente adequada. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

84.4. Dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs do município, após tratamento prévio, em 

local ambientalmente adequado. 

Prestador do 

Serviço 

DSB  

SMS 
– Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

84.5. Fiscalizar a forma de descarte de lodos das ETEs adotados pela prestadora de 

serviço responsável pelos serviços públicos de Esgotamento Sanitário do município 

(SANESUL). 

SEMEA 

SMS 
DSB 

Prestador do 

Serviço 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

84.6. Fomentar o desenvolvimento e adoção de tecnologias para redução na geração de 

lodo e destinações alternativas (utilização como matéria-prima em outros processos – 

adubos orgânicos, substratos, tijolos cerâmicos, concretos, etc.). 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 85. Monitorar e combater os locais de disposição irregular de resíduos sólidos.  

85.1. Fiscalizar locais com acúmulo inadequado de resíduos sólidos (terrenos baldios, 

logradouros, entre outros). 

DSB – 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

85.2. Notificar, autuar e multar os proprietários de terrenos com acúmulo de resíduos 

sólidos. 
SEMEA DSB 

SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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PROGRAMA 17 – GARANTIR A CONTINUIDADE DA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS REJEITOS GERADOS E A VALORIZAÇÃO DAS ÁREAS DE PASSIVO EXISTENTES 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO  
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

85.3. Mapear locais mais vulneráveis ao acúmulo inadequado de resíduos sólidos. DSB – 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

85.4. Promover pelo menos uma vez ao ano, preferencialmente no período que antecede 

as chuvas, o mutirão de limpeza. 
DSB SEMEA 

Todas as 

secretarias 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 86. Monitorar a área de disposição final de resíduos sólidos domiciliares em vazadouro a céu aberto (área de passivo). 

86.1. Monitorar a área de disposição final de resíduos sólidos (antigo lixão municipal). 
Prestador do 

serviço 
DSB DSB Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 87. Recuperar, monitorar e valorizar as atuais áreas de disposição final de Resíduos da Construção Civil (RCC) (“bota-fora”, considerados áreas de passivo). 

87.1. Recuperar área de disposição final inadequada de RCC (Buracão do Jupiá), 

executando 100% das ações previstas no PRADE-RS. 

Prestador do 

Serviço 

DSB  

SEMEA 
SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023 

 

87.2. Monitorar a área de disposição final de RCC (Buracão do Jupiá) conforme o PAM 

apresentado ao Órgão Ambiental Competente. 
SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

PROGRAMA 18 – REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 
GERENCIAMENTO  

PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 
REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

Meta 88. Recuperar os materiais recicláveis (resíduos secos) gerados anualmente no município em: 4,80% até 2027, 8,30% até 2032, 9,80% até 2037 e 14,70% até 2042. 

88.1. Elaborar o Plano Municipal de Coleta Seletiva. Terceiros DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Prestador do Serviço 

Órgão Colegiado Órgão 

Colegiado 
Ente Regulador 2023 

 

88.2. Ampliar a coleta seletiva PaP para atender 100% dos domicilios urbanos do 

município, e expandir a coleta para os distritos, assentamento e zona rural com a 

inserção de PEVs. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

Cooperativa de 

Catadores 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

88.3. Ampliar a quantidade de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em ambientes 

relevantes da sede urbana municipal.  

Nota: Equivale a ação do PMSB de 2014: Planejamento da coleta seletiva incluindo capacitação 
técnica voltadas para sua implementação e operacionalização. 

Prestador do 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 18 – REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 
GERENCIAMENTO  

PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 
REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

88.4. Implantar Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), em ambientes relevantes dos 

distritos municipais, assentamentos e zona rural, conforme viabilidade técnica e 

econômica. 

Nota: Esta ação dá continuidade à ação do PMSB de 2014: “Planejamento da coleta seletiva incluindo 

capacitação técnica voltadas para sua implementação e operacionalização”. 

Prestador do 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

88.5. Realizar a fiscalização periódica (mensal) das condições estruturais dos PEVs, 

visando garantir o pleno funcionamento destas estruturas durante o horizonte de 

planejamento. 

SEMEA DSB Prestador do Serviço Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

88.6. Substituir os PEVs que apresentarem problemas, conforme demanda 

constatada na ação 88.5, e dos equipamentos com vida útil acima de 5 anos. 

Prestador do 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

88.7. Realizar campanhas de divulgação dos locais onde foram instalados os PEVs, 

orientando a forma de utilização destas estruturas (materiais recebíveis, horário de 

funcionamento, etc.). 

Nota: Equivale a ação do PGIRS de 2012: Distribuir cartilhas e manuais com informações sobre os 
tipos de resíduos recicláveis e como deve ser feita a segregação. 

Nota: Equivale a ação do PGIRS de 2012: Promover ampla divulgação do projeto em mídias como 
rádio, televisão, outdoors etc. 

SEMEA DSB 

Departamento de 

Comunicação Social 

Prestador do Serviço 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

88.8. Realocar os dispositivos de acondicionamento para locais estratégicos caso 

seja identificada ociosidade (baixa participação da população) a partir de 

monitoramento ao longo do horizonte de planejamento. 

Prestador do 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

88.9. Realizar campanhas de divulgação dos itinerários da coleta seletiva na 

modalidade PaP e de orientações gerais para correta participação. 

Nota: Distribuir cartilhas e manuais com informações sobre os tipos de resíduos recicláveis e como 
deve ser feita a segregação. 

Nota: Equivale Divulgar a rotina de coleta seletiva nos setores municipais. 

Nota: Equivale a ação do PGIRS de 2012: Promover ampla divulgação do projeto em mídias como 
rádio, televisão, outdoors etc. 

SEMEA DSB 

Departamento de 

Comunicação Social 

Prestador do Serviço 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

88.10.  Instituir a separação dos resíduos sólidos pelos órgãos e entidades da 

administração pública. 
SEMEA DSB Todas as Secretarias Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

88.11.  – Elaborar projeto executivo para execução de uma nova Unidade de Triagem 

de Resíduos (UTR). 
Terceiros DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2025  

88.12.  – Elaborar estudos necessário para requerer junto ao Órgão Ambiental 

competente as Licenças Ambientais para UTR. 
Terceiros DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2025  

88.13.  – Implantar UTR devidamente licenciada Terceiros DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2026  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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PROGRAMA 18 – REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 
GERENCIAMENTO  

PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 
REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

88.14.  – Operar a UTR devidamente licenciada. 

Cooperativa de 

Catadores 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2027-2042  

88.15.  – Monitorar a UTR confome projeto apresentado ao Órgão Ambiental 

competente. 

Cooperativa de 

Catadores 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2028-2042  

Meta 89. Reduzir a parcela orgânica destinada à disposição final no município em: 4,50% até 2032, 7,50% até 2037 e 9,60% até 2042. 

89.1. Criar instrumento legal incentivando e disciplinando a adoção de modelos de 

compostagem doméstica a partir de soluções individuais ou coletivas. 

Câmara dos 

Vereadores 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2030 

 

89.2. Promover meios de divulgação do incentivo à utilização de sistemas individuais 

e coletivos de compostagem. 
SEMEA DSB 

Departamento de 

Comunicação Social 

Prestador do Serviço 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2030-2042 
 

89.3. Promover orientação técnica e capacitações através de Oficinas para a 

utilização dos sistemas individuais e coletivos de compostagem de forma a maximizar 

a retenção dos RSDC Orgânicos na fonte geradora. 

SEMEA 

Terceiros 
DSB Prestador do Serviço Órgão Colegiado Ente Regulador 2030-2042 

 

89.4. Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Compostagem (UC), conforme 

diretrizes apresentadas nas prospectivas técnicas. 
Terceiros DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2030 

 

89.5. Requerer junto ao Órgão Ambiental competente as Licenças Ambientais para a 

UC. 
Terceiros DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2030-2031 

 

89.6. Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo. Terceiros DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2030-2031 
 

89.7. Operar a Unidade de Compostagem. Terceiros DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2032-2042 
 

89.8. Monitorar a UC conforme previsto nos estudos elaborados, e apresentar os 

relatórios de monitoramento ao Órgão Ambiental competente. 
Terceiros DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2032-2042 

 

89.9. Fomentar a adoção de tecnologia de compostagem na área rural através de 

cursos de capacitação e instrução da comunidade. 
SEMEA DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2030-2042 

 

89.10.  Implantar e manter soluções coletivas de compostagem associadas a 

agricultores e horticultores inseridos ou próximos da área urbana do município, 

prevendo o recebimento de resíduos orgânicos de parcela da comunidade localizada 

nas proximidades. 

SEMEA DSB Gerador Órgão Colegiado Ente Regulador 2030-2042 
 

Meta 90. Promover a triagem, o beneficiamento, o aproveitamento e a destinação ambientalmente adequada dos RCC, RVol e RV. 

90.1. Promover a correta segregação dos Resíduos da Construção Civil em 100% 

das obras públicas. 
SEINTRA  DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 18 – REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 
GERENCIAMENTO  

PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 
REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

90.2. Promover a segregação dos RCC gerados em obras privadas. 

Grandes 

Geradores 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

90.3. Elaborar Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

(PMGRCC) em consonância com este Plano, atendendo ao conteúdo mínimo 

preconizado nas resoluções CONAMA nº 448/2012 e nº 307/2002. 

Terceiros DSB 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

90.4. Fiscalização dos grandes geradores de RCC de forma a verificar o cumprimento 

do PMGRCC previsto na Ação 90.3. 
SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

90.5. Divulgar a disponibilidade de materiais para aterramento oriundos do 

beneficiamento dos RCC incentivando e facilitando o uso. 
SEINTRA DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

90.6. Fomentar e realizar o reaproveitamento dos RCCs beneficiados como agregado 

em obras públicas não estruturais, tais como revestimento primário de estradas vicinais 

e ruas da área rural, ciclovias, calçadas, dentre outros. 

SEINTRA DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

90.7. Destinar adequadamente os resíduos provenientes das obras públicas e dos 

Ecopontos, priorizando o beneficiamento e reutilização dos materiais. 
SEINTRA DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 91. Fomentar a triagem, reutilização e reciclagem dos RVol e eletrônicos e seus componentes. 

91.1. Fomentar a triagem, reaproveitamento, reutilização e reciclagem dos resíduos 

volumosos. 
SEINTRA DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

91.2. Fomentar a triagem, reaproveitamento, reutilização e reciclagem dos resíduos 

eletrônicos e seus componentes. 
– DSB 

Terceiros 

SEMEA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 92. Propiciar a destinação final ambientalmente adequada (reciclagem) dos óleos de cozinha. 

92.1. Desenvolver e implantar projeto para a coleta dos óleos de cozinha gerados no 

município.  
Terceiros DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024 

 

92.2. Realizar o treinamento da organização de catadores de materiais recicláveis 

para a coleta, recebimento e reciclagem dos óleos de cozinha. 
Terceiros DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2025-2042 

 

92.3. Ampliar os pontos de coleta de óleo de cozinha de acordo com  projeto previsto 

na ação 92.1. 
Terceiros DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2025-2042 

 

Meta 93. Fomentar a adoção de práticas/tecnologias que propiciem a redução da geração de lodos e rejeitos nos serviços de saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana/manejo 

de resíduos, drenagem e manejo de águas pluviais). 

93.1. Incentivar o desenvolvimento e adoção de tecnologias para redução da geração 

de lodo oriundos dos sistemas de tratamento de água e esgoto, bem como formas de 

destinação alternativas (utilização como matéria-prima em outros processos – adubos 

orgânicos, substratos, tijolos cerâmicos, concretos, etc.). 

SEMEA DSB 

SEINTRA 

SMS 

Prestador do Serviço 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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PROGRAMA 18 – REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 
GERENCIAMENTO  

PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 
REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

93.2. Fomentar o desenvolvimento e adoção de tecnologias para redução da geração 

de rejeitos dos serviços de limpeza urbana, incluindo da manutenção das 

infraestruturas de manejo de águas pluviais, bem como incentivar formas de 

reaproveitamento. 

SEMEA 
DSB 

DDU 

SEINTRA 

Prestador do Serviço 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 94. Promover soluções tecnológicas para o reaproveitamento de Resíduos Agrossilvipastoris. 

94.1. Fomentar a elaboração de projetos para adoção de tecnologias de 

reaproveitamento dos resíduos Agrossilvipastoris (fonte de energia, compostagem, 

etc.). 

SEMEA DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

94.2. Incentivar a estruturação dos projetos decorrentes da Ação 94.1 que 

apresentarem viabilidade econômico-financeira. 
SEMEA DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 95. Ampliar os pontos de recebimento de resíduos com logística reversa pós-consumo no município de Três Lagoas/MS para os resíduos com obrigatoriedade prevista na PNRS: pilhas e baterias; óleos 

lubrificantes; pneus; lâmpadas fluorescentes; agrotóxicos; medicamentos; e produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

95.1. Acompanhar os acordos setoriais, regulações e termos de compromisso em 

âmbito nacional, estadual e local. 
SEMEA DSB 

SEDECT 

SEGOV 

SMS 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 

95.2. Promover e envolver institucionalmente os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de resíduos na estruturação e implementação do sistema 

de logística reversa nos municípios em concordância com os acordos setoriais, termos 

de compromisso e regulamentos. 

SEMEA 

SMS 
DSB 

SEDECT 

SEGOV 
Órgão Colegiado Ente Regulador 202-2042 

 

95.3. Estruturar, implementar e operacionalizar o sistema de logística reversa no 

município em conformidade com os acordos setoriais, regulação e termos de 

compromisso. 

Nota: Esta ação dá continuidade à ação do PMSB de 2014: Instituir campanha de educação ambiental 
e pontos de recolhimentos dos perigosos. 

Geradoras 

Fabricantes 

Importadores 

Distribuidores 

Comerciante 

DSB 

SEMEA 

SMS 

SEDECT 

SEGOV 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

95.4. Buscar parcerias com os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes para implementar e estruturar a logística reversa dos resíduos não 

formalizados. 

SEMEA 

SMS 
DSB 

SEDECT 

SEGOV 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

95.5. Cobrar o efetivo funcionamento do sistema de logística reversa por parte dos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes tanto para os resíduos com 

logística reversa obrigatória por lei quanto para aqueles sem obrigatoriedade expressa 

(tais como os medicamentos vencidos), pautando-se na responsabilidade 

compartilhada. 

SEMEA 

SMS 
DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
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Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 18 – REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 
GERENCIAMENTO  

PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 
REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

95.6. Gerar Relatórios de Acompanhamento periodicamente, com os dados 

quantitativos dos resíduos objetos da logística reversa obrigatória coletados e 

destinados. 

SEMEA DSB SMS Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

95.7. Acompanhar ações referentes aos créditos de logística reversa que vierem a 

ocorrer nas bolsas, para benefícios ao município. 

PGM 

SEDECT 

SEGOV 

SEGOV 
SEMEA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

PROGRAMA 19 – PARTICIPAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE GRUPOS INTERESSADOS 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 96. Identificação e cadastro de catadores de materiais recicláveis autônomos (informais) e organizados em associações/cooperativas existentes no município. 

96.1. Identificar e cadastrar os catadores de materiais recicláveis não organizados 

(informais e autônomos) e organizados em cooperativas ou associações existentes no 

município. 

Nota: Equivale a ação do PGIRS de 2012: Realizar visitas aos locais de disposição final de resíduos e 
identificar os trabalhadores da área, coletando inclusive informações pessoais como endereço e telefone, 
quando houver. 

Nota: Equivale a ação do PGIRS de 2012: Enviar equipe de campo para busca e cadastro dos catadores 
que trabalham nas vias públicas. 

SMAS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 

96.2. Atualizar o cadastro dos catadores não organizados (informais e autônomos) e 

organizados em associações/cooperativas. 
SMAS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

Meta 97. Identificação e cadastro de pessoas físicas de baixa renda interessadas em participar do gerenciamento de resíduos sólidos recicláveis. 

97.1. Identificar e cadastrar pessoas físicas de baixa renda interessadas no 

gerenciamento de resíduos sólidos existentes no município. 

Nota: Equivale a ação do PGIRS de 2012: Realizar visitas aos locais de disposição final de resíduos e 
identificar os trabalhadores da área, coletando inclusive informações pessoais como endereço e telefone, 
quando houver. 

Nota: Equivale a ação do PGIRS de 2012: Enviar equipe de campo para busca e cadastro dos catadores 
que trabalham nas vias públicas. 

SMAS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 

97.2. Atualizar o cadastro das pessoas físicas de baixa renda interessadas no 

gerenciamento de resíduos sólidos. 
SMAS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

Meta 98. Fomentar e apoiar organizações de catadores e de pessoas físicas de baixa renda existentes, integrando novos interessados em participar do gerenciamento de resíduos sólidos recicláveis no município. 
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Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana; GHR - Gerência de Recursos Hídricos. 
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PROGRAMA 19 – PARTICIPAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE GRUPOS INTERESSADOS 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

98.1. Garantir a disponibilidade da infraestrutura necessária para execução do trabalho 

(exemplo: UTR) anterior à mobilização de grupos interessados em incorporarem a 

CORPAZUL e/ou no estabelecimento de nova organização de catadores. 

SEMEA 

PMTL 
DSB SEMAD Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

98.2. Mobilizar os catadores autônomos (informais), pessoas em situação de desemprego 

e pessoas físicas de baixa renda cadastradas, objetivando incorporá-los as organizações 

de catadores existentes. 

SMAS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

98.3. Capacitar os grupos mobilizados, prevendo o levantamento de dúvidas e anseios 

para que estes possam ser integrados a CORPAZUL ou outra cooperativa que venha a ser 

criada. 

SEMEA 

SMAS 
DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

98.4. Auxiliar na definição da estrutura organizacional de novas organizações de 

catadores atuantes no município. 
SEMEA DSB SMAS Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

98.5. Buscar parcerias com entidades públicas e/ou empresas privadas apoiadoras 

(Bancos, entidades filantrópicas, fabricantes / comerciantes / distribuidores da logística 

reversa de embalagens em geral) para auxiliar externamente na administração da 

CORPAZUL e outras organizações que venham ser constituídas no município. 

SEMEA DSB SEDECT Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

98.6. Fomentar palestras motivacionais com relatos de cooperados de cooperativas bem-

sucedidas. 

SEMEA 

SMAS 
DSB 

Cooperativa de 

Catadores 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042  

Meta 99. Identificação e cadastro de outros grupos interessados em participar do gerenciamento de resíduos sólidos no município. 

99.1. Identificar e cadastrar as empresas de comercialização de materiais recicláveis. SEMEA DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 

99.2. Atualizar o cadastro das empresas de comercialização de materiais recicláveis. SEMEA DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 
 

99.3. – Identificar e cadastrar os carroceiros (caso existentes) que coletam resíduos de 

construção civil, resíduos volumosos, de podas, capina, roçada e outros. 
SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

99.4. Atualizar o cadastro dos carroceiros que coletam resíduos de construção civil, 

resíduos volumosos, de podas, capina, roçada e outros. 
SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

99.5. Cadastrar as empresas encarregadas da coleta de resíduos da construção civil 

(RCC), empresas de coleta de resíduos de serviço de saúde (RSS) e empresas de coleta 

de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviços (RSDC). 

SEMEA DSB 
SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

99.6. Atualizar o cadastro das empresas encarregadas da coleta de RCC, empresas de 

coleta de RSS e empresas de coleta de RSDC. 
SEMEA DSB 

SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

99.7. Cadastrar as empresas que manifestarem interesse na implantação/operação dos 

sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos, e apresentarem proposta em processos 

licitatórios e de Parceria Público-Privada (PPP). 

SEMEA DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
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Nota: PMTL – Prefeitura Municipal de Três Lagoas; SEGOV – Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas; SEFIRC – Secretaria Municipal de Finanças e Receitas e Controle; SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 
SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; SMS – Secretaria Municipal de Saúde; SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; SEINTRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; SEMEA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; DSB – Departamento de 
Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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PROGRAMA 19 – PARTICIPAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE GRUPOS INTERESSADOS 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

99.8. Atualizar cadastro das empresas que manifestarem interesse na operação dos 

sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos. 
SEMEA DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

99.9. Identificar e cadastrar empresas que implantem e operem novas tecnologias 

aplicáveis ao gerenciamento de resíduos sólidos. 
SEMEA DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

99.10.  Cadastrar as Associações e/ou Cooperativas de catadores de materiais recicláveis 

que manifestarem interesse na implantação/operação do sistema de gerenciamento de 

resíduos sólidos. 

SEMEA DSB SMAS Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 

99.11.  Manter atualizado o cadastro das Associações e/ou Cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis que manifestarem interesse na operação dos sistemas de 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

SEMEA DSB SMAS Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 
 

Meta 100. Capacitar os grupos interessados no gerenciamento dos resíduos sólidos no município. 

100.1.  Realizar cursos de capacitação e treinamento periódico dos grupos interessados 

no gerenciamento de resíduos sólidos com atualizações periódicas. 
Terceiros DSB 

Todas as secretarias 

Organização de 

Catadores 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

100.2.  No caso em que o município contrate empresas para a prestação de serviços 

associados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, exigir que as empresas 

realizem ações contínuas de capacitação e treinamento periódico de seus funcionários. 

SEMEA DSB 
SEINTRA 

Prestador do Serviço 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

100.3.  Realizar ações voltadas a capacitação gerencial, operacional e para prospecção 

de mercados na comercialização dos materiais recicláveis, envolvendo as organizações de 

catadores de materiais recicláveis existentes no município. 

SEMEA DSB 

SEDECT 

SEINTRA 

Cooperativa de 

Catadores 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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6 MECANISMO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O planejamento proposto neste PMSB será efetivamente executado se houver o 

acompanhamento e a avaliação sistêmica de sua implementação, visando ao 

atendimento dos objetivos e metas traçadas, através da efetivação das ações 

provisionadas e da realização de correções e atualizações em relação a eventuais 

falhas identificadas no processo de monitoramento. 

Desta maneira, para que se alcance um efetivo, constante, sistemático e participativo 

acompanhamento e a avaliação da eficiência e eficácia dos Programas, Projetos e 

Ações estabelecidos no PMSB, é necessário um conjunto de mecanismos de 

avaliação e monitoramento. Neste sentido, os indicadores de desempenho são 

fundamentais, uma vez que traduzem de forma objetiva os aspectos mais relevantes 

da gestão e gerenciamento dos serviços, simplificando a análise e o entendimento de 

conceitos mais completos. 

Evidencia-se que os indicadores apresentados neste Tomo foram formulados de 

maneira a monitorar e avaliar a eficiência e eficácia na implementação das ações 

programadas, que foram apresentadas no Capítulo 5 (pág. 103 deste Tomo). Cabe 

mencionar que, o inciso V do Art.19, da Lei Federal nº 11.445/2007 e alterações 

posteriores, cita que na fase de planejamento dos serviços públicos de saneamento 

básico devem estar previstos mecanismos e procedimentos para avaliação 

sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas. 

Além dos indicadores de desempenho e do SMIS-TL, o presente capítulo apresenta 

recomendações para consolidar a atuação do órgão municipal de Ouvidoria Geral 

Municipal (OGM). Esse órgão será responsável pelo recebimento de reclamações, 

avaliações e denúncias, bem como, por efetuar pesquisas de satisfações dos 

usuários, fomentando assim mecanismos para o controle social, que consiste em 

princípio fundamental da PNSB. 

No que tange a ampla publicidade dos dados, após sistematizados, compilados e 

analisados, será feita, também, por relatórios de acompanhamento, cujo principal 

objetivo é caracterizar a situação e a qualidade dos Sistemas de Abastecimento de 

Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas, bem 

como do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos , relacionando-
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os com as condições econômicas, operacionais e de salubridade ambiental, de forma 

a verificar a efetividade das ações, o cumprimento das metas do PMSB e a evolução 

de sua implementação. 

Diante do exposto, visando o adequado monitoramento da implementação dos 

objetivos traçados neste PMSB, foram definidos os mecanismos para monitoramento 

e avaliação dos sistemas atinentes ao saneamento básico, conforme apresentados 

no Quadro 23. 

Quadro 23 – Mecanismo de monitoramento e avaliação dos sistemas atinentes ao saneamento básico do 
município de Três Lagoas/MS. 

MECANISMOS PROPOSTOS OBJETIVO(S) ABRANGÊNCIA 

Indicadores de Gestão para 
Avaliação e Monitoramento da 
Eficiência e Implementação dos 
Programas Propostos. 

• Avaliar e monitorar a implementação 
a eficiência e a eficácia da aplicação 
dos Programas, Projetos e ações do 
PMSB. 

• Aspectos gerenciais, institucionais 
e legais; 

• Abastecimento de Água 

• Esgotamento Sanitário; 

• Drenagem e Manejo das Águas 
Pluviais Urbanas; e 

• Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos.  

Relatórios de acompanhamento. 

• Caracterizar a situação e a qualidade 
do sistema e dos serviços de 
saneamento básico, relacionando-os 
com as condições econômicas, 
operacionais e de salubridade 
ambiental. 

• Verificar a efetividade das ações, o 
cumprimento das metas do PMSB e 
a evolução de sua implementação. 

Ouvidoria  

• Receber reclamações, avaliações e 
denúncias sobres os serviços de 
saneamento básico, bem como 
registrá-las de forma integrada e 
transparente com as demais 
vertentes do saneamento básico.  

Indicadores de Avaliação da 
Satisfação dos Usuários 

• Realizar a medição periódica do grau 
de satisfação dos usuários com 
serviços atinentes ao saneamento 
básico. 

• Abastecimento de Água; 

• Esgotamento Sanitário;  

• Drenagem e Manejo das Águas 
Pluviais Urbanas; e  

• Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

O monitoramento e a avaliação da eficiência e efetividade da implementação dos 

programas propostos são considerados imprescindíveis para que a administração 

pública do município de Três Lagoas/MS possa, a partir dos resultados registrados, 

analisar, adequar e avaliar a implementação das ações, metas, e consequentemente, 

dos Programas componentes do PMSB. 

Deste modo, evidencia-se que o presente subcapítulo engloba também os 

procedimentos e critérios para o monitoramento e avaliação dos objetivos e metas, 

inclusive estrutura e recurso necessários, uma vez que constituem partes integrantes 

dos Programas, Projetos e Ações propostas. 
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Posto isto, foram formulados indicadores de gestão para avaliação e monitoramento 

dos 5 (cinco) Programas propostos para o PMSB, formados por índices, calculados a 

partir de uma ou mais variáveis e, por indicadores binários (macros) que admitem 

“sim” ou “não” como resposta. 

Diante do exposto, cumpre destacar que a Fundação Nacional da Saúde – 

Funasa (2012) define indicadores de desempenho como valores utilizados para medir 

e descrever, de forma simplificada, um evento ou fenômeno a partir de dados 

primários, secundários ou até mesmos por outros indicadores. Complementarmente, 

Silva e Sobrinho (2006) afirmam que os indicadores constituem instrumento 

fundamental para avaliação objetiva de desempenho, o qual é definido por uma 

medida quantitativa de um aspecto particular da prestação dos serviços, expressando 

o nível atingindo em relação a um determinado objetivo. 

Para a definição dos indicadores de gestão deste PMSB, foram considerados os 10 

princípios apresentados no Quadro 24, propostos por Malheiros et al. (2006) para que 

o conjunto destes se torne uma ferramenta eficiente e eficaz no acompanhamento e 

avaliação do planejamento. 

Quadro 24 – Boas práticas no processo de escolha de indicadores.  

COMO DEVEM SER OS INDICADORES 

Claro, compreensível e 

interessante 
Evitar incertezas em relação ao que é bom ou ruim, fácil de entender com unidade que 
tenham sentido e sugestivos para efetiva ação  

Relevante Politicamente relevantes para todos os participantes do sistema. 

Viável Custo adequado de aquisição e processamento de dados e comunicação. 

Suficiente Fornecer a medida certa de informação. 

Oportuno Oportuno temporalmente, integrado com o planejamento. 

Apropriado na escala Apropriado aos diferentes usuários potenciais  

Democrático 

Diversidade e ampla participação na escolha e acesso aos resultados. Os indicadores 
não devem ser determinados apenas por um pequeno grupo de especialistas, mas 
devem envolver lideranças políticas e pessoas da comunidade. Especialistas são 
importantes na definição de metodologias e cálculos, porém, deve-se balancear o que 
é tecnicamente possível com o que é politicamente desejável. 

Medida Física 
Balancear, na medida possível, unidade físicas (toneladas de óleo, anos de vida 
saudável) e monetárias. 

Preventivo e proativo Deve conduzir para a mudança, fornecendo informação em tempo para se pode agir. 

Não deve pretender ser 

uma ferramenta estanque 
Deve estar inserido num processo de melhoria contínua, passível de discussão, de 
aprendizado e de mudança. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Malheiros et al. (2006) 

Ademais, durante a construção do conjunto de indicadores buscou-se atender os 

seguintes tópicos: 
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• Nomear o indicador; 

• Definir seu objetivo; 

• Estabelecer sua periodicidade de cálculo; 

• Indicar o responsável pela geração e divulgação; 

• Definir sua fórmula de cálculo; e 

• Indicar seu intervalo de validade. 

Assim, foram definidos indicadores para os 19 (dezenove) Programas do Plano 

evidenciados no Capítulo 5 (pág. 103 deste Tomo), que deverão ser monitorados pelo 

Departamento de Saneamento Básico. Os resultados sistematizados deverão ser 

divulgados, promovendo o controle social, e analisados para eventuais tomadas de 

decisões. Deste modo, os quadros Quadro 25 a Quadro 43 apresentam os indicadores 

de gestão propostos para o PMSB de Três Lagoas/MS. 
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Quadro 25 – Indicadores de gestão para o Programa 1: Qualificação, Estruturação, Fortalecimento Institucional e Gerencial. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. RESP. 

IG-1 

Índice de treinamento dos 
funcionários e gestores da 
PMTL envolvidos diretamente 
na gestão do saneamento 
básico. 

Fração dos funcionários e 
gestores treinados da PMTL que 
estão envolvidos na gestão do 
PMSB. 

Monitorar o nível da instrução 
dos funcionários e gestores da 
PMTL envolvidos na gestão do 
PMSB. 

[
(Nº  de pessoas treinadas)

(Nº  de funcionários/gestores)
]×100 

Obs.: Funcionários e gestores da 
Prefeitura Municipal envolvidos 
diretamente na gestão do 
saneamento básico. 

Percentua

l 
Anual TS 

IG-2 

Existência de Órgão Executivo 
encarregado de planejar e 
monitorar a execução dos 
serviços correlatos ao 
saneamento básico (DSB). 

Identifica a existência de Órgão 
Executivo encarregado de 
planejar e monitorar a execução 
dos serviços correlatos ao 
saneamento básico (DSB). 

Verificar a existência do Órgão 
Executivo encarregado de 
planejar e monitorar a execução 
dos serviços correlatos ao 
saneamento básico (DSB). 

Sim/Não (1) 

(Eficiente/Ineficiente) 
− Anual TS 

IG-3 

Existência de Órgão Executivo 
encarregado de planejar e 
monitorar a execução dos 
serviços de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais 
(DDU). 

Identifica a existência de Órgão 
Executivo encarregado de 
planejar e monitorar a execução 
dos serviços de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas (DDU). 

Verificar a existência do Órgão 
Executivo encarregado de 
planejar e monitorar a execução 
dos serviços de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais. 

Sim/Não(1) 

(Eficiente/Ineficiente) 
– Anual TS 

IG-4 

Índice de eficiência da 
Ouvidoria para os serviços 
correlatos ao saneamento 
básico. 

Fração dos chamados resolvidos 
em relação a quantidade de 
ocorrências totais registradas. 

Monitorar a fração de 
ocorrências solucionadas pela 
Ouvidoria. 

[
(Nº  de chamados resolvidos)

(Nº  total de chamados)
]×100 

Obs.: Percentual de chamados 
resolvidos através do serviço de 
Ouvidoria. 

Percentua

l 
Anual TS 

IG-5 

Existência de Órgão 
Colegiado designado para 
área de saneamento básico, 
de caráter consultivo, 
deliberativo e fiscalizador para 
o controle social, através de lei 
específica. 

Identifica a existência de Órgão 
Colegiado designado para 
saneamento básico, de caráter 
consultivo, deliberativo e 
fiscalizador para o controle social, 
através de lei específica. 

Verificar a existência de Órgão 
Colegiado designado para área 
de saneamento básico, de 
caráter consultivo, deliberativo e 
fiscalizador para o controle 
social, através de lei específica. 

Sim / Não(1) 

(Eficiente/Ineficiente) 
− Anual TS 

IG-6 

Existência de Sistema 
Municipal de Informações em 
Saneamento em operação, 
contendo informações sobre 
os serviços e estruturas do 
saneamento básico. 

Identifica a existência de 
mecanismos que garantam a 
ampla publicidade à população 
dos resultados obtidos nos 
mecanismos de monitoramento e 
avaliação do PMSB. 

Verifica a existência de 
mecanismos que garantam a 
ampla publicidade à população 
dos resultados obtidos nos 
mecanismos de monitoramento 
e avaliação do PMSB 

Sim / Não(1) 

(Eficiente/Ineficiente) 
− Anual TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. RESP. 

IG-7 

Existência de mecanismos 
que garantam a ampla 
publicidade à população dos 
resultados obtidos a partir dos 
mecanismos de 
monitoramento e avaliação do 
PMSB. 

Identifica a existência de 
mecanismos que garantam a 
ampla publicidade à população 
dos resultados obtidos nos 
mecanismos de monitoramento e 
avaliação do PMSB. 

Verificar a existência de 
mecanismos que garantam a 
ampla publicidade à população 
dos resultados obtidos nos 
mecanismos de monitoramento 
e avaliação do PMSB. 

Sim / Não(1) 

(Eficiente/Ineficiente) 
− Anual TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS - PMTL); (1) Após a implementação destes 
mecanismos, deve-se acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência. DSB - Departamento de Saneamento Básico.  

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Quadro 26 – Indicadores de Gestão para o Programa 2: Análise, Adequação, Complementação e Convergência do Arcabouço Legal Municipal. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. RESP. 

IG-8 

Existência de estudo para 
avaliação das legislações e 
conjunto de decretos, 
resoluções e portarias que 
compõem a sua 
regulamentação. 

Visa promover um estudo para 
avaliação das legislações e conjunto 
de decretos, resoluções e portarias 
que compõem o arcabouço legal 
municipal, inclusive as que dizem 
respeito a questões relacionadas aos 
sistemas atinentes ao saneamento 
básico. 

Garantir que seja realizado estudo para 
avaliação das legislações e conjunto de 
decretos, resoluções e portarias 
municipais, identificando e 
solucionando possíveis conflitos e/ou 
incongruências quanto as 
preconizações instituídas pelas 
legislações vigentes no município com 
ênfase nas que dizem respeito ao 
saneamento básico. 

Sim/Não(1) − Anual TS 

IG-9 

Existência de lei autorizando 
Parceria Público-Privada (PPP) 
especificamente relacionada 
aos serviços correlatos ao 
saneamento básico. 

Identificar a existência de Lei de 
Parcerias Público-Privadas (PPP) 
especificamente relacionada aos 
serviços correlatos ao saneamento 
básico. 

Verificar a existência de Lei de 
Parcerias Público-Privadas (PPP) 
especificamente relacionada aos 
serviços correlatos ao saneamento 
básico. 

Sim/Não(1) − Anual TS 

IG-10 

Existência de mecanismos e 
dispositivos legais que 
comprovem a adequação das 
funções, competências e 
atribuições das secretarias, 
órgãos e gerências ligadas 
direta e indiretamente aos 
serviços correlatos ao 
saneamento básico. 

Identificar a existência de 
mecanismos e dispositivos legais 
que comprovem a adequação das 
funções, competências e atribuições 
das secretarias, órgãos e gerências 
ligadas direta e indiretamente aos 
serviços correlatos ao saneamento 
básico. 

Verificar a existência de mecanismos e 
dispositivos legais que comprovem a 
adequação das funções, competências 
e atribuições das secretarias, órgãos e 
gerências ligadas direta e indiretamente 
aos serviços correlatos ao saneamento 
básico. 

Sim/Não(1) − Anual TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. RESP. 

IG-11 

Existência de estudos que 
permitam a revisar/atualizar os 
instrumentos de gestão 
diretamente relacionados aos 
sistemas de saneamento 
básico. 

Identificar a existência de estudos 
que permitam a revisar/atualizar os 
instrumentos de gestão diretamente 
relacionados aos sistemas de 
saneamento básico. 

Verificar a existência de estudos que 
permitam a revisar/atualizar os 
instrumentos de gestão diretamente 
relacionados aos sistemas de 
saneamento básico. 

Sim/Não(1) − Anual TS 

IG-12 

Existência de mecanismo de 
cobrança específico pelo 
serviço de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos. 

Identificar a existência de 
mecanismo de cobrança pelo serviço 
de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos.  

Verificara a existência de mecanismos 
de cobrança específica pelo serviço de 
limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos.  

Sim/Não(1) − Anual TS 

IG-13 

Existência de mecanismo de 
cobrança específico pelo 
serviço de drenagem e manejo 
das águas pluviais urbanas. 

Identificar a existência de 
mecanismo de cobrança específico 
pelo serviço de drenagem e manejo 
das águas pluviais. 

Verificar a existência de mecanismo de 
cobrança específica pelo serviço de 
drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas.  

Sim/Não(1) − Anual TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) Após a implementação destes mecanismos, deve-se 
acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Quadro 27 – Indicadores de gestão para o Programa 3 – Fontes de Negócios, Emprego e Renda. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. RESP. 

IG-14 

Número de postos de trabalho 
no setor de triagem, 
beneficiamento, reciclagem e 
compostagem no município. 

É quantidade de postos de 
trabalho gerados pelo setor de 
triagem, beneficiamento e 
compostagem. 

Avaliar a geração de emprego 
correlatos aos resíduos 
sólidos. 

Quantidade de postos de 

trabalho 
Und. Anual TS 

IG-16 

Estabelecimento de 
pagamento por serviços 
ambientais (protetor-
recebedor) nos termos 
definidos na legislação. 

Identifica o estabelecimento 
de pagamento por serviços 
ambientais (protetor-
recebedor), nos termos 
definidos na legislação. 

Verificar o estabelecimento de 
pagamento por serviços 
ambientais (protetor-
recebedor) nos termos 
definidos na legislação. 

Sim/Não(1) – Anual TS 

IG-16 

Existência de mecanismos de 
incentivos fiscais, financeiros 
e creditícios na área de 
saneamento básico. 

Identifica a existência de 
mecanismos de incentivos 
fiscais, financeiros e 
creditícios na área de 
saneamento básico. 

Verificar a existência de 
mecanismos de incentivos 
fiscais, financeiros e 
creditícios na área de 
saneamento básico. 

Sim/Não(1) – Anual TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência de Cálculo; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; T: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) Após a implementação destes 
mecanismos deve-se acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Quadro 28 – Indicadores de gestão para o Programa 4: Saneamento Básico com Equilíbrio Econômico-Financeiro.  

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. RESP. 

IG-17 

Autossuficiência da PMTL 
com o Sistema de 
Abastecimento de Água 
(SAA). 

É a receita total arrecada com 
os serviços de abastecimento 
de água dividido pelas 
despesas totais com o 
serviço. 

Avaliar a sustentabilidade 
econômica dos serviços de 
abastecimento de água. 

[
(Receita arrecadada com o manejo de SAA)

(Despesa gerada pelo manejo de SAA)
]×100 

Obs.: A receita/despesa devem ser os valores 
totais movimentados pela PMTL para execução 
dos serviços direta e/ou indiretamente. 

% Anual PS/TS 

IG-18 
Autossuficiência da PMTL 
com o Sistema de 
Esgotamento Sanitário (SES). 

É a receita total arrecada com 
os serviços de esgotamento 
sanitário dividido pelas 
despesas totais com o 
serviço. 

avaliar a sustentabilidade 
econômica dos serviços de 
esgotamento sanitário. 

[
(Receita arrecadada com o manejo de SES)

(Despesa gerada pelo manejo de SES)
]×100 

Obs.: A receita/despesa devem ser os valores 
totais movimentados pela PMTL para execução 
dos serviços direta e/ou indiretamente. 

% Anual PS/TS 

IG-19 

Autossuficiência da PMTL 
com o Sistema de Drenagem 
e Manejo de Águas Pluviais 
Urbana (SDU). 

É a receita total arrecada com 
os serviços de drenagem e 
manejo das águas pluviais 
urbanas dividido pelas 
despesas totais com o 
serviço. 

Avaliar a sustentabilidade 
econômica dos serviços de 
drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas. 

[
(Receita arrecadada com o manejo de SDU)

(Despesa gerada pelo manejo de SDU)
]×100 

Obs.: A receita/despesa devem ser os valores 
totais movimentados pela PMTL para execução 
dos serviços direta e/ou indiretamente. 

% Anual PS/TS 

IG-20 

Autossuficiência da PMTL 
com o serviço de Limpeza 
Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos (RSU). 

É a receita total arrecada com 
os serviços de limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos 
dividido pelas despesas totais 
com o serviço. 

Avaliar a sustentabilidade 
econômica dos serviços de 
limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos. 

[
(Receita arrecadada com o manejo de RSU)

(Despesa gerada pelo manejo de RSU)
]×100 

Obs.: A receita/despesa devem ser os valores 
totais movimentados pela PMTL para execução 
dos serviços direta e/ou indiretamente. 

% Anal  PS/TS 

IG-21 

Índice de capacidade na 
obtenção de recursos para o 
Sistema de Abastecimento de 
Água. 

É o percentual de pleitos bem-
sucedidos para o Sistema de 
Abastecimento de Água. 

Avaliar a capacidade na 
obtenção de recursos para o 
Sistema de Abastecimento de 
Água. 

[
(Nº  de pleitos bem sucedidos))

(Nº  de pleitos realizados)
] ×100 

Obs.: Devem ser considerados apenas os pleitos 
diretamente relacionados com o Sistema de 
Abastecimento de Água. 

% Anual TS 

IG-22 

Índice de capacidade na 
obtenção de recursos para o 
Sistema de Esgotamento 
Sanitário. 

É o percentual de pleitos bem-
sucedidos para o Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

Avaliar a capacidade na 
obtenção de recursos para o 
Sistema de Esgotamento 
Sanitário. 

[
(Nº  de pleitos bem sucedidos))

(Nº  de pleitos realizados)
] ×100 

Obs.: Devem ser considerados apenas os pleitos 
diretamente relacionados com o Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

% Anual TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. RESP. 

IG-23 

Índice de capacidade na 
obtenção de recursos para o 
Sistema de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais 
Urbana. 

É o percentual de pleitos bem-
sucedidos para o Sistema de 
Drenagem e Manejo das 
Águas Pluviais Urbana. 

Avaliar a capacidade na 
obtenção de recursos para o 
Sistema de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais 
Urbana. 

[
(Nº  de pleitos bem sucedidos))

(Nº  de pleitos realizados)
] ×100 

Obs.: Devem ser considerados apenas os pleitos 
diretamente relacionados com o Sistema de 
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbana.  

% Anual TS 

IG-24 

Índice de capacidade na 
obtenção de recursos para o 
Sistema de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos. 

É o percentual de pleitos bem-
sucedidos para o Sistema de 
Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos. 

Avaliar a capacidade na 
obtenção de recursos para o 
Sistema de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos. 

[
(Nº  de pleitos bem sucedidos))

(Nº  de pleitos realizados)
] ×100 

Obs.: Devem ser considerados apenas os pleitos 
diretamente relacionados com o Sistema de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

% Anual TS 

IG-25 

Existência de Tributo de 
Cobrança pelo Sistema de 
Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos. 

Identificar a existência de 
Tributo de Cobrança pelo 
Sistema de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos. 

Verificar a existência de 
Tributo de Cobrança pelo 
Sistema de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos. 

Sim / Não(2) − Anual TS 

IG-26 

Existência de Tributo de 
Cobrança (1) pelo Sistema de 
Drenagem e Manejo das 
Águas Pluviais Urbana. 

Identifica a existência de 
Tributo de Cobrança pelo 
Sistema de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais 
Urbana. 

Verificar a existência de 
Tributo de Cobrança pelo 
Sistema de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais 
Urbana. 

Sim / Não(2) − Anual TS 

IG-27 

Existência de Fundo Municipal 
de Saneamento Básico com 
designação orçamentária 
específica.  

Identificar a existência do 
Fundo Municipal de 
Saneamento Básico com 
designação orçamentária 
específica.  

Verificar a existência do 
Fundo Municipal de 
Saneamento Básico com 
designação orçamentária 
específica.  

Sim / Não(2) − Anual TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) Este indicador de gestão foi adotado de modo a ser 
provisionado para as revisões e atualizações futuras do PMSB, assim, recomenda-se que a municipalidade priorize neste primeiro momento uma reestruturação do planejamento, organização, 
execução, bem como fiscalização dos serviços integrantes do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas. Para que assim, nos processos futuros de revisão/atualização deste Plano 
possa ser instituído um método de cobrança pelos serviços no município de Três Lagoas/MS; (2) Após a implementação destes mecanismos deve-se acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência, 
a partir da criação de novos indicadores correlacionados à adimplência da taxa/tarifa. 

Fonte: Elaborado pelos autores.   



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

172 

Quadro 29 – Indicadores de gestão para o Programa 5: Educação Ambiental Voltada ao Saneamento Básico.  

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. RESP. 

IG-28 
Ações de educação 
ambiental na área 
urbana do município. 

Expressa a quantidade de 
eventos realizados 
anualmente junto à população 
três-lagoense para tratar de 
pautas voltadas para a 
educação ambiental. 

Avaliar a quantidade de ações 
realizadas no sentido de 
promover, divulgar e sensibilizar 
a população das áreas urbanas 
do município para temáticas 
relativas ao meio ambiente. 

Sim/Não(2) 

(Eficiente/Ineficiente) 
− Anual TS 

IG-29 
Ações de educação 
ambiental na área 
rural do município. 

Expressa a quantidade de 
eventos realizados 
anualmente junto à população 
três-lagoense para tratar de 
pautas voltadas para a 
educação ambiental. 

Avaliar a quantidade de ações 
realizadas no sentido de 
promover, divulgar e sensibilizar 
a população da zona rural do 
município para temáticas 
relativas ao meio ambiente. 

Sim/Não(2) 

(Eficiente/Ineficiente) 
− Anual TS 

IG-30 

Abrangência da 
Educação Ambiental 
(EA) do município. 
(1). 

Corresponde ao percentual da 
população urbana que 
participou de ações de EA 
relacionadas ao saneamento 
básico. 

Avaliar a abrangência das 
ações de EA nas áreas urbanas 
(sede urbana e distritos) 
relacionadas ao saneamento 
básico acontecidas no 
município. 

[

(
Qnt. de pessoas das áreas urbanas 

abrangidas com ações de EA 
)

(Pop. total do município)
]×100 % Anual TS 

Corresponde ao percentual da 
população rural que participou 
de ações de EA relacionadas 
ao saneamento básico. 

Avaliar a abrangência das 
ações de EA nas áreas rurais 
relacionadas ao saneamento 
básico acontecidas no 
município. 

[

(
Qnt. de pessoas de áreas rurais 

abrangidas com ações de EA 
)

(Pop. total do município)
] ×100 % Anual TS 

É o percentual da população 
total que participou de ações 
de EA relacionadas ao 

saneamento básico. 

Avaliar a abrangência das 
ações de EA (considerando 
ações realizadas nas zonas 
urbanas e rurais) relacionadas 
ao saneamento básico 
acontecidas no município. 

[
(Qnt. de pessoas abrangidas com ações de EA )

(Pop. total do município)
] 

×100 

% Anual TS 

IG-31 
Índice de 
investimento em 
educação ambiental. 

Indica o percentual de 
investimento na EA 
relacionado com o número 
total de habitantes do 
município. 

Acompanhar os índices de 
investimentos na EA permitindo 
a correlação com melhorias nos 
sistemas atinentes ao 
saneamento básico. 

[
(R$ investido em EA )

(Pop. total do município)
]×1000 

R$/1.000 

hab. 
Anual TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. RESP. 

IG-32 

Existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 
pedagógico de 
escolas municipais 
para a educação 
ambiental com foco 
no saneamento 
básico. 

Indica a existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 
pedagógico de escolas 
municipais para a EA com 
foco no saneamento básico. 

Avalia a existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 
pedagógico de escolas 
municipais para a EA com foco 
no saneamento básico. 

Sim/Não (2) 

(Eficiente/Ineficiente) 
− Anual TS 

IG-33 

Existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 
pedagógico de 
escolas municipais 
para a educação 
ambiental com foco 
no consumo racional 
e reutilização da 
água  

Indica a existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 
pedagógico de escolas 
municipais para a educação 
ambiental com foco no 
consumo racional e 
reutilização da água. 

Avalia a existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 
pedagógico de escolas 
municipais para a educação 
ambiental com foco no consumo 
racional e reutilização da água. 

Sim/Não(2) 

(Eficiente/Ineficiente) 
− Anual TS 

IG-34 

Índice de 
funcionários e corpo 
pedagógico 
treinados para a 
educação ambiental 
com foco no 
consumo racional e 
reutilização da água. 

Indica o percentual de 
funcionários e corpo 
pedagógico treinados para a 
educação ambiental com foco 
no consumo reacional e 
reutilização da água. 

Indicar a necessidade de novas 
capacitações de modo a 
atender 100% dos funcionários 
e corpo pedagógico do 
município. 

[
(Qnt. de funcionários e corpo pedagógico treinados )

( 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 funcionários e corpo pedagógicos)
] 

×100 

% Anual TS 

IG-35 

Existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 
pedagógico de 
escolas municipais 
para a educação 
ambiental com foco 
na temática do 
Esgotamento 
Sanitário e a 
importância 
socioambiental do 
tratamento de 

esgoto. 

Indica a existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 
pedagógico de escolas 
municipais para a educação 
ambiental relacionada com a 
temática do Esgotamento 
Sanitário. 

Avalia a existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 
pedagógico de escolas 
municipais para a educação 
ambiental com foco na temática 
do Esgotamento Sanitário e a 
importância socioambiental do 
tratamento de esgoto. 

Sim/Não(2) 

(Eficiente/Ineficiente) 
– Anual TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. RESP. 

IG-36 

Índice de 
funcionários e corpo 
pedagógico 
treinados para a 
educação ambiental 
com foco na 
temática do 
Esgotamento 
Sanitário e a 
importância 
socioambiental do 
tratamento de 
esgoto. 

Indica o percentual de 
funcionários e corpo 
pedagógico treinados para a 
educação ambiental com foco 
no Esgotamento Sanitários e a 
importância socioambiental do 
tratamento de esgoto 

Indicar a necessidade de novas 
capacitações de modo atender 
100% dos funcionários e corpo 

pedagógico do município. 

[
(Qnt. de funcionários e corpo pedagógico treinados )

( 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 funcionários e corpo pedagógicos)
] 

×100 

% Anual TS 

IG-37 

Existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 
pedagógico de 
escolas municipais 
para a educação 
ambiental com foco 
no Sistema de 
Drenagem e Manejo 
das Águas Pluviais 
Urbanas. 

Indica a existência de 
treinamento de treinamento 
para os funcionários e corpo 
pedagógico de escolas 
municipais para a educação 
ambiental com foco no 
sistema de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas. 

Avalia a existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 
pedagógico de escolas 
municipais para a educação 
ambiental com foco na 
Drenagem e Manejo das Águas 
Pluviais Urbanas. 

Sim/Não(2) – Anual TS 

IG-38 

Índice de 
funcionários e corpo 
pedagógico 
treinados para a 
educação ambiental 
com foco no Sistema 
de Drenagem e 
Manejo das Águas 

Pluviais Urbanas 

Indica o percentual de 
funcionários e corpo 
pedagógico treinados para a 
educação ambiental com foco 
no sistema de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas 

Indicar a necessidade de novas 
capacitações de modo atender 
100% dos funcionários e corpo 
pedagógico do município. 

[
(Qnt. de funcionários e corpo pedagógico treinados )

( 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 funcionários e corpo pedagógicos)
] 

×100 

% Anual TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. RESP. 

IG-39 

Existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 
pedagógico de 
escolas municipais 
para a educação 
ambiental com foco 
no sistema Limpeza 
Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos. 

Indica a existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 
pedagógico de escolas 
municipais para a educação 
ambiental com foco no 
sistema Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos 

Avalia a existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 
pedagógico de escolas 
municipais para a educação 
ambiental com foco no sistema 
de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos. 

Sim/Não(2) 

(Eficiente/Ineficiente) 
– Anual TS 

IG-40 

Índice de 
funcionários e corpo 
pedagógico 
treinados para 
educação ambiental 
como foco no 
Sistema de Limpeza 
Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos. 

Indica o percentual de 
funcionários e corpo 
pedagógicos treinados para a 
educação ambiental com foco 
no sistema de Limpeza 
Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos 

Indicar a necessidade de novas 
capacitações de modo atender 
100% dos funcionários e corpo 

pedagógico do município. 

[
(Qnt. de funcionários e corpo pedagógico treinados )

( 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 funcionários e corpo pedagógicos)
] 

×100 

% Anual TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviços; e TS: Titular do Serviços (Prefeitura Municipal); (1) Percentual gerado em função da população alcançada 
com as ações em relação à população total existente; (2) Após a implementação destes mecanismos deve-se acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência. 

Fonte: Elaborado pelos autores.   
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Quadro 30 – Indicadores de gestão para o Programa 6 – Universalização do Fornecimento de Água Potável. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IA-01 
Índice de 
Atendimento Urbano 
de Água 

É o percentual da população 
urbana atendida com 
Abastecimento de Água pelo 
prestador de serviço. 
Corresponde à população 
urbana que é efetivamente 
atendida com o serviço. 

Avaliar o acesso da 
comunidade urbana à 
água potável 

[
(𝑃𝑜𝑝. 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎)

(𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜)
] × 100 % Anual IN023 PS 

IA-02 

Índice de 
Atendimento de Água 
nas pequenas 
localidades (distritos, 
assentamentos, vilas, 
quilombolas, outros) 

É o percentual da população 
das pequenas localidades 
atendida com 
Abastecimento de Água pelo 
prestador de serviços. 

Avaliar a acessibilidade 
das comunidades 
inseridas nas pequenas 
localidades quanto ao 
acesso à água potável 

[
(
𝑁. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑠 

𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
)

(
𝑁. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
)
] × 100 % Anual – PS 

IA-03 

Índice de 
Conformidade da 
Quantidade de 
Amostras – Cloro 
Residual 

É o percentual da 
quantidade de amostras 
realizadas de cloro residual 
sobre a quantidade de 
amostra obrigatórios para 
cloro residual livre 

Avaliar o cumprimento do 
número de amostras para 
cloro residual no Sistema 
de Abastecimento de Água 

[
(
𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 

𝑎𝑓𝑒𝑟𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
)

(
𝑁º 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑎𝑠

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
)
]

× 100 

% Anual IN079 PS 

IA-04 

Incidência das 
Análises de Cloro 
Residual fora do 
padrão 

É o percentual das análises 
de cloro residual livre fora do 
padrão 

Avaliar a qualidade da 
água distribuída quanto ao 
atendimento dos padrões 
de cloro residual livre 

[
 
 
 
 
 

(
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡.  𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒𝑠

 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚 
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜 

)

(
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 

𝑎𝑓𝑒𝑟𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑣𝑟𝑒
)

]
 
 
 
 
 

× 100 

% Anual IN075 PS 

IA-05 

Índice de 
Conformidade da 
Quantidade de 
Amostras – 
Coliformes Totais 

É o percentual da 
quantidade de amostras 
realizadas de coliformes 
totais sobre a quantidade de 
amostras obrigatórias para 
Coliformes Totais 

Avaliar o cumprimento do 
número de amostras para 
coliformes totais no 
Sistema de Abastecimento 
de Água 

[
(
𝑁. 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑎𝑓𝑒𝑟𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 

)

(
𝑁.𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑂𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
)
]

× 100 

% Anual IN085 PS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IA–06 

Incidência das 
Análises de 
Coliformes Totais 
fora do Padrão 

É o percentual das análises 
de coliformes totais fora do 
padrão 

Avaliar a qualidade de 
água 

[
 
 
 
 
 (

𝑁. 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 
𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝐹𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜 

)

(
𝑁. 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑎𝑓𝑒𝑟𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠

)

]
 
 
 
 
 

× 100 

% Anual IN084 PS 

IA-07 

Índice de 
Conformidade da 
Quantidade de 
Amostras – 
Escherichia coli 

É o percentual da 
quantidade de amostras 
realizadas de Escherichia 
coli sobre a quantidade de 
amostras obrigatórias para 
Escherichia coli 

Avaliar o cumprimento do 
número de amostras para 
Escherichia coli no 
Sistema de Abastecimento 
de Água 

[
(
𝑁. 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 

𝑎𝑓𝑒𝑟𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑖 
)

(
𝑁.𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑖
)
]

× 100 

%% Anual – PS 

IA-08 

Incidência das 
Análises de 
Escherichia coli fora 
do padrão 

É o percentual das análises 
de Escherichia coli fora do 
padrão 

Avaliar a qualidade da 
água distribuída quanto ao 
atendimento dos padrões 
de Escherichia coli 

[
 
 
 
 
 
(

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡.  𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎
 𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑚

 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜 
)

(
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑟𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑖 
)

]
 
 
 
 
 

× 100 

% Anual – PS 

IA-09 

Índice de 
Conformidade da 
Quantidade de 
Amostras – Turbidez 

É o percentual da 
quantidade de amostras 
realizadas de turbidez sobre 
a quantidade de amostras 
obrigatórias para turbidez 

Avaliar o cumprimento do 
número de amostras para 
turbidez no Sistema de 
Abastecimento de Água 

[
(
𝑁.  𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎

 𝑎𝑓𝑒𝑟𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧
)

(
𝑁.𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧
)
]

× 100 

% Anual IN080 PS 

IA-10 
Incidência das 
Análises de Turbidez 
fora do padrão 

É o percentual das análises 
de turbidez fora do padrão 

Avaliar a qualidade da 
água distribuída quanto ao 
atendimento dos padrões 
de turbidez 

[
(

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡.  𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 
𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑚 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜 

)

(
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑟𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧
)

]

× 100 

% Anual IN076 PS 

IA-11 

Índice de 
Conformidade da 
Quantidade de 
Amostras – Fluoreto 

É o percentual da 
quantidade de amostras 
realizadas de fluoreto sobre 
a quantidade de amostras 
obrigatórias para fluoreto 

Avaliar o cumprimento do 
número de amostras para 
fluoreto no Sistema de 
Abastecimento de Água 

[
(
𝑁. 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎

 𝑎𝑓𝑒𝑟𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑡𝑜 
)

(
𝑁.𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑎𝑠

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑡𝑜
)

]

× 100 

% Anual – PS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IA-12 
Incidência das 
Análises de Fluoreto 
fora do padrão 

É o percentual das análises 
de fluoreto fora do padrão 

Avaliar a qualidade da 
água distribuída quanto ao 
atendimento dos padrões 
de fluoreto 

[
 
 
 
 
 
(
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖. 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒𝑠 

𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜
 𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜 

)

(
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑟𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑡𝑜
)

]
 
 
 
 
 

× 100 

% Anual – PS 

IA–13 

Índice de 
Paralisações no 
abastecimento de 
água 

Frequência de interrupções 
no abastecimento por 1.000 
ramais de ligação 

Avaliar a regularidade do 
fornecimento de água 
potável 

[
(
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝çõ𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

 (𝑛º/𝑎𝑛𝑜) 
)

(𝑅𝑎𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑔𝑎çã𝑜 (𝑛º))
] × 1000 

Nº/ 1.000 

Ramais 
Anual – PS 

IA-14 

Existência de 
mapeamento 
municipal do 
Abastecimento de 
Água atualizado, 
contendo todas as 
infraestruturas e 
componentes do 
sistema. 

Verificação da existência de 
mapeamento municipal do 
abastecimento de água 
atualizada, contendo todas 
as infraestruturas e 
componentes do sistema 

Propiciar aos gestores 
municipais o mapeamento 
das infraestruturas e 
componentes, e o controle 
social, disponibilizando 
esses dados 

Sim/Não(1) - Anual -- TS 

IA-15 

Total de reclamações 
sobre os serviços de 
Abastecimento de 
Água. 

Indica a quantidade de 
reclamações sobre os 
serviços de Abastecimento 
de Água. 

Avaliar a satisfação dos 
munícipes com os serviços 
de Abastecimento de 
Água. 

[
 
 
 
 
 
 
(

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎çõ𝑒𝑠 
𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎
)

(Pop. total do município)

]
 
 
 
 
 
 

× 1000 

Nº/ 1.000 

hab./ano 
Anual – TS 

IA-16 

Respostas às 
reclamações sobre 
os Serviços de 
Abastecimento de 
Água. 

É o percentual de respostas 
às reclamações sobre os 
Serviços de Abastecimento 
de Água. 

Avaliar o atendimento às 
reclamações sobre os 
Serviços de 
Abastecimento de Água. 

[
 
 
 
 
 
 

(

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎çõ𝑒𝑠
 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 

𝑑𝑒 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎

)

(

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎çõ𝑒𝑠
 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎

)

]
 
 
 
 
 
 

× 100 

% Anual – TS 

Nota: Unid: Unidade; Freq.: Frequência de Cálculo; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; PS: Prestador de Serviço; TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal) (1) O indicador não precisará mais 
ser monitorado quando obtiver resposta afirmativa, devendo ser criados outros para avaliar a eficiência dos instrumentos instituídos nas revisões periódicas deste Plano. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Quadro 31 – Indicadores de gestão para o Programa 7 – Controle de Perdas e Desperdício de Água Aliado à Educação Ambiental. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IA-17 
Consumo Médio 
per capita 

Quantidade de água 
efetivamente consumida por 
pessoa atendida pelo Sistema 
de Abastecimento de Água 

Avaliar e acompanhar a 
evolução do consumo per 
capita, propiciando a 
identificação de um consumo 
per capita acima do usual [

 
 
 
 
 
 
(

𝑉𝑜𝑙. á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 (
𝑚3

𝑎𝑛𝑜
) –

 𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 

)

𝑃𝑜𝑝. 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎

]
 
 
 
 
 
 

  

× 365 × 1000 

(L/hab. 

dia) 
Anual IN022 PS 

IA-18 

Índice de 
Micromedição 
relativo ao 
volume 
disponibilizado 

Porcentagem do número de 
ligações ativas no município 
que possuem hidrômetro 

Avaliar a capacidade do 
Sistema de Abastecimento de 
Água em relação à medição do 
consumo real dos usuários 

[
(𝑁. 𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎)

𝐿𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 (𝑁º) 𝑥
] 𝑥100 % Anual IN010 PS 

IA-19 
Índice de 
Macromedição 

Porcentagem do volume de 
água produzido que é 
macromedida. 

Avaliar a capacidade do 
Sistema de Abastecimento de 
Água em relação à medição da 
produção. 

[
 
 
 
 
 
 
(

𝑉𝑜𝑙.  á𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 (𝑚3) −

 𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑚³)
)

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 (𝑚3) +

 𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 (𝑚3) −

 𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑚³ ]
 
 
 
 
 
 

× 100 

% Anual IN011 PS 

IA–20 
Índice de 
Perdas por 
Ligação 

Volume diário de água perdida 
por ligação 

Avaliar o sistema quanto as 
perdas de água por ligação 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
 
 
 

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 (
𝐿

𝑑𝑖𝑎
) +

 𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 (
𝐿

𝑑𝑖𝑎
) −

 𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 (
𝐿

𝑑𝑖𝑎
) −

 𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 (
𝐿

𝑑𝑖𝑎
) )

 
 
 
 

𝑁. 𝐿𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

× 100 

% Anual IN051 PS 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

180 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IA-21 

Existência de 
mecanismos de 
cobrança pelo 
desperdício de 
água potável 

Aponta a existência de 
mecanismos de cobrança pelo 
desperdício de água potável 

Verificar a existência de 
mecanismos que fomentem a 
redução no consumo 
inapropriado de água 

Sim/Não(1) - Anual - T 

IA–22 

Existência de 
ações para 
sensibilização 
da população 

Aponta a existência de ações 
para sensibilização da 
população 

Verificar a existência de 
mecanismos que sensibilizem a 
população para o consumo 
consciente da água 

Sim/Não(1) - Anual - T 

IA–23 

Existência de 
ações de 
combate às 
fraudes 

Aponta a existência de ações 
de combate às fraudes no 
Sistema de Abastecimento de 
Água 

Verificar a execução de ações 
para o combate às fraudes no 
Sistema de Abastecimento de 
Água 

Sim/Não(1) - Anual - T 

Nota: Unid: Unidade; Freq.: Frequência de Cálculo; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; PS: Prestador de Serviço; T:Títular do Serviço (Prefeitura Municipal) (1) O indicador não precisará mais ser 
monitorado quando obtiver resposta afirmativa, devendo ser criados outros para avaliar a eficiência dos instrumentos instituídos nas revisões periódicas deste Plano. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Quadro 32 – Indicadores de gestão para o Programa 8 – Controle Ambiental e Operacional do Sistema de Abastecimento de Água. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IA-24 

Índice da Área de 
Preservação 
Permanente existente 
no entorno dos 
potenciais mananciais 
superficiais de 
captação 

É o percentual de área de 
preservação existente no 
entorno dos potenciais 
mananciais superficiais de 
captação 

Avaliar o percentual de 
preservação da mata 
ciliar dos potenciais 
mananciais superficiais 

[
 
 
 
 
 
 

(Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒
 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜 
𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 ]
 
 
 
 
 
 

× 100 

% Anual - T 

IA–25 

Índice de Qualidade 
de Água – (IQA) dos 
potenciais mananciais 
superficiais 

O IQA é um índice de 
qualidade de água criado 
pela Cetesb, calculado pelo 
produto ponderado das 
qualidades de água 
correspondentes, às 
variáveis que integram o 
índice 

Contribuir para com a 
proteção e controle dos 
mananciais superficiais, 
mantendo água de 
qualidade para futuras 
gerações, além de 
averiguar se a classe 
aferida corresponde à 
estabelecida legalmente. 

∏𝑞𝑖𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 0 a 100 Trimestral Cetesb PS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IA-26 

Índice de Qualidade 
de Água – (IQA) da 
água fornecida para o 
abastecimento 

O IQA é um índice de 
qualidade de água criado 
pela Cetesb, calculado pelo 
produto ponderado das 
qualidades de água 
correspondentes, às 
variáveis que integram o 
índice 

Contribuir para com a 
proteção e controle da 
saúde da população, 
além de averiguar se é 
condizente com o uso 
para consumo humano 
após o tratamento 
realizado. 

∏𝑞𝑖𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 0 a 100 Trimestral Cetesb PS 

IA–27 
Mapeamento do 
número de poços 
existentes 

É a identificação e 
quantificação dos poços 
utilizados para captação de 
água 

Quantificar o uso dos 
mananciais subterrâneos 
no município de Três 
Lagoas/MS 

[
(Á𝑟𝑒𝑎 𝑀𝑎𝑝𝑒𝑎𝑑𝑎)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 Á𝑟𝑒𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑀𝑎𝑝𝑒𝑎𝑑𝑎 
] × 100 % Anual – T 

IA-28 
Mapeamento do 
número de poços 
privados existentes 

É a identificação e 
quantificação dos poços 
privados utilizados para 
captação de água 

Quantificar o uso dos 
mananciais subterrâneos 
por ações privadas no 
município de Três 
Lagoas/MS 

[
(Á𝑟𝑒𝑎 𝑀𝑎𝑝𝑒𝑎𝑑𝑎)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 Á𝑟𝑒𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑀𝑎𝑝𝑒𝑎𝑑𝑎 
] × 100 % Anual – T 

IA–29 
Índice de operação 
dos poços de 
captação de água 

É o percentual de poços em 
operação 

Quantificar o percentual 
de poços em operação. 

[
 
 
 (

𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑜ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 

Á𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑚 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜
)

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜ç𝑜𝑠 

]
 
 
 

× 100 % Anual – T 

IA-30 
Índice de atendimento 
ao contrato com a 
prestadora de serviço 

É o percentual das ações 
implantadas prevista no 
contrato com a Prestadora 
de Serviço 

Identificar as ações 
atendidas previstas no 
contrato com a 
Prestadora de Serviço 

[
(
𝑁. 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

)

𝑁. 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

] × 100 % Anual – T 

Nota: Unid: Unidade; Freq.: Frequência de Cálculo; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; PS: Prestador de Serviço; T:Títular do Serviço (Prefeitura Municipal). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Quadro 33 – Indicadores de gestão para o Programa 9: Universalização do atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IE-1 
Índice de 

cobertura do 
SES 

É o percentual da 
população com 
disponibilidade ao 
serviço do SES. 

Avaliar o percentual 
de domicílios com 
disponibilidade de 
acesso ao sistema 
público de coleta de 
esgotos. 

[
(𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 + 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡í𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜)

(𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 + 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑠ó 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜)
] 

×100 

% Anual 
ICEp01 

(AGEMS) 
PS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IE-2 

Índice de 
atendimento 
urbano de 

esgoto. 

É o percentual da 
população urbana 
atendida pelo SES. 

Avaliar a 
abrangência do 
SES com relação 
ao percentual da 
população urbana 
atendida. 

[
𝑃𝑜𝑝. 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑆𝐸𝑆

𝑃𝑜𝑝. 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
]×100 % Anual 

IN047 
(SNIS) 

PS 

IE-3 
Índice de 

atendimento total 
de esgoto. 

É o percentual da 
população total do 
município com 
atendimento do 
SES. 

Avaliar a 
abrangência do 
SES com relação 
ao percentual da 
população total 
atendida. 

[
(𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑆𝐸𝑆)

𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
]×100 % Anual 

IN056 
(SNIS) 

PS 

IE-4 

Utilização da 
capacidade total 
das Estações de 
Tratamento de 
Esgoto (ETE). 

É o percentual de 
utilização da 
capacidade total 
das ETEs, 
componentes do 
SES. 

Avaliar a utilização 
da capacidade total 
das ETEs, assim 
podendo prever a 
necessidade de 
expansão ou de 
construção de 
novas 
infraestruturas de 
tratamento. 

[
∑𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎𝑠 𝐸𝑇𝐸𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝐸𝑇𝐸𝑠
]×100 % Anual - PS 

IE-5 
Extensão total da 
rede coletora de 

esgoto. 

É a extensão total 
da rede coletora de 
esgoto implantada 
no município, em 
quilômetros. 

Avaliar a 
abrangência do 
SES por meio da 
extensão da rede 
coletora de esgoto. 

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 km Anual 
ES-004 
(SNIS) 

PS 

IE-6 

Nº de novas 
ligações de 

esgoto na sede 
urbana. 

É o quantitativo de 
novas ligações 
realizadas da rede 
coletora de esgoto 
do SES. 

Avaliar a expansão 
do atendimento por 
meio do quantitativo 
de novas ligações 
na rede coletora de 
esgoto do SES. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 - Anual - PS/TS 

IE-7 
Extensão da 

rede por ligação. 

É a extensão da 
rede de esgoto 
(metro linear) pela 
quantidade de 
ligações totais de 
esgoto. 

Avaliar a correlação 
entre a 
infraestrutura 
instalada para 
esgoto e o benefício 
à sociedade 
(ligações). 

[
𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜
]×100 m/ligação Anual 

IN021 
(SNIS) 

PS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IE-8 

Existência de 
mapeamento 
municipal do 

SES atualizado, 
contendo todas 

as infraestruturas 
e componentes. 

Verificar se há um 
mapeamento 
municipal do SES 
atualizado, 
contendo todas as 
infraestruturas e 
componentes do 
sistema. 

Propiciar aos 
gestores municipais 
o mapeamento das 
infraestruturas e 
componentes, e o 
controle social, 
disponibilizado 
esses dados. 

Sim / Não (1) 
(Eficiente/Ineficiente) 

- Anual - TS 

IE-9 

Existência de 
ações de 

incentivo a 
ligação do ramal 
predial de esgoto 
das residências a 
rede coletora de 

esgoto 

Verificar a 
existência de ações 
de incentivo a 
ligação do ramal 
predial de esgoto 
das residências à 
rede coletora de 
esgoto pertencente 
a prestadora dos 
serviços. 

Fomentar ações 
que beneficiem a 
população três-
lagoense, no 
sentido de 
promover à saúde e 
qualidade do meio 
ambiente e 
recursos hídricos 
no entorno do 
município. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜(2) - Anual - PS/TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; REF.: Referência; Resp.: Responsável; Pop.: População; PS: Prestador do Serviço; TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal) e Vol.: Volume; (1) Após a 
implementação destes mecanismos, deve-se acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência; (2) Este método de avaliação deve ser implementado no âmbito da sede urbana do município de Três 
Lagoas/MS. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de (AGEMS, 2021; SNIS, 2021b). 

Quadro 34 – Indicadores de gestão para o Programa 10: Controle operacional do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IE-10 Índice de coleta de esgoto 
É o percentual de esgoto 
coletado pela empresa 
prestadora de serviço. 

Avaliar a capacidade de 
coleta do esgoto gerado. 

[
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

(
𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

−𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎
)

] 

×100 

% Anual IN015 PS 

IE-11 
Índice de tratamento de 

esgoto sanitário. 

É o percentual de esgoto 
que é tratado com relação 
ao coletado pela rede 
coletora de esgoto. 

Avaliar a abrangência do 
SES com relação ao 
percentual da população 
urbana atendida. 

[
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙. 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜
+𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

]×100 % Anual IN016 PS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IE-12 Número de entupimentos. 

O número de 
entupimentos na rede de 
esgoto é a quantidade 
total de obstruções na 
rede coletora, nos 
interceptores ou 
emissários de esgoto. 

Identificar a qualidade da 
prestação do serviço de 
esgotamento sanitário, 
indicando se existe 
manutenção preventiva 
periodicamente no SES. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑢𝑝𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 % Mensal - PS 

IE-13 

Índice de rupturas/ 
extravasamentos na rede 

de esgoto. 

O índice de rupturas na 
rede de esgoto é a 
quantidade total de 
rupturas durante um ano 
existentes por quilômetro 
(km) de rede coletora. 

Verificar a ocorrência de 
melhoria da rede de 
esgoto garantindo a 
redução no risco de 
contaminação do solo, 
corpos hídricos 
superficiais e águas 
subterrâneas. 

[
𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜
] 

Rupturas/ 
km 

Anual - PS 

IE-14 

Existência de Certificado 
de Destinação Final 
(CDF) dos resíduos 

perigosos gerados nas 
ETEs 

Documento que atesta a 
destinação final adequada 
dos resíduos perigosos 
gerados nas ETEs, 
derivado do processo de 
tratamento de efluentes, a 
citar o lodo.  

Acompanhar a existência 
de documento que 
comprove a destinação 
final adequada dos 
resíduos perigosos 
originados como 
subproduto do tratamento 
de efluentes sanitários. 

Sim / Não  − Variável(1) - PS 

IE-15 

Existência de Plano de 
Manutenção Preventiva e 

Corretiva das ETEs. 

Plano que prevê ações de 
manutenção dos 
equipamentos e 
maquinários existentes 
nas ETES. Também 
engloba medidas de 
caráter corretivo, de modo 
a adequar os 
componentes do SES, 
para que estes possam 
operar da melhor maneira 
possível. 

Prevenir e corrigir 
possíveis falhas no 
sistema de tratamento de 
esgoto, bem como dos 
equipamentos e 
maquinários responsáveis 
pelo bom funcionamento 
das ETEs. 

Sim / Não (2) 
(Eficiente / Ineficiente) 

− Anual - PS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IE-16 

Existência de Plano de 
Emergência e 

Contingência do SES. 

Plano que prevê ações 
com finalidade de 
minimizar ou evitar os 
impactos de situações que 
possam interromper os 
serviços relacionados ao 
esgotamento sanitário. 

Minimizar ou evitar os 
impactos causados pela 
interrupção da prestação 
dos serviços relacionados 
ao SES. 

Sim / Não (2) 
(Eficiente / Ineficiente) 

− Anual - PS 

IE-17 
Existência de Plano de 
segurança do Trabalho. 

Plano que prevê ações de 
segurança em relação aos 
operadores do SES. 

Garantir a saúde e a 
segurança dos 
operadores do SES. 

Sim / Não (2) 
(Eficiente / Ineficiente) 

− Anual - PS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) Este indicador deve ser apresentado pela 
empresa prestadora dos serviços sempre que o lodo for removido dos leitos de secagem e encaminhado para a destinação final; (2) Após a implementação destes mecanismos deve-se acompanhar 
a sua eficiência e/ou ineficiência do indicador. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de SNIS (2021). 

Quadro 35 – Indicadores de gestão para o Programa 11: Educação ambiental, proteção e controle ambiental. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IE-14 
Índice de eficiência 
do tratamento de 

esgoto. 

O índice de eficiência do 
tratamento de esgoto é a 
porcentagem de eficiência 
no tratamento de esgoto 
(DBO5,20). 

Identificar quais parâmetros 
encontram baixa eficiência 
de remoção e determinar as 
condições para melhoria da 
capacidade de tratamento 
das ETEs. 

[
𝐶𝑖 − 𝐶𝑓

𝐶𝑖
] ×100 % Anual - PS 

IE-15 
Índice da qualidade 
da água superficial 
do corpo receptor. 

O IQA é um índice de 
qualidade de água adotado 
pela CETESB, sendo 
calculado com bases nos 
seguintes parâmetros: 
temperatura da água, pH, 
oxigênio dissolvido, resíduo 
total, DBO coliformes 
termotolerantes, nitrogênio 
total, fósforo total e turbidez. 

Monitorar e avaliar a 
qualidade do corpo hídrico 
que recebe o efluente 
tratado das ETEs, de modo a 
proteger e controlar as 
condições ambientais 
dispostas desse, garantindo 
a manutenção dos 
ecossistemas e vida 
aquática. 

∏𝑞𝑖
𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 0 a 100 Semestral - PS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IE-16 

Atendimento as 
condições e 

padrões para 
efluentes de 
Sistemas de 

Tratamento de 
Esgotos Sanitários. 

O tratamento de efluentes 
realizados nas ETEs de Três 
Lagoas/MS deverão atender 
aos padrões, condições e 
parâmetros estabelecidos 
pelas legais ambientais 
vigentes no país, bem como 
cumprir as condicionantes 
que são exigidas durante o 
processo de licenciamento 
ambiental desses 
empreendimentos 
concedida pelo órgão 
ambiental municipal. 

Garantir que o efluente 
sanitário passará pelos 
níveis de tratamento 
adequados, seja este físico, 
biológico ou físico-químico, 
que garantam a redução da 
matéria orgânica, dos 
poluentes nitrogenados e 
dos demais poluentes com 
propensão de causar danos 
à saúde pública e ao meio 
ambiente. 

Conforme padrões e condições 
preconizadas pela Resolução 
CONAMA nº 357/2005 e suas 

alterações. 

Variável (1) Anual - PS 

IE-17 

Atendimento aos 
padrões e 

condições de 
lançamentos de 

efluentes em corpo 
hídrico receptor.  

O tratamento de efluentes 
realizados nas ETEs deverá 
atender aos padrões e 
condições de lançamento de 
acordo com a classe à qual o 
corpo receptor está 
enquadrado (1).  

Garantir que o lançamento 
do efluente tratado não 
afetará as condições de 
manutenção e sobrevivência 
das espécies e 
ecossistemas aquáticos, 
bem como assegurar que os 
usos da água à jusante do 
ponto do lançamento não 
sejam prejudicados por 
possíveis contaminações de 
origem antrópica. 

Conforme padrões e condições 
estabelecidos pela Resolução 
CONAMA nº 357/2005 e suas 

alterações. 

Variável (1) Anual - PS 

IE-18 

Número de 
notificações de 

ligações 
clandestinas 

relativas a esgoto. 

O número de notificações de 
ligações clandestinas de 
esgoto sanitário, ou seja, a 
quantidade de casos anuais 
acerca da indevida ligação 
do ramal predial na rede de 
drenagem urbana ou 
disposição direta no solo e 
corpos hídricos. 

Identificar possíveis ligações 
clandestinas de esgoto de 
modo a realizar a notificação 
do proprietário do imóvel, 
para que este possa realizar 
as devidas adequações. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 − Anual - TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IE-19 

Existência de ações 
voltadas a 

erradicação dos 
lançamentos 

clandestinos de 
esgoto. 

Formulação de ações de 
fiscalização e 
monitoramento acerca de 
ligações clandestinas do 
ramal predial de esgoto na 
rede de drenagem urbana ou 
diretamente no solo e corpos 
hídricos, modo a erradicar os 
lançamentos clandestinos 
de esgoto.  

Sensibilizar a população 
acerca da importância de 
realizar a ligação do ramal 
predial de esgoto na rede 
coletora pertencente a 
prestadora dos serviços, de 
modo a evitar problemas de 
contaminação solo e corpos 
hídricos. 

Sim/Não (2) 
(Eficiente/Ineficiente) 

− Anual - TS/PS 

IE-20 

Existência de Plano 
de 

Automonitoramento 
– PAM das ETEs. 

Documento que avalia os 
aspectos operacionais e de 
monitoramento o conjunto de 
estruturas das ETEs. 

Apresentar uma 
síntese do desempenho e 
dos resultados ambientais 
da atividade durante 
sua instalação e/ou 
operação. 

Sim/Não (2) 
(Eficiente/Ineficiente) 

− Anual - PS 

IE-21 

Ações de educação 
ambiental na área 

urbana do 
município, voltadas 

para a 
disseminação das 
questões relativas 
ao esgotamento 

sanitário. 

Expressa a quantidade de 
eventos realizados 
anualmente junto à 
população três-lagoense 
para tratar de pautas 
voltadas para a educação 
ambiental, em especial as 
questões envolvendo o 
esgotamento sanitário. 

Avaliar a quantidade de 
ações realizadas no sentido 
de promover, divulgar e 
sensibilizar a população das 
áreas urbanas do município 
para temáticas relativas ao 
meio ambiente. 

Sim/Não (2) 
(Eficiente/Ineficiente) 

- Anual - TS 

IE-22 

Ações de educação 
ambiental na área 
rural do município, 

voltadas para a 
disseminação das 
questões relativas 
ao esgotamento 

sanitário. 

Expressa a quantidade de 
eventos realizados 
anualmente junto à 
população três-lagoense 
para tratar de pautas 
voltadas para a educação 
ambiental, em especial as 
questões envolvendo o 
esgotamento sanitário. 

Avaliar a quantidade de 
ações realizadas no sentido 
de promover, divulgar e 
sensibilizar a população da 
zona rural do município para 
temáticas relativas ao meio 
ambiente. 

Sim/Não (2) 
(Eficiente/Ineficiente) 

- Anual - TS 

IE-23 

Abrangência da 
Educação 

Ambiental (EA) do 
município. 

Corresponde ao percentual 
da população urbana que 
participou de ações de EA 
relacionadas ao 
esgotamento sanitário. 

Avaliar a abrangência das 
ações de EA nas áreas 
urbanas (sede urbana e 
áreas urbanas dos distritos) 
relacionadas ao 
esgotamento sanitário 
acontecidas no município. 

[

Qtde. de pessoas das áreas urbanas 

abrangidas com ações de EA 

Pop. total do município
] 

×100 

% Anual - TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

Corresponde ao percentual 
da população rural que 
participou de ações de EA 
relacionadas ao 
esgotamento sanitário. 

Avaliar a abrangência das 
ações de EA nas áreas 
rurais relacionadas ao 
esgotamento sanitário 
acontecidas no município. 

[

Qtde. de pessoas de áreas rurais 

abrangidas com ações de EA 

Pop. total do município
] 

×100 

% Anual - TS 

Corresponde ao percentual 
da população total que 
participou de ações de EA 
relacionadas ao 
esgotamento sanitário. 

Avaliar a abrangência das 
ações de EA (considerando 
ações realizadas nas zonas 
urbanas e rurais) 
relacionadas ao 
esgotamento sanitário 
acontecidas no município. 

[

Qtde.. de pessoas abrangidas 

com ações de EA

Pop. total do município
]  

× 100 

% (3) Anual - TS 

IE-24 

Existência de 
treinamento para os 

funcionários e 
corpo pedagógico 

das escolas 
municipais para a 

educação ambiental 
com foco na 
temática do 

esgotamento 
sanitário e a 
importância 

socioambiental do 
tratamento de 

esgoto. 

Indica a existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 
pedagógico de escolas 
municipais para a EA com 
foco na temática do 
esgotamento sanitário e a 
importância socioambiental 
do tratamento de esgoto. 

Avalia a existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 
pedagógico de escolas 
municipais para a EA com 
foco na temática do 
esgotamento sanitário e a 
importância socioambiental 
do tratamento de esgoto. 

Sim/Não (2) 
(Eficiente/Ineficiente) 

- Anual - TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) A unidade varia de acordo com o parâmetro 
s ser analisado; (2) Conforme o Art. 42 da Resolução CONAMA nº 357/2005, o Rio Paraná, pertencente a Bacia Hidrográfica do Rio Paraná e corpo hídrico receptor do efluente das ETEs de Três 
Lagoas/MS, é automaticamente enquadrado como Classe 2 devido à ausência de estudo de enquadramento de corpos hídricos; (3) Após a implementação destes mecanismos deve-se acompanhar 
a sua eficiência e/ou ineficiência; (4) Percentual gerado em função da população alcançada com as ações em relação à população total existente. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Quadro 36 – Indicadores de gestão para o Programa 12: Estruturação, Aperfeiçoamento e Ordenamento do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

ID - 01 
Índice de área 

urbanizada. 

Informa a parcela de área 
urbana em relação à área 

total do município. 

Auxiliar na avaliação da 
eficiência da gestão do 

sistema. 

[
Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑚2)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 (𝑘𝑚2)
] 

× 100 

% Anual 
IN042 

(SNIS) 
TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

ID - 02 
Índice de densidade de 

domicílios na área 
urbana. 

Determina a densidade de 
domicílios na área 

urbana. 

Avaliar o índice de 
impermeabilidade global 

da área urbana. 
[

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑠
𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑚2)× 100
] 

Dom./ 
hectare 

Anual 
IN044 

(SNIS) 
TS 

ID - 03 
Existência do Plano 

Diretor de Drenagem 
Urbana. 

Identifica a existência de 
instrumento de 

planejamento específico 
para a drenagem urbana 

no município. 

Verificar a existência de 
instrumento de 

planejamento específico 
para a drenagem urbana 

no município. 

Sim / Não (1) - Anual - TS 

ID - 04 

Índice de cobertura do 
sistema de 

macrodrenagem na área 
urbana. 

Determina a relação entre 
a extensão de vias 

urbanas com sistema de 
drenagem (galerias) e a 

extensão de vias urbanas. 

Avaliar o atendimento do 
serviço de 

macrodrenagem. 

[

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠
𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑢 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑛𝑒𝑜𝑠

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠
] 

× 100 

% Anual 
IN021 

(SNIS) 
TS 

ID - 05 
Índice de cobertura de 

pavimentação e meio-fio 
na área urbana. 

Determina a extensão de 
vias pavimentadas em 

relação à extensão total 
de vias existentes. 

Avaliar o atendimento do 
serviço de 

macrodrenagem – 
drenagem superficial. 

[

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠
𝑐𝑜𝑚 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒 𝑚𝑒𝑖𝑜 − 𝑓𝑖𝑜

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠
] 

× 100 

% Anual 
IN020 

(SNIS) 
TS 

ID - 06 

Existência de 
mapeamento municipal 

atualizado das estruturas 
e componentes do 

Sistema de Drenagem 
Urbana e Manejo de 

Águas Pluviais - SDU. 

Identifica a existência de 
mapeamento municipal 

atualizado das estruturas 
e componentes do SDU. 

Verificar a existência de 
mapeamento municipal 

atualizado das estruturas 
e componentes do SDU. 

Sim / Não (1) - Anual - TS 

ID - 07 

Existência de manual 
técnico de procedimentos 

para implantação de 
obras de drenagem no 

município. 

Identifica a existência de 
manual técnico de 

procedimentos para 
implantação de obras de 
drenagem no município. 

Avaliar se há um 
instrumento orientador 

para as obras de 
drenagem urbana e 

manejo de águas pluviais 
no município. 

Sim / Não (1) - Anual - TS 

ID - 08 
Índice de limpeza e 

desobstrução de bocas de 
lobo. 

É o percentual de boca de 
lobo que foram limpas, 

desobstruídas e 
inspecionadas. 

Avaliar a quantidade de 
bocas de lobo limpas, 

desobstruídas e 
inspecionadas. 

[

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠,
𝑑𝑒𝑠𝑜𝑏𝑠𝑡𝑟𝑢í𝑑𝑎𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜
]× 100 % Anual - TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

ID-09 
Índice de limpeza e 

desobstrução de galerias 
da rede de drenagem. 

Extensão de galerias que 
foram limpas, 

desobstruídas e 
inspecionadas. 

Avaliar a extensão de 
galerias limpas, 
desobstruídas e 
inspecionadas. 

Extensão de galerias limpas, desobstruídas 
e inspecionadas 

Km ou 
m³/ano 

de 
resíduos 
removido

s 

Anual - TS 

ID - 10 

Total de reclamações 
sobre o Sistema de 
Drenagem Urbana e 

Manejo de Águas Pluviais 
- SDU. 

Indica a quantidade de 
reclamações sobre o 

SDU. 

Avaliar a satisfação dos 
munícipes com o SDU. 

[
𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎çõ𝑒𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑖𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑜 𝑆𝐷𝑈

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
] 

× 1.000 

(Nº /1000 
hab./ano) 

Anual - TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; Pop.: População e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) Após a implementação destes mecanismos, deve-
se acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência e a revisão deve ser realizada a cada dez anos. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de SNIS (2021). 

Quadro 37 – Indicadores de gestão para o Programa 13: Aproveitamento, Retenção e Infiltração de Águas Pluviais. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

ID - 11 

Volume total de reservatório 

de amortecimento em 

relação à área urbana. 

Determina o volume dos 

reservatórios de 

amortecimento em relação à 

área urbana. 

Avaliar a quantidade águas 

pluviais amortecidas no 

município. 

[
𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
] m³/km² Anual 

IN035 

(SNIS) 
TS 

ID - 12 
Captação de águas pluviais 

por unidade de área urbana. 

Determina a densidade total 

de captação de águas 

pluviais (boca de lobo e 

bocas de dragão) pela área 

urbana. 

Auxiliar na avaliação da 

eficiência da gestão do 

sistema. 
[

𝑁º 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 +
𝑁º 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒ã𝑜
Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

] Unid./km² Anual 
IN051 

(SNIS) 
TS 

ID-13 
Índice de áreas verdes 

municipais. 

Quantidade de áreas verdes 

no município para cada 

habitante da área urbana, 

importante para a retenção e 

infiltração de águas pluviais. 

Avaliar a quantidade de 

áreas verdes no município 

para cada habitante da área 

urbana. 

[
Á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
] % Anual - TS 

ID-14 

Existência do Plano Diretor 

de Arborização Urbana 

(PDAU). 

Identifica a existência do 

PDAU. 

Verificar a existência do 

PDAU. 
Sim/Não(1) - Anual - TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

ID-15 

Existência de instrumentos 

de fomento a medidas de 

reutilização de águas 

pluviais. 

Identifica a existência de 

instrumentos de fomento a 

medidas de reutilização de 

águas pluviais. 

Verifica a existência de 

instrumentos de fomento a 

medidas de reutilização de 

águas pluviais. 

Sim/Não(1) - Anual - TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; Pop.: População e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) Após a implementação destes mecanismos, deve-
se acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de SNIS (2021). 

Quadro 38 – Indicadores de gestão para o Programa 14: Prevenção e Controle de Enchentes, Alagamentos, Enxurradas e Inundações. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

ID-16 
Frequência anual de 
eventos hidrológicos. 

É a frequência de eventos 
hidrológicos (enchentes, 
alagamentos, enxurradas e 
inundações) ocorridos no período 
de 1 (um) ano. 

Quantificar a ocorrência de 
eventos hidrológicos no 
município. 

Nº de ocorrências de eventos 
hidrológicos por ano 

Unid./ano Anual 
NBR 

37123 
TS 

ID-16 

Índice de domicílios em 
situação de risco de 
inundações, enchentes e 
alagamentos. 

É o percentual de domicílios em 
situação de risco de inundações, 
enchentes e alagamentos. 

Avaliar a quantidade de 
domicílios urbanos sujeitos a 
riscos de inundações em 
relação à quantidade total de 
domicílios urbanos. 

[

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎çã𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
]× 100 % Anual 

IN040 

(SNIS) 
TS 

ID-17 
Índice da população 
impactada por eventos 
hidrológicos. 

É a relação entre a população 
afetada por eventos hidrológicos 
(inundações, enchentes, 
alagamentos, entre outros) pela 
população urbana. 

Avaliar a parcela da população 
afetada desabrigada ou 
desalojada devido à ocorrência 
de inundações, enchentes e 
alagamentos. 

[

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
]× 100 % Anual 

IN041 

(SNIS) 
TS 

ID-18 

Estações de 
monitoramento 
quantitativo e qualitativo 
do sistema de drenagem 
urbana. 

Quantidade de estação de 
monitoramento quantitativo do 
sistema de drenagem urbana. 

Quantificar as estações de 
monitoramento quantitativo do 
sistema de drenagem urbana. 

Nº de estações de monitoramento Unid. Anual - TS 

ID-19 

Proporção de áreas 
sujeitas a inundações 
provocadas por 
drenagem insuficiente. 

É o percentual da área urbana 
sujeito a alagamentos e 
inundações. 

Controlar as áreas de 
alagamento e inundações. 

[
 
 
 
Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑗𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑒 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎çõ𝑒𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
]
 
 
 

× 100 % Anual - TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; Pop.: População e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal). 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de SNIS (2021). 
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Quadro 39 – Indicadores de Gestão definidos para o Programa 15: Educação, Proteção e Controle Ambiental. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

ID-20 
Índice de Área de 

Preservação Permanente 
(APP) existente 

É o percentual da área de 
APP existente 

Quantificar as APP 
existentes no município 

[
 
 
 
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒

𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜
𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 ]

 
 
 

 % Anual - TS 

ID-21 

Índice de cursos d’água 
naturais perenes em área 

urbana com parques 
lineares. 

É o percentual de cursos 
d’água naturais perenes 

na área urbana do 
município com área de 

proteção (com a 
implantação de parque 

linear). 

Avaliar a extensão de 
curso d’água com parque 

linear em relação à 
extensão total dos cursos 
d’água em área urbana. 

[
 
 
 
 
 
𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜

𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑′á𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑚
á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑′á𝑔𝑢𝑎
𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑚 á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 

]
 
 
 
 
 

× 100 % Anual 
IN025 
(SNIS) 

TS 

ID-22 
Lançamentos 

clandestinos de esgoto 
no SDU 

Identifica a ocorrência de 
lançamentos clandestinos 

de esgoto no SDU 

Avalia a ocorrência de 
lançamentos clandestinos 

de esgoto no SDU 
Nº de ligações clandestinas identificadas Ligações/ano Anual - TS 

ID-23 
Abrangência da 

Educação Ambiental do 
município 

É o percentual da 
população que participou 
de ações de educação 

ambiental relacionadas a 
drenagem urbana 

Avaliar as ações de 
educação ambiental no 

que concerne à gestão do 
SDU de Três Lagoas/MS 

[
𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
]× 100 % Anual - TS 

ID-24 

Existência de treinamento 
para os funcionários e 
corpo pedagógico de 

escolas municipais para a 
educação ambiental com 
foco na drenagem urbana 

Indica a existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 

pedagógico de escolas 
municipais para a 

educação ambiental com 
foco na drenagem urbana 

Avalia a existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 

pedagógico de escolas 
municipais para a 

educação ambiental com 
foco na drenagem urbana 

Sim / Não(1) - Anual - TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; Pop.: População e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) Após a implementação destes mecanismos, deve-
se acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Quadro 40 – Indicadores de gestão para o Programa 16: Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos com Qualidade a Todos. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IRS-01 
Índice de cobertura total 
da coleta de RSDC. 

É o percentual da 
população do município 
que possui acesso à 
coleta de RSDC. 

Avaliar a universalização 
do acesso ao serviço de 
coleta de RSDC. 

[
(𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎)

(𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜)
] × 100 

Obs.: População total (urbana + rural). 

% Anual IN015 PS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IRS-02 

Índice de paralisação 
dos serviços de limpeza 
urbana e manejo de 
resíduos sólidos. 

É o percentual de dias 
paralisados dos serviços 
de limpeza urbana e 
manejo de resíduos 
sólidos. 

Avaliar a continuidade 
dos serviços d limpeza 
urbana e manejo de 
resíduos sólidos. 

[
(𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠)

(𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 ú𝑡𝑒𝑖𝑠 𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑜)
] × 100 

Obs.: “Nº de dias úteis do ano” refere-se à quantidade de 

dias que o serviço deveria ter ocorrido no ano. Ex.: em uma 

cidade que possui a coleta 3 por semana seriam 144 dias 

(3 dias x 4 semanas x12 meses). 

% Anual – PS 

IRS-03 

Total de reclamações 
sobre os Serviços de 
Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos 
Sólidos. 

Indica a quantidade de 
reclamações sobre os 
serviços de Limpeza 
Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos. 

Avaliar a satisfação dos 
munícipes com os 
serviços de Limpeza 
Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos. 

[
(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎çõ𝑒𝑠)

(𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜)
] × 1000 

Obs.: Reclamações sobre os serviços de Limpeza Urbana 

e Manejo de Resíduos Sólidos (inclusive os prestados 

indiretamente por empresas terceirizadas). 

(n./1.000 

hab. /ano) 
Anual – TS 

IRS-04 

Respostas às 
reclamações sobre os 
Serviços de Limpeza 
Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos 

É o percentual de 
respostas às 
reclamações sobre os 
serviços de Limpeza 
Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos 

Avaliar o atendimento às 
reclamações sobre os 
serviços de Limpeza 
Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos 

[
(𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎çõ𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠)

(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎çõ𝑒𝑠)
] × 100 

Obs.: Reclamações sobre serviços de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos (inclusive os prestados 

indiretamente por empresas terceirizadas). 

% Anual – TS 

IRS-05 

Índice de implantação 
dos Planos de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos. 

É o percentual de 
estabelecimentos que 
possuem PGRS frente 
ao número total de 
estabelecimentos 
sujeitos a elaboração do 
PGRS. 

Avaliar o cumprimento 
legal da PNRS que 
estabelece a elaboração 
de PGRS pelos 
estabelecimentos 
definidos como grandes 
geradores ou cujas 
tipologias de resíduos 
sólidos gerados nas 
atividades tornam-nos 
sujeito a elaboração do 
instrumento 
mencionado. 

[
(𝑁. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑃𝐺𝑅𝑆)

(𝑁. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 à 𝑃𝐺𝑅𝑆)
]

× 100 

Obs.: Devem ser computados os estabelecimentos 

públicos e privados que estão sujeitos à elaboração de 

PGRS próprio. 

% Anual – TS 

IRS-06 
Existência de estudo de 
otimização da rota de 
coleta. 

Indica se existe um 
estudo para otimização 
da rota de coleta de 
RSDC. 

Avaliar se há um estudo 
de otimização da rota de 
coleta de RSDC, 
podendo correlacionar 
com outros indicadores. 

Sim / Não(1) − Anual – PS/TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IRS-07 

Existência de 
mapeamento municipal 
do Sistema de Limpeza 
Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 
atualizado, contando 
todas as infraestrutura e 
componentes do 
sistema. 

Verificar se há um 
mapeamento municipal 
dos Serviços de Limpeza 
Urbana e Manejo dos 
Resíduos Sólidos 
atualizada, contendo 
todas as infraestrutura e 
componentes do 
sistema. 

Propiciar aos gestores 
municipais o 
mapeamento das 
infraestruturas e 
componentes e o 
controle social, 
disponibilizando esses 
dados. 

Sim/Não(1) – Anual – TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) Após a implementação destes mecanismos deve-se 

acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Quadro 41 – Indicadores de gestão para o Programa 17: Garantir a Continuidade da Disposição Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos Gerados e a Valorização 
das Áreas de Passivos Existentes. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IRS-08 

Índice de estabelecimentos 
públicos de saúde com 
destinação final adequada 
de RSS. 

É o percentual dos 
estabelecimentos de saúde 
públicos com a destinação 
final adequada de RSS. 

Avaliar a destinação 
ambientalmente adequada 
dos estabelecimentos 
públicos geradores de RSS. 

[
(
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 

𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑎𝑑𝑎
)

(
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒𝑐𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
)

] × 100 

Obs.: São considerados estabelecimentos públicos de saúde 

com destinação final adequada aqueles que possuem 

contrato com empresas licenciadas para tratamento e 

destinação correta dos RSS. 

% Anual – TS 

IRS-09 

Índice de estabelecimentos 
privados de saúde com 
destinação final adequada 
de RSS. 

É o percentual dos 
estabelecimentos de saúde 
privados com a destinação 
final adequada de RSS. 

Avaliar a destinação 
ambientalmente adequada 
dos estabelecimentos 
privados geradores de RSS. 

[
(
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 

𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑎𝑑𝑎
)

(
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
)

] × 100 

Obs.: São considerados estabelecimentos privados de 

saúde com destinação final adequada aqueles que possuem 

contrato com empresas licenciadas para tratamento e 

destinação correta dos RSS. 

% Anual – TS 

IRS-10 

Número de 
estabelecimentos de saúde 
(públicos e privados), de 
beleza e congêneres com 
PGRS 

É o quantitativo de 
estabelecimentos de saúde 
(públicos e privados), de 
beleza e congêneres com a 
destinação final adequada 
de RSS. 

Avaliar a destinação 
ambientalmente adequada 
dos estabelecimentos de 
saúde (públicos e privados), 
de beleza e congêneres 
geradores de RSS. 

Quantidade de estabelecimentos de saúde 

(públicos e privados), de beleza e congêneres 

geradores de RSS. 

Unidade Anual – TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IRS-11 

Índice de indústrias 
geradoras de RI com 
destinação adequada dos 
resíduos sólidos gerados. 

É o percentual das 
indústrias com a destinação 
final adequada dos resíduos 
gerados. 

Avaliar a destinação final 
adequada dos resíduos 
gerados pelas indústrias. 

[
(

𝑁. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑ú𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 
𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑎𝑑𝑎

)

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑ú𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜)
] × 100 

Obs.: São consideradas indústrias com destinação final 

adequada aquelas que possuem contrato com empresas 

licenciadas para tratamento e destinação final adequada dos 

RI ou que eventualmente realizam internamente o correto 

tratamento e destinação final. 

% Anual – TS 

IRS-12 
Número de locais de 
disposição irregular de 
Resíduos Sólidos Urbanos. 

É a quantificação de locais 
de disposição irregulares de 
RSU pela população 
residente no município. 

Quantificar os locais de 
disposição irregular de RSU. 

[
(
𝑁. 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑖𝑠 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠

 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈
)

(𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜)
] 

Obs.: São computados no total de locais irregulares de 

depósito de RSU aqueles pontos crônicos de disposição de 

resíduos identificados, normalmente locais onde ocorre 

acúmulo de RCC, RV, RVol, RSDC, dentre outros. 

Unid./hab. Anual – TS 

IRS-13 

Índice de áreas de passivo 
ambiental com 
planejamento para 
recuperação. 

É o percentual das áreas de 
passivos mapeadas com 
planejamento e autorização 
para execução das medidas 
de recuperação. 

Avaliar o atendimento à 
PNRS sobre a recuperação 
das áreas de passivo 
ambiental presentes no 
município. 

[
(
𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛ç𝑎𝑠 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑠 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 (𝐿𝐴𝑅) 
)

(
𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑆
)

] × 100 

Obs.: Quantidade de licenças ambientais de recuperação 

para execução de recuperação de áreas degradadas em 

relação ao total de passivos ambientais relacionados a RS 

identificados no município (Deve considerar as áreas de 

passivo identificadas no Tomo V – Diagnóstico Situacional 

do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos). 

% Anual – TS 

IRS-14 
Capacidade restante do 
aterro sanitário.  

É o percentual da 
capacidade do aterro 
sanitário ainda disponível 
para receber os rejeitos. 

Monitorar a capacidade 
restante do aterro sanitário 
para prever ações futuras de 
expansão ou de construção 
de uma nova área para 
disposição final 
ambientalmente adequada. 

[1 −
(𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠)

(𝑉𝑜𝑙. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜)
] × 100 

Obs.: Caso o município utilize mais de um aterro sanitário 

deverão ser considerados os valores totais somados os 

aterros contratados para definir o valor da variável “Volume 

de rejeitos aterrados”. 

% Anual – PS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IRS-15 

Existência de correta 
disposição final de rejeitos 
(em aterro sanitário 
licenciado). 

Identificar o atendimento da 
PMTL com relação a correta 
disposição final dos rejeitos 
de responsabilidade da 
municipalidade coletados 
através da coleta pública 
convencional. 

Monitorar a disposição final 
adequada dos RSDC em 
conformidade com as 
legislações ambientais 
vigentes. 

Sim / Não(1) − Anual – TS 

IRS-16 
Existência de local 
ambientalmente adequado 
de destinação de RCC. 

Identificar o atendimento da 
PMTL com relação a correta 
destinação dos RCC de 
responsabilidade da 
municipalidade. 

Monitorar a destinação final 
adequada de RCC segundo 
as legislações aplicáveis 
vigentes. 

Sim / Não(1) − Anual – TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) Após a implementação destes mecanismos deve-se 

acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Quadro 42 – Indicadores de gestão para o Programa 18: Redução, Reutilização e Reciclagem. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IRS-17 
Índice de eficiência de 
segregação dos materiais 
secos recicláveis na UTR. 

É o percentual que representa 
a eficiência da segregação 
dos materiais secos 

recicláveis na UTR. 

Avaliar a eficiência da 
segregação de materiais 
secos na UTR em relação aos 
comercializados. 
Obs.: Este indicador deve ser 

calculado separadamente para cada 

UTR existente no município. Seu 

resultado poderá ser expresso 

considerando conjuntamente os dados 

de eficiências das diferentes UTRs 

atuantes no município. 

[
(𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 )

(𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜)
] × 100 

Obs.: Quantidades totais em quilogramas (kg) recebidas 

para triagem e posteriormente comercializadas, 

usualmente tratado como “taxa de rejeitos” gerados na 

triagem de resíduos recicláveis. 

% Anual – TS 

IRS-18 

Índice de recuperação de 
materiais recicláveis (resíduos 
secos) em relação à 
quantidade total de resíduos 
coletados. 

Índice de recuperação de 
materiais recicláveis (resíduos 
secos) em relação à 
quantidade total de resíduos 
coletados. 

É o percentual de materiais 
recicláveis recuperados em 

relação ao total coletado. 

[
(
𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡. 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑖𝑠 

𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
)

(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)
] × 100 

Obs.: Quantidade total de materiais recicláveis secos 

efetivamente recuperados frente ao total de resíduos 

coletados. 

% Anual IN031 TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IRS-19 
Existência de unidade de 
compostagem ou similar 
licenciada em operação 

Indica a existência e 
quantidade de unidade de 
compostagem ou similar 
licenciada em operação em 
âmbito municipal. 

Verifica a existência de 
unidade de compostagem ou 
similar licenciada em 
operação em âmbito 
municipal. 

Sim/Não(1) − Anual – TS 

IRS-20 

Índice de recuperação de 
resíduos orgânicos 
(compostáveis) em relação à 
quantidade total de resíduos 
coletados. 

É o percentual de materiais 
compostáveis recuperados 

em relação ao total coletado. 

Avaliar a recuperação de 
materiais compostáveis no 

município. 

[
(𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 )

(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)
]

× 100 

Obs.: Quantidade total de materiais orgânicos 

beneficiados (compostáveis) frente ao total de resíduos 

coletados. 

% Anual – TS 

IRS-21 
Abrangência da Coleta 
Seletiva 

Indica a abrangência do 
serviço de coleta seletiva em 
relação a população do 
município através do número 
de domicílios atendidos. 

Avaliar a amplitude do serviço 
de coleta seletiva ofertado, 
partindo do número de 
domicílios para estimar a 
população do município 

atendida pela coleta seletiva. 

[
(𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝐶𝑆 )

(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠)
] 

× 100 

Obs.: A partir do conhecimento do número de domicílios 

abrangidos pelo serviço de coleta seletiva, é possível se 

estimar a população atendida, utilizando-se da relação 

hab./domicílio definida para os municípios pelo IBGE. 

% Anual IN030 TS 

IRS-22 
Índice de adesão da 
população ao serviço de 
coleta seletiva. 

Indica a taxa de adesão da 
população ao serviço de 
coleta seletiva na modalidade 

porta-a-porta. 

Verificar o percentual de 
adesão com base nos 
domicílios que possuem 

coleta seletiva. 

[
(𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑑𝑒𝑠ã𝑜 𝑎 𝐶𝑆 𝑃𝑎𝑝 )

(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
]

× 100 

% Anual – TS 

IRS-23 
Índice de eficiência da Coleta 
Seletiva (CS) 

Indica a eficiência da CS 
(considerando as 
modalidades porta-a-porta e 

os PEVs). 

Verifica a eficiência da CS. 
[
(𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙. 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙ℎ𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝐶𝑆 )

(
𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 

𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
)

] 

× 100 

% Anual – TS 

IRS-24 

Existência de Área de 
Transbordo e Triagem (ATT) 
para os RCC licenciada em 
operação. 

Indica a existência de ATT 
licenciada em operação. 

Verifica a existência de ATT 
licenciada em operação. 

Sim/Não(1) − Anual – TS 

IRS-25 
Existência de Ecopontos 
licenciados em operação. 

Indica a existência de 
Ecopontos licenciados em 
operação. 

Verifica a existência de 
Ecopontos licenciados em 
operação. 

Sim/Não(1) − Anual – TS 

IRS-26 Número de PEVs 
Indica o número de PEVs em 
operação no município. 

Verifica a quantidade de PEVs 
em operação no município. 

Sim/Não(1) − Anual – TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IRS-27 

Índice de material recolhido 
pela coleta seletiva (exceto 
matéria orgânica) em relação 
à quantidade total coletada de 
resíduos sólidos domiciliares 

É o percentual do material 
reciclável recolhido pela 
coleta seletiva. 

Avaliar a coleta seletiva 
praticada no município. 

[
(
𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑖𝑠 

𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝐶𝑆 
)

(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝐷 𝑒 𝑅𝑆𝐶)
] × 100 

Obs.: Quantidade total de material recolhido pela Coleta 

Seletiva (CS) (exceto orgânicos) frente a quantidade 

coletada pela coleta convencional (regular) de RSDC. 

% Anual IN053 TS 

IRS-28 

Índices de sistemas de 
logística reversa 
implementados em 
conformidade com acordos 
setoriais, termos de 

compromisso ou regulação 

É o percentual de sistemas de 
logística reversa obrigatórios 
implantados no âmbito 
municipal. Segundo a PNRS o 
sistema de logística reversa 
se tornou obrigatório para as 
seguintes cadeias: 
Agrotóxicos, seus resíduos e 
embalagens; Pilhas e 
Baterias; Pneus; Óleos 
lubrificantes, seus resíduos e 
embalagens; Lâmpadas 
fluorescentes, de vapor de 
sódio e mercúrio e de luz 
mista; Produtos 
eletroeletrônicos e seus 
componentes; Embalagens 
em geral; e medicamentos. 

Avaliar a implantação dos 
sistemas de logística reversa 
no município que possuem 
obrigatoriedade legal. 

[
(𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑆𝐿𝑅 𝑜𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 )

(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝐿𝑅 𝑜𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠)
] 

× 100 

% Anual – TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) Após a implementação destes mecanismos deve-se 

acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Quadro 43 – Indicadores de gestão para o Programa 19: Participação e Capacitação Técnica de Grupos Interessados. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IRS-29 

Índice de treinamento dos grupos 
interessados no gerenciamento 
de resíduos sólidos cadastrados 
pela PMTL 

É o percentual dos grupos 
interessados no manejo de 
resíduos sólidos com treinamento 
para exercer as atividades 
correlatas. 

Avaliar a instrução dos grupos 
interessados no gerenciamento 
de resíduos sólidos. 

[
(𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑒𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠)

(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠)
] 

× 100 

% Anual – TS 

IRS-30 
Número de associações e/ou 
cooperativas atuantes no manejo 
de resíduos sólidos. 

Quantifica as cooperativas e/ou 
associações atuantes no manejo 
de resíduos sólidos. 

Avaliar a inclusão dos catadores 
de resíduos de forma organizada 
no gerenciamento manejo de 
resíduos sólidos. 

Quantitativo de associações e/ou 

cooperativas atuantes no município. 
Unidade Anual – TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IRS-31 

Existência de cadastramento dos 
grupos interessados no 
gerenciamento de resíduos 
sólidos. 

Identifica a existência de 
cadastramento de grupos 
interessados. 

Avaliar o cumprimento da ação 
de cadastrar todos os grupos 
interessados. 

Sim/Não(1) - Anual – TS 

IRS-32 

Existência de ações relacionadas 
ao sistema de logística reversa 
obrigatória (SLRO) voltadas a 
capacitação dos envolvidos. 

Identifica as ações de capacitação 
dos envolvidos no SLRO. 

Avalia a capacitação progressiva 
dos envolvidos no SLRO. 

Sim/Não(1) − Anual – TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) O indicador não precisará mais ser monitorado quando 

obtiver resposta afirmativa, devendo ser criados outros para avaliar a eficiência dos instrumentos instituídos nas revisões periódicas deste Plano. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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7 FONTES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

Para a efetivação das ações pertencentes aos programas apresentados nesta Síntese 

para os Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais e para as quatro vertentes do 

saneamento básico será necessária uma série de investimentos que, em dadas 

circunstâncias, podem ultrapassar a capacidade econômica do município de Três 

Lagoas/MS.  

Desta forma, este capítulo busca apresentar, de maneira sintética, os mecanismos de 

captação de recursos disponíveis em distantes esferas que podem ser aproveitados 

e/ou pleiteados pela municipalidade de modo de promover plena efetivação do PMSB.  

O Quadro 44 apresenta os detalhes das principais linhas de financiamento nacionais 

ofertadas para o setor de saneamento básico provenientes de banco comerciais e de 

fomento nacionais.  
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Quadro 44 – Fontes de captação de recursos financeiros por linhas de financiamento nacionais para o saneamento básico. 

Financiadores Financiamento Resumo 

Elementos de Comparação 

Quanto pode 
ser financiado 

Prazo Taxa de Juros 

BNDES 
BNDES 

Automático 

Voltado ao financiamento a projetos de investimentos para todos os 
setores, cujos valores financiáveis de até R$150 milhões. 

Podem ser financiados investimentos para saneamento, geração de 
energia renovável, modais ferroviário e hidroviário e portos, 
educação e saúde humana, agricultura, pecuária, pesca, 
aquicultura, fabricação de produtos alimentícios, indústria de bens 
de capital, exceto fabricação de veículos automotores, e produção 
de biocombustíveis. 

Até 100% dos 
itens 

financiáveis. 

✓ prazo de carência: até 3 anos; 
✓ prazo total: até 20 anos. 

Serão definidos pela instituição 
financeira credenciada, em função da 
capacidade de pagamento do 
empreendimento, do cliente ou do 
grupo econômico da empresa. 

Modalidade Indireta: 

Taxa do BNDES: 

✓ 1,85% a.a. 

 

Taxa do Agente Financeiro: 

✓ Negociada entre a instituição e o 
cliente. 

BNDES 

BNDES Finem – 
Saneamento 
Ambiental e 
Recursos 
Hídricos 

Voltado ao financiamento a partir de R$ 20 milhões para projetos 
de investimento públicos ou privados que visem à universalização 
do acesso aos serviços de saneamento básico e à recuperação de 
áreas ambientalmente degradadas. 

 

O que pode ser Financiado: 

• Abastecimento de água; 

• Esgotamento Sanitário; 

• Efluentes e resíduos industriais; 

• Resíduos Sólidos; 

• Gestão de Recursos Hídricos (tecnologias e processos, bacias 
hidrográficas) 

• Recuperação de áreas ambientalmente degradadas; 

• Desenvolvimento Institucional; 

• Despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos 
Comitês; 

• Macrodrenagem. 

Para Estados e 
Municípios, até 
90% do valor 

total do projeto, 
limitada a 100% 

dos itens 
financiáveis. 

✓ prazo total: até 34 anos; 
✓ prazo de carência: 3 anos. 

 

 

 

Durante o período de carência, que 
será de até seis meses após a 

entrada do projeto em operação 
comercial, os juros poderão ser 

capitalizados ou pagos pelo cliente. 

Modalidade Direta: 

Taxa do BNDES:  

✓ 0,9% a.a. (Tratamento de 
resíduos sólidos e esgoto) 

✓ 1,3% a.a. (Demais investimentos) 

 

Taxa de risco de crédito: 

✓ 0,1% a.a. (com garantia a União) 
ou conforme o risco do cliente e 
prazos do financiamento (sem 
garantia da União) 

 

Modalidade Indireta: 

Taxa do BNDES: 

✓ 1,05% a.a. (Tratamento de 
resíduos sólidos e esgoto); 

✓ 1,45% a.a. (Demais 
investimentos) 

 

Taxa do agente financeiro: 

✓ Negociada entre a instituição e o 
cliente 

BNDES 

BNDES – Finem 
Desenvolvimento 

Integrado dos 
municípios 

Financiamento para projetos multissetoriais, sustentáveis e 
integrados ao planejamento municipal. O valor mínimo para 
financiamento é de R$20 milhões. 

 

São apoiáveis os investimentos que tenham por objetivo: 

• Urbanização e implantação de infraestrutura básica no município, 
inclusive em áreas de risco e de sub-habitação; 

Até 90% do 
valor total do 

projeto, limitada 
a 100% dos 

itens 
financiáveis. 

O prazo total do financiamento será 
determinado em função da 

capacidade de pagamento, da 
empresa e do grupo econômico. 

Modalidade Direta: 

Taxa do BNDES: 

✓ 1,3% a.a. 

 

Taxa de risco de crédito: 

✓ 0,1 a.a. (com garantia da União) 
ou conforme risco do cliente e 
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Financiadores Financiamento Resumo 

Elementos de Comparação 

Quanto pode 
ser financiado 

Prazo Taxa de Juros 

• Oferta de infraestrutura e equipamentos públicos de educação, 
saúde, assistência social, esporte, lazer e outros; 

• Recuperação e revitalização de áreas degradadas, de interesse 
histórico, cultural, turístico ou ambiental; 

• Saneamento ambiental (abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana); 

• Transportes públicos de passageiros (urbanos, metropolitanos e 
rurais; hidroviário, sobre trilhos e sobre pneus; equipamentos e 
infraestrutura); 

• Melhorias na qualidade e/ou ampliação da oferta de habitações 
de interesse social, somente nos casos de realocação ou 
requalificação urbana e que integrem o planejamento e as ações 
dos agentes municipais e/ou estaduais, devendo privilegiar as 
soluções inovadoras para intervenções urbanas, em aspectos 
técnicos-construtivos, urbanísticos, de gestão e integração 
socioeconômica. 

prazos do financiamento (sem 
garantia da União) 

 

Modalidade Indireta: 

Taxa do BNDES: 

✓ 1,45% a.a. 

 

Taxa do agente financeiro: 

✓ Negociada entre a instituição e o 
cliente. 

BNDES 

BNDES Finem – 
Meio Ambiente – 
Planejamento e 

Gestão 

Financiamento para projetos de até R$20 milhões que contribuam 
para o aumento da capacidade das empresas em reduzir e mitigar 
riscos ambientais. 

 

Podem ser financiados os seguintes empreendimentos: 

• Sistema de gestão ambiental ou integrada; 

• Capacitação do corpo técnico das empresas e constituição de 
unidade organizacional dedicada às questões ambientais; 

• Certificações ambientais; 

• Estudos de impacto ambiental e respectivas ações indicadas 
visando prevenir ou mitigar os impactos ambientais. 

Para estados e 
municípios, até 
90% do valor 

total do projeto, 
limitada a 100% 

dos recursos 
financiáveis 

✓ prazo total: até 20 anos; 
✓ prazo de carência: não 

informado. 

 

Durante o período de carência, que 
será de até seis meses após a 
entrada do projeto em operação 
comercial, os juros poderão ser 
capitalizados ou pagos pelo cliente. 

Modalidade direta: 

Taxa do BNDES: 

✓ 0,9% a.a 

 

Taxa de risco de crédito: 

✓ 0,1 a.a. (com garantia da União) 
ou conforme risco do cliente e 
prazos do financiamento (sem 
garantia da União). 

 

Modalidade indireta: 

Taxa do BNDES: 

✓ 1,05% a.a. 

 

Taxa do agente financeiro 

✓ Negociada entre a instituição e o 
cliente. 

BNDES 

BNDES Finem – 
Meio ambiente – 
Recuperação de 

passivos 
ambientais 

Podem ser financiados projetos de até R$40 milhões para 
recuperação de áreas degradadas, mineradas ou contaminadas, 
como: deposições antigas, áreas de empréstimo, bota-fora, 
derramamento de líquidos, óleos e graxas, percolação de 
substâncias nocivas, lençol freático contaminado, presença de 
amianto ou de transformadores de ascarel, áreas alteradas 
sujeitas a erosões e voçorocas, terras salinizadas, áreas de 

Para estados e 
municípios, até 
90% do valor 

total do projeto, 
limitada a 100% 

dos recursos 
financiáveis 

✓ prazo total: até 20 anos; 
✓ prazo de carência: não 

informado. 

 

Durante o período de carência, que 
será de até seis meses após a 

entrada do projeto em operação 

Modalidade direta: 

Taxa do BNDES: 

✓ 0,9% a.a. 

 

Taxa de risco de crédito: 

✓ 0,1 a.a. (com garantia da União) 
ou conforme risco do cliente e 
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Financiadores Financiamento Resumo 

Elementos de Comparação 

Quanto pode 
ser financiado 

Prazo Taxa de Juros 

Reserva legal e Áreas de Preservação Permanente degradas ou 
utilizadas para outros fins. 

 

São financiáveis itens como: 

• Estudos e projetos, inclusive diagnóstico energético; 

• Obras civis, montagens e instalações; 

• Aquisição de materiais permanentes; 

• Aquisição de máquinas e equipamentos novos credenciados pelo 
BNDES; 

• Aquisição de software nacional: desenvolvimento ou aquisição de 
softwares desenvolvidos no país e serviços correlatos, 
obedecidos os critérios estabelecidos no programa BNDES 
Prosoft – Comercialização; 

• Serviços técnicos especializados: consultorias e certificações; 

• Demais serviços técnicos especializados; e 

• Treinamento: capacitação técnica e gerencial. 

comercial, os juros poderão ser 
capitalizados ou pagos pelo cliente. 

prazos do financiamento (sem 
garantia da União) 

 

Modalidade indireta: 

Taxa do BNDES: 

✓ 1,05% a.a. 

 

Taxa do agente financeiro 

✓ Negociada entre a instituição e o 
cliente. 

CAIXA 
Saneamento 
para todos 

O programa foi criado para melhorar as condições de saúde e a 
qualidade de vida da população urbana e rural. Para tanto, 
disponibiliza financiamento para empreendimentos do setor público 
ou privado que tenham esse mesmo objetivo. Com recursos do 
FGTS e da contrapartida do solicitante, o Saneamento para Todos 
promove ações de saneamento básico integradas com outras 
políticas setoriais. 

 

Modalidades: 

• Abastecimento de água: voltado à promoção de ações que 
aumentem a cobertura ou a capacidade de produção de 
abastecimento de água. 

• Esgotamento sanitário: Incentiva ações para o aumento da 
cobertura do sistema de esgotamento sanitário ou da capacidade 
de tratamento e destinação final adequados de efluentes. 

• Saneamento integrado: para ações integradas de saneamento 
em áreas ocupadas por população de baixa renda e com 
precariedade ou a inexistência de condições sanitárias e 
ambientais mínimas. 

• Desenvolvimento institucional: Ações articuladas que 
aumentem a eficiência dos prestadores de serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário e manejo de 
águas pluviais. 

• Manejo de Resíduos Sólidos: voltado a ações que aumentem a 
cobertura dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos urbanos domiciliares e 

Até 95% do 
valor total, 

sendo 5% de 
contrapartida do 

município 

✓ Prazo total: até 20 anos, a 
depender da modalidade 
escolhida. 

✓ Prazo de carência: até 4 anos. 

Taxas da instituição: 

 

✓ 6% a.a. (nominal) + T.R, com 
exceção para a modalidade de 
Saneamento integrado que possui 
taxa de 5% a.a. (nominal) 

 

Demais encargos: 

✓ 2% a.a. sobre o saldo devedor – 
Taxa de administração; 

✓ 1% a.a. – Taxa de risco de crédito 

 

Obs: Incidem tarifas de análise 
conforme definido na tabela de tarifas 

CAIXA 
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Financiadores Financiamento Resumo 

Elementos de Comparação 

Quanto pode 
ser financiado 

Prazo Taxa de Juros 

assemelhados; à implantação de infraestrutura necessária à 
execução de coleta de resíduos de serviços de saúde, varrição, 
capina, poda e atividades congêneres; bem como ao apoio à 
implementação de ações relativas à coleta seletiva, triagem e 
reciclagem, além da infraestrutura necessária à implementação 
de ações de redução de emissão de gases de efeito estufa em 
projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 

• Preservação e recuperação de Mananciais: Promoção da 
preservação e da recuperação de mananciais para o 
abastecimento público de água, por intermédio de ações na bacia 
do manancial, de coleta, transporte, tratamento de esgotos 
sanitários, instalações de ramais prediais ou ramais condominiais 
de esgoto sanitário além de unidades  sanitárias em domicílios de 
baixa renda, de desassoreamento de cursos de água, de 
proteção de nascentes, de recomposição de matas ciliares, de 
recuperação de margens e de recuperação de áreas degradadas, 
inclusive pela decomposição indevida de resíduos sólidos, 
processo erosivo, em particular causados por drenagem 
inadequada de água em vias, de apoio à implantação de coleta 
seletiva de materiais recicláveis.  

• Estudo e projetos: Elaboração de planos municipais e regionais 
de saneamento básico, à elaboração de estudos de concepção e 
projetos para empreendimento de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento 
institucional, manejo de águas pluviais e manejo de resíduos 
sólidos. 

CAIXA Avançar cidades 

Voltado ao financiamento de investimentos em saneamento 
ambiental e em infraestrutura. 

 

São financiáveis itens como: 

• Abastecimento de água; 

• Desenvolvimento Institucional; 
• Esgotamento Sanitário; 

• Estudos e Projetos; 

• Manejo de Águas Pluviais; 

• Manejo de Resíduos Sólidos; 

• Plano de Saneamento Básico; 

• Prevenção e Recuperação de Mananciais; 

• Redução e Controle de Perdas; 

• Saneamento Integrado; 

Até 95% do 
valor total, 

sendo 5% de 
contrapartida do 

município 

✓ Prazo total: até 20 anos, a 
depender da modalidade 
escolhida. 

✓ Prazo de carência: até 4 anos. 

Taxas da instituição: 

 

✓ 9% a.a. (nominal) + T.R 

 

Demais encargos: 

✓ 2% a.a. sobre o saldo devedor – 
Taxa de administração; 

✓ 1% a.a. – Taxa de risco de crédito 

 

Obs: Incidem tarifas de análise 
conforme definido na tabela de tarifas 

CAIXA 
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Financiadores Financiamento Resumo 

Elementos de Comparação 

Quanto pode 
ser financiado 

Prazo Taxa de Juros 

BANCO DO 
BRASIL 

Meio Ambiente 

Linha de financiamento que apoia projetos de investimentos que 
envolvam saneamento básico, ecoeficiência: racionalização do uso 
de recursos naturais, mecanismo de desenvolvimento limpo, 
recuperação e conservação de ecossistemas e biodiversidade, 
sistema de gestão e recuperação de passivos ambientais. 

 

São financiáveis itens como: 

• Saneamento Básico; 

• Ecoeficiência; 

• Recuperação e Conservação de ecossistemas e biodiversidade; 

• Mecanismo de desenvolvimento limpo; 

• Planejamento e Gestão Ambiental; 

• Recuperação de passivos ambientais. 

Até 80% do 
valor dos itens 
financiáveis. 

Encargos financeiros – custo 
financeiro (TJLP) + remuneração do 
BNDES (1,4% a.a.) + remuneração 

do Banco. 

Prazo – determinado em função do 
projeto e da capacidade de 

pagamento. 

 

BANCO DO 
BRASIL 

PMI – Projetos 
Multissetoriais 

Integrados 
Urbanos 

Linha de financiamento que visa apoiar projetos multissetoriais 
integrados, previamente selecionados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional. Esses projetos integram o 
planejamento e as ações dos agentes municipais em diversos 
setores, para solucionar problemas estruturais dos centros urbanos. 

 

São financiáveis os investimentos relacionados a: 

• Urbanização e implantação de infraestrutura básica do município; 

• Infraestrutura de educação, saúde, assistência social, esporte, 
lazer e serviços públicos; 

• Recuperação e revitalização de áreas degradadas, de interesse 
público e turístico; 

• Saneamento ambiental (abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana); 

• Transportes públicos de passageiros (urbanos, metropolitanos e 
rurais; hidroviário, sobre trilhos e sobre pneus; equipamentos e 
infraestrutura). 

Prazo – 
determinado em 

função do 
projeto e da 

capacidade de 
pagamento. 

Encargos financeiros – custo 
financeiro (TJLP) + remuneração do 
BNDES (0,9% a.a) + remuneração 

do Banco. 

Limite Financiável – até 80% do 
valor dos itens financiáveis. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA; Tesouro Nacional; Banco 

Central do Brasil; Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP; Banco de Dados do Sistema 

Único de Saúde – DATASUS; Tribunal Superior Eleitoral – TSE; entre outras. 
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Além dos recursos obtidos junto as instituições financeiras nacionais, ainda existem 

diversos mecanismos de obtenção de recursos no âmbito nacional e internacionais 

que podem ser pleiteados pelo município, conforme apresentado no Quadro 45, os 

quais comumente referem-se aos programas transversais do Governo Federal, fundo 

orçamentários e setoriais, operacionalizados por editais de chamamentos e outros, 

bem como fontes internas e externas de créditos, tais com linhas de financiamento 

nacionais ou internacionais.  
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Quadro 45 - Fonte de recursos financeiros relacionados à temática do saneamento básico passíveis de serem pleiteadas pelo município de Três Lagoas/MS. 

Nome Descrição 
Instituição 
operadora 

Modalidade de apoio Beneficiários elegíveis 
Forma de seleção 

dos projetos 
Mais informações 

Programa de 
Desenvolvimento 

Urbano (Pró-
Cidades) 

Apoio à implantação ou melhoria de infraestrutura 
urbana em pavimentação; abastecimento de água; 
esgotamento sanitário; redução e controle de perdas 
de água; resíduos sólidos urbanos; drenagem 
urbana; saneamento integrado; elaboração de 
estudos e desenvolvimento institucional em 
saneamento; e elaboração de projetos de 
saneamento. 

MDR Concessão de crédito 

Empresa Pública;  

Governo Municipal;  

Governo Estadual 

Contínua 

https://www.in.gov.br/en/web/dou

/-/instrucao-normativa-n-29-de-

29-de-setembro-de-2020-

280529235 

Programa 
Saneamento Básico 

Apoio à implantação e melhoria de sistemas públicos 
de manejo de resíduos sólidos, que visam contribuir 
para a universalização dos serviços de limpeza 
pública, coleta, transporte, tratamento e disposição 
final dos resíduos sólidos, por meio da ação: 
Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos 

FUNASA 
Recursos não 
reembolsáveis 

Empresa Pública;  

Governo Municipal;  

Governo Estadual 

Contínua 

Telefone: (61) 3314-6466 

http://www.funasa.gov.br/acoes-
e-programas 

Fundo Nacional do 
Meio Ambiente 

(FNMA) 

Apoio a projetos em temas definidos em editais pelas 
Secretarias do MMA e aprovados pelo Conselho 
Deliberativo do FNMA. Ações em resíduos sólidos 
podem ser apoiadas, com exceção para as obras.  

MMA 
Recursos não 
reembolsáveis 

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal;  

Organização da 
Sociedade Civil 

Por meio de 
chamadas (editais) 

Telefone: (61) 2028-2160 

E-mail: fnma@mma.gov.br 

https://www.gov.br/mma/pt-
br/acesso-a-informacao/apoio-a-
projetos/fundo-nacional-do-meio-

ambiente 

Fundo Nacional 
sobre Mudança 

Clima (Fundo Clima) 

Apoio a projetos, estudos e empreendimentos que 
visem à redução de emissões de gases de efeito 
estufa e à adaptação aos efeitos da mudança do 
clima. 

MMA 
Recursos não 
reembolsáveis 

Governo Municipal 
Por meio de 

chamadas (editais) 

Telefone: (61) 2028-21760 

E-mail: fundoclima@mma.gov.br 

https://www.gov.br/mma/pt-
br/acesso-a-informacao/apoio-a-
projetos/fundo-nacional-sobre-
mudanca-do-clima/chamadas-

editais-1 

Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos 

(FDD) 

Apoio a ações de reparação e de prevenção de danos 
ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico, 
paisagístico, por infração à ordem econômica e a 
outros interesses difusos e coletivos. No âmbito das 
ações de manejo e gestão de resíduos sólidos, 
podem ser financiados projetos que incentivem o 
gerenciamento dos resíduos sólidos em áreas 
urbanas e rurais, contribuam para a implantação de 
políticas municipais ambientalmente corretas ou que 
promovam ações de redução, reutilização e 
reciclagem dos resíduos sólidos. 

MJSP 
Recursos não 
reembolsáveis 

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal;  

Organização da 
Sociedade Civil 

Por meio de 
chamadas (editais) 

Telefone: (61) 2025-9133 ou (61) 
2025-3005 

E-mail: senacon.cfdd@mj.gov.br 

https://www.gov.br/mj/pt-
br/assuntos/seus-

direitos/consumidor/ 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

209 

Nome Descrição 
Instituição 
operadora 

Modalidade de apoio Beneficiários elegíveis 
Forma de seleção 

dos projetos 
Mais informações 

Korea Green Growth 
Trust Fund (KGGTF) 

Apoio a soluções de desenvolvimento sustentável 
que melhorem a vida e contribuam para a 
prosperidade econômica compartilhada. 

Banco Mundial 

Assessoria técnica;  

Recursos não-
reembolsáveis 

Empresa Privada;  

Empresa Pública;  

Concessão;  

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal;  

Organização da 
Sociedade Civil;  

PPP 

Por meio de 
chamadas (editais) 

http://www.wbgkggtf.org/partners.
html#cs06f2 

Green Climate Fund 
(GCF) 

Apoio ao desenvolvimento com baixas emissões e 
resilientes ao clima, impulsionando uma mudança de 
paradigma na resposta global às mudanças 
climáticas. 

Banco Mundial 

Assessoria técnica;  

Concessão de crédito;  

Empréstimo não 
reembolsável;  

Garantia;  

Participação 
societária 

Empresa Privada;  

Empresa Pública;  

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal;  

Organização da 
Sociedade Civil 

Contínua https://www.greenclimate.fund/ 

Public-Private 
Infrastructure 

Advisory Facility 
(PPIAF) 

Apoio à criação de um ambiente favorável à 
prestação de serviços de infraestrutura pelo setor 
privado, por meio de PPPs. 

Banco Mundial 

Assessoria técnica;  

Recursos não-
reembolsáveis 

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal;  

Instituição Financeira;  

PPP 

Por meio de 
chamadas (editais) 

https://ppiaf.org/apply-funds 

Adaptation Fund 

Apoio a projetos e programas que ajudam 
comunidades vulneráveis em países em 
desenvolvimento a se adaptarem às mudanças 
climáticas. As iniciativas baseiam-se nas 
necessidades, pontos de vista e prioridades do país. 

Banco Mundial Concessão de crédito 

Empresa Privada;  

Empresa Pública;  

Concessão;  

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal;  

Organização da 
Sociedade Civil;  

PPP 

Contínua 
https://www.adaptation-
fund.org/apply-funding/ 

Global 
Environmental 
Facility (GEF) 

Apoio ao combate aos fatores que provocam a 
degradação ambiental de maneira integrada, nas 
seguintes áreas estratégicas: biodiversidade; 
mitigação das mudanças climáticas; degradação do 
solo; águas internacionais; produtos químicos e; 
resíduos. 

Banco Mundial Concessão de crédito 

Empresa Privada;  

Empresa Pública;  

Concessão;  

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal;  

Por meio de 
chamadas (editais) 

https://www.thegef.org/ 
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Nome Descrição 
Instituição 
operadora 

Modalidade de apoio Beneficiários elegíveis 
Forma de seleção 

dos projetos 
Mais informações 

Organização da 
Sociedade Civil;  

PPP 

Biodiversity 
Information for 
Development 

Programme (BID) – 
BID Grants 

Apoio a programas de cooperação técnica, por meio 
de fundos não reembolsáveis. 

BID 
Recursos não 
reembolsáveis 

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal;  

Instituição Financeira 

Contínua 
https://www.iadb.org/en/about-

us/grants 

Iniciativa para a 
Promoção de Bens 
Públicos Regionais 

(BPR)) 

Apoio a projetos planejados para resolver desafios da 
América Latina e Caribe e aproveitar as 
oportunidades para o desenvolvimento mediante a 
cooperação regional. Dentro da estratégia do 
programa está o atendimento a questão de mudanças 
climáticas e sustentabilidade ambiental. 

BID 
Recursos não 
reembolsáveis 

Empresa Pública;  

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal;  

Instituição Financeira; 

Organização da 
Sociedade Civil 

Contínua 
https://www.iadb.org/es/sectores/

comercio/bienes-publicos-
regionales/faq 

BID Flexible 
Financing (OC – 
Ordinary Capital) 

Apoio a financiamento flexíveis para melhorar as 
capacidades de gerenciamento de risco em projetos, 
programas de empréstimos e estratégias de 
gerenciamento de ativos e passivos. 

BID Concessão de crédito 

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal;  

Instituição Financeira 

Contínua 
https://www.iadb.org/en/idb-

finance/flexible-financing 

BID Guarantees 
Apoio nos termos financeiros no financiamento de 
projetos e nos instrumentos do mercado de capitais 
por meio de garantias 

BID Garantia 

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal;  

Instituição Financeira 

Contínua 
https://www.iadb.org/en/idb-

finance/guarantees 

BID Technical 
Cooperation 

Apoio às demandas dos projetos para consigam que 
cumprir sua missão de reduzir a pobreza e a 
desigualdade, apoiar a modernização do Estado, 
fortalecimento institucional, capacitação, 
transferência de conhecimento e pesquisa, incluindo 
diagnóstico, estudos de pré-investimento e setoriais 
que apoiam a elaboração e a preparação de projetos. 

BID Assessoria técnica 

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal;  

Instituição Financeira 

Contínua 
https://www.iadb.org/en/about-

us/technical-cooperation 

UK Sustainable 
Infrastructure 

Program (UK SIP) 

Apoio o desenvolvimento de infraestruturas 
sustentáveis, de baixo carbono e resilientes às 
alterações climáticas, através de uma vasta gama de 
instrumentos, como subvenções para cooperação 
técnica e financiamento misto para empréstimos, 
capital e garantias. 

BID 

Assessoria técnica;  

Concessão de crédito;  

Garantia;  

Participação 
societária 

Empresa Privada;  

Empresa Pública;  

Concessão;  

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal;  

Organização da 
Sociedade Civil;  

PPP 

Seleção por meio 
de chamadas 

https://www.iadb.org/en/news/ne
ws-releases/2017-11-14/idb-and-

uk-establish-infrastructure-
fund%2C11956.html 
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Nome Descrição 
Instituição 
operadora 

Modalidade de apoio Beneficiários elegíveis 
Forma de seleção 

dos projetos 
Mais informações 

BRDE Município 
Saneamento Básico 
– PCS Produção e 

Consumo 
Sustentáveis 

Apoio a projetos de municípios, seus órgãos e 
entidades, que contribuam para a universalização do 
acesso aos serviços de Saneamento Básico e à 
recuperação de áreas ambientalmente degradadas. 
Além de projetos que estejam de acordo com as 
políticas públicas nacionais e internacionais de 
responsabilidade socioambiental com investimentos 
em desenvolvimento sustentável. 

BRDE Concessão de crédito Governo Municipal Contínua 
https://www.brde.com.br/servicos

/saneamento/ 

Linea Verde (em 
desenvolvimento) 

Apoio ao desenvolvimento de cidades sustentáveis. FONPLATA Concessão de crédito Governo Municipal Contínua https://www.fonplata.org/pt 

IBRD Flexible Loan 

Apoio à customização dos termos de reembolso (isto 
é, período de carência, prazo e perfil de amortização) 
para atender às suas necessidades de gestão da 
dívida ou às necessidades do projeto. 

BIRD Concessão de crédito 

Empresa Pública;  

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal 

Contínua 
https://treasury.worldbank.org/en/
about/unit/treasury/ibrd-financial-

products/ibrd-flexible-loan#1 

Investment Project 
Financing 

Apoio aos setores de infraestrutura, desenvolvimento 
humano, agricultura e administração pública, com 
foco no longo prazo (horizonte de 5 a 10 anos) 

BIRD 
Assessoria técnica;  

Concessão de crédito 

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal 

Contínua 
https://www.worldbank.org/en/pro

jects-operations/products-and-
services#IPF 

CAF Structured 
Financing 

Apoio a entidades que buscam financiar operações 
relacionadas com o setor de infraestrutura   e, 
geralmente, vêm de contratos de concessão 
outorgados por governos. 

CAF Concessão de crédito 

Empresa Privada;  

Empresa Pública;  

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal 

Contínua 
https://www.caf.com/en/about-
caf/what-we-do/products-and-
services/structured-financing/ 

CAF Guarantees 

Apoio à qualificação de risco de crédito de emissões 
de dívida dos clientes, com o objetivo de facilitar o 
acesso a novos mercados ou investidores, e/ou 
melhorar as condições de financiamento que já 
tenham acesso. 

CAF Garantia 

Empresa Privada;  

Empresa Pública;  

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal 

Contínua 
https://www.caf.com/en/about-
caf/what-we-do/products-and-
services/partial-guarantees/ 

CAF Technical 
Assistance 

Apoio a capacidade técnica dos países acionistas 
com o objetivo de incentivar programas inovadores 
que contribuam para o desenvolvimento sustentável 
e a integração regional. 

CAF Assessoria técnica 

Empresa Privada;  

Empresa Pública;  

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal 

Contínua 
https://www.caf.com/en/about-
caf/what-we-do/products-and-
services/technical-cooperation/ 

IFC Advisory 
Platform 

Apoio aos projetos para que estabeleçam as 
condições necessárias para se tornarem atrativos 
para investimentos. 

IFC Assessoria técnica 

Empresa Privada;  

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal;  

Instituição Financeira;  

Contínua 

https://www.ifc.org/wps/wcm/con
nect/corp_ext_content/ifc_extern
al_corporate_site/solutions/produ
cts+and+services/advisory/adviso

ry 
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Nome Descrição 
Instituição 
operadora 

Modalidade de apoio Beneficiários elegíveis 
Forma de seleção 

dos projetos 
Mais informações 

PPP 

Latin America 
Investment Facility 

(LAIF) 

Apoio aos setores dos transportes, energia e 
ambiente, bem como ao desenvolvimento do sector 
privado nos países da América Latina. 

International 
Cooperation 

and 
Development - 

DG DEVCO 

Assessoria técnica;  

Concessão de crédito;  

Garantia;  

Participação 
societária 

Empresa Privada;  

Empresa Pública;  

Governo Municipal;  

Governo Estadual;  

Governo Federal;  

Instituição Financeira 

Contínua 
https://ec.europa.eu/international-

partnerships/funding_en 

Fonte: Elaborado pelos autores.  



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

213 

8 RECURSOS FINANCEIROS DEMANDAS PARA A EFETIVAÇÃO DO 

PLANEJADO  

Com o objetivo de orientar os gestores municipais na tomada de decisão e previsão 

orçamentária para a área do saneamento básico municipal, o presente capítulo 

apresenta os custos e investimentos estimados para a concretização dos Projetos e 

Ações dos 19 (dezenove) Programas de Governo mencionados no capítulo 5, 

relacionados com os investimentos na implantação, no planejamento e reestruturação 

dos sistemas de saneamento básico do município de Três Lagoas/MS para os 20 

(vinte) anos de horizonte temporal de planejamento para o PMSB (2023 – 2042).  

Assim, foi estabelecido o cronograma físico-financeiro que consolida os principais 

investimentos que devem ser previstos para a implementação do presente PMSB, 

considerando os custos orientativos que devem auxiliar os gestores municipais na 

tomada de decisões referentes aos serviços de saneamento básico.  

Destaca-se que os custos orientativos consideraram os investimentos no tempo, sua 

depreciação e amortização, segundo o crescimento prognosticado para os sistemas 

componentes do saneamento básico e são apresentados considerando os seguintes 

prazos: imediato (2023 a 2025); curto (2026 a 2030); médio (2031 a 2034) e longo 

(2035 a 2042), conforme sistematizado na Tabela 14.  

Tabela 14 – Prazos considerados para o cronograma físico-financeiro que consolida os principais 
investimentos para a implementação do PMSB de Três Lagoas/MS.  

PRAZOS HORIZONTE ANO DE REFERÊNCIA 

Imediato Até 3 anos 2023 - 2025 

Curto 4 a 8 anos 2026 - 2030 

Médio 9 a 12 anos 2031 - 2034 

Longo 13 a 20 anos 2035 - 2042 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Assim, inicialmente, são apresentadas as estimativas dos investimentos em projetos 

executivos, planejamentos, estudos, infraestruturas e equipamentos necessários para 

concretização dos principais Projetos e Ações propostos, estruturando o cronograma 

e a composição dos recursos necessários para a implantação dos componentes 

essenciais do sistema de gestão proposto.  
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Cumpre observar que as estimativas de investimentos foram segregadas para as 

seguintes áreas temáticas: Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais (ver Tabela 

16, pág. 215), Sistema de Abastecimento de Água (ver Tabela 17, pág. 220), Sistema 

de Esgotamento Sanitário (ver Tabela 18, pág. 223), Sistema de Drenagem e Manejo 

de Águas Pluviais Urbanas (ver Tabela 19 pág. 226) e Sistema de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos (ver Tabela 20, pág. 229). 

Destaca-se que devido às variações de características e preços, estima-se uma 

margem de erro nos valores apresentados na ordem de 20,00%. Caso a gestão 

municipal opte por tecnologias inovadoras, esta margem de erro tende a variar mais, 

permeando por margens inestimáveis de custos entre os diferentes processos e 

equipamentos. 

Ressalva-se que, para a elaboração desse cronograma físico-financeiro dos Aspectos 

Gerenciais, Institucionais e Legais e dos sistemas que compõem o saneamento básico 

foram considerados alguns parâmetros para a composição dos valores apresentados, 

dentre eles destaca-se os de duração (horas), quantidade, número de participantes 

envolvidos na realização das ações e periodicidade que ocorre cada ação ao longo 

do período do PMSB 2023 a 2042 (anual, bianual e quadrienal).  

A partir dos valores apresentados no cronograma físico-financeiro dos sistemas 

componentes do saneamento básico por prazo de 20 (vinte) anos, no qual expõe 

somente as ações mensuráveis, será necessário o dispêndio total de 

R$ 3.673.973.908,00 para a implementação das ações previstas no PMSB, conforme 

apresentado na Tabela 15. 
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Tabela 15 – Cronograma físico-financeiro geral dos sistemas componentes do saneamento básico do município de Três Lagoas/MS.  

Nº ESPECIFICAÇÕES 

PRAZOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 
TOTAL GERAL 

2023 - 2025 2026 – 2030 2031 – 2034 2035 - 2042 

1 Aspectos Gerenciais, Institucionais e Legais R$ 4.958.813,00 R$ 6.353.581,00 R$ 5.169.423,00 R$ 9.694.589,00 R$ 26.176.406,00 

2 Sistema de Abastecimento de Água R$ 278.673.299,00 R$ 457.818.237,00 R$ 366.363.604,00 R$ 738.496.636,00 R$ 1.841.351.776,00 

3 Sistema de Esgotamento Sanitário R$ 18.126.539,00 R$ 17.675.053,00 R$ 11.592.877,00 R$ 19.713.223,00 R$ 67.107.692,00 

4 Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas R$ 61.551.469,00 R$ 93.706.547,00 R$ 80.023.134,00 R$ 156.159.647,00 R$ 391.440.797,00 

5 Sistema de Limpeza e Manejo de Resíduos Sólidos R$ 162.626.423,00 R$ 297.026.274,00 R$ 271.795.874,00 R$ 616.448.666,00 R$ 1.347.897.237,00 

 TOTAL GERAL R$ 525.936.543,00 R$ 872.729.708,00 R$ 734.941.583,00 R$ 1.540.366.074,00 R$ 3.673.973.908,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Tabela 16 – Cronograma físico-financeiro das ações primárias propostas para os Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais (Tomo I) para o município de Três 
Lagoas/MS.  

DESCRIÇÕES 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

TOTAL GERAL 
(2023 – 2025) (2026 – 2030) (2031 – 2034) (2035 – 2042) 

Programa 1: Qualificação, Estruturação e Fortalecimento 
Institucional e Gerencial 

R$ 3.977.836,00 R$ 5.356.994,00 R$ 3.889.795,00 R$ 8.157.986,00 R$ 21.382.611,00 

Meta 1 - Efetivar a reestruturação administrativa e gerencial do 
município, de maneira a suprir as necessidades decorrentes dos 
sistemas de saneamento básico, bem como operacionalizar esta 
estrutura de maneira a fazer cumprir todas as responsabilidades 
a ela designadas neste instrumento de planejamento. 

R$ 2.127.777,00 R$ 3.079.638,00 R$ 2.466.081,00 R$ 4.940.553,00 R$ 12.614.049,00 

1.3 - Contratar/formar equipe técnica de forma a garantir a efetiva 
operacionalização do Departamento de Saneamento Básico, a fim 
de atender as demandas de supervisão, coordenação, 
acompanhamento, fiscalização (interna) e efetivação das ações 

programadas no PMSB. 

R$ 895.842,00 R$ 1.512.915,00 R$ 1.210.332,00 R$ 2.420.664,00 R$ 6.039.753,00 

1.4 - Contratar/formar equipe técnica de forma a garantir a efetiva 
operacionalização do Departamento de Drenagem Urbana, a fim 
de atender as demandas de supervisão, coordenação, 
acompanhamento, fiscalização (interna) e efetivação das ações 
programadas no PMSB. 

R$ 1.186.518,00 R$ 1.512.915,00 R$ 1.210.332,00 R$ 2.420.664,00 R$ 6.330.429,00 
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DESCRIÇÕES 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

TOTAL GERAL 
(2023 – 2025) (2026 – 2030) (2031 – 2034) (2035 – 2042) 

1.5 - Fortalecer o setor de monitoramento e fiscalização ambiental 
vinculado à SEINTRA, de modo que esta secretaria atue no sentido 
de supervisionar, fiscalizar, realizar o controle interno dos serviços, 
bem como a manutenção dos dispositivos integrantes dos sistemas 
de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas e Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do município.  

R$ 8.391,00 R$ 16.782,00 R$ 8.391,00 R$ 25.173,00 R$ 58.737,00 

1.9 – Realizar a capacitação periódica da equipe técnica gerencial 
envolvida diretamente na gestão dos sistemas do saneamento 
básico. 

R$ 37.026,00 R$ 37.026,00 R$ 37.026,00 R$ 74.052,00 R$ 185.130,00 

Meta 2 - Estruturar e operacionalizar o Sistema Municipal de 
Informação em Saneamento (SMIS-TL) que ampare o 
gerenciamento, permita o monitoramento e a avaliação da 
eficiência do saneamento básico, integrado com o mapeamento 

de informações geográficas. 

R$ 198.828,00 R$ 229.280,00 R$ 181.746,00 R$ 363.492,00 R$ 973.346,00 

2.1 - Elaborar projeto e programa computacional do SMIS-TL para 
amparo ao gerenciamento, monitoramento e avaliação periódica 
da eficiência dos serviços correlatos ao saneamento básico, 
permitindo cálculo de indicadores atualizados e integração do 
trabalho dos diferentes órgãos atuantes na temática. 

R$ 99.255,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99.255,00 

2.3 - Alimentar o SMIS-TL de amparo ao gerenciamento, 
monitoramento e avaliação conforme periodicidades apresentadas 

nas Diretrizes e Estratégias deste PMSB. 
R$ 69.278,00 R$ 173.195,00 R$ 138.556,00 R$ 277.112,00 R$ 658.141,00 

2.4 - Capacitar 100% dos encarregados pelo acompanhamento 
dos serviços dos sistemas de saneamento básico pela 
alimentação, geração e interpretação dos resultados obtidos pelo 

Sistema de Informações. 

R$ 4.195,00 R$ 12.585,00 R$ 8.390,00 R$ 16.780,00 R$ 41.950,00 

2.11 - Dar publicidade através dos meios de comunicação da 
Prefeitura Municipal de Três Lagoas (site oficial, redes sociais, 
dentre outros) aos dados e informações gerados e de relevância 
para a população sobre o Saneamento Básico, buscando informá-
la sobre os serviços e importâncias desta temática no dia a dia, 
através de conteúdo dinâmico e de linguagem acessível 
disseminado de forma ampla a toda a comunidade. 

R$ 26.100,00 R$ 43.500,00 R$ 34.800,00 R$ 69.600,00 R$ 174.000,00 

Meta 3 - Garantir o controle social nas ações correlatas ao 
saneamento básico. 

R$ 575.106,00 R$ 958.566,00 R$ 766.908,00 R$ 1.533.906,00 R$ 3.834.486,00 
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DESCRIÇÕES 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

TOTAL GERAL 
(2023 – 2025) (2026 – 2030) (2031 – 2034) (2035 – 2042) 

3.4 - Manter e aprimorar o serviço de Ouvidoria Geral Municipal 
(OGM) já existente, para receber sugestões, críticas, denúncias, 
queixas, avaliações e ideias de qualquer três-lagoense sobre as 
questões relativas ao saneamento básico no município, 
vinculando-o diretamente a Departamento de Saneamento Básico, 
bem como aos setores competentes pela fiscalização e devidas 
providências para solução dos problemas. 

R$ 478.764,00 R$ 797.940,00 R$ 638.352,00 R$ 1.276.704,00 R$ 3.191.760,00 

3.7 - Divulgar 100% das ações correlatas ao saneamento básico 
visando a ampla publicidade das informações junto à sociedade, 
utilizando o portal da Prefeitura Municipal (website), bem como 
outros meios que auxiliem nesta divulgação, como por exemplo as 
redes sociais oficiais da PMTL. 

R$ 96.342,00 R$ 160.626,00 R$ 128.556,00 R$ 257.202,00 R$ 642.726,00 

Meta 4 - Regular e fiscalizar os serviços atinentes ao 
saneamento básico e a implementação do Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB). 

R$ 262.297,00 R$ 369.465,00 R$ 295.572,00 R$ 591.144,00 R$ 1.518.478,00 

4.1 – Criação de um Ente Regulador Municipal para a fiscalização 
externa e a regulação dos serviços de saneamento básico 
(Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas e Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos). 

R$ 262.297,00 R$ 369.465,00 R$ 295.572,00 R$ 591.144,00 R$ 1.518.478,00 

Meta 5 – Elaborar/revisar e implantar instrumentos de gestão 
que visem a melhoria e proteção ambiental, social e econômica 
no município. 

R$ 804.982,00 R$ 702.353,00 R$ 170.642,00 R$ 702.353,00 R$ 2.380.330,00 

5.1 – Revisar o Plano Diretor de Três Lagoas/MS a cada 10 (dez) 
anos consoante a Lei Federal nºº10.257/2001 – Estatuto das 
Cidades (BRASIL, 2001), fazendo as devidas adequações 
atinentes ao ordenamento territorial municipal, do saneamento 
ambiental, da economia municipal, questões de fronteira, 
governança local, dentre outros. 

R$ 0,00 R$ 702.353,00 R$ 0,00 R$ 702.353,00 R$ 1.404.706,00 

5.4 - Revisar o Plano de Habitação de Interesse Social do 
município. 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 170.642,00 R$ 0,00 R$ 170.642,00 

5.5 - Elaborar/revisar o Plano de Manejo para as unidades de 
conservação inseridas na área municipal ou que venham a ser 
criadas sempre que necessário. 

Nota: Revisão a cada 5 anos.  

R$ 804.982,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 804.982,00 

Meta 6 - Aperfeiçoar a capacidade operacional e gerencial do 
setor de saneamento básico no município.  

R$ 8.846,00 R$ 17.692,00 R$ 8.846,00 R$ 26.538,00 R$ 61.922,00 
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DESCRIÇÕES 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

TOTAL GERAL 
(2023 – 2025) (2026 – 2030) (2031 – 2034) (2035 – 2042) 

6.1 - Capacitar 100% dos funcionários e gestores envolvidos 
diretamente com o saneamento básico com enfoque na 
implantação do PMSB. 

R$ 4.423,00 R$ 8.846,00 R$ 4.423,00 R$ 13.269,00 R$ 30.961,00 

6.2 - Realizar a capacitação e o treinamento continuado dos 
funcionários envolvidos diretamente nos serviços correlatos ao 

saneamento básico 
R$ 4.423,00 R$ 8.846,00 R$ 4.423,00 R$ 13.269,00 R$ 30.961,00 

Programa 2: Análise, Adequação, Complementação e 
Convergência do Arcabouço Legal.  

R$ 365.441,00 R$ 365.441,00 R$ 468.459,00 R$ 468.459,00 R$ 1.667.800,00 

Meta 8 - Sistematizar, revisar e atualizar o arcabouço legal 
municipal aplicáveis às questões ambientais.  

R$ 365.441,00 R$ 365.441,00 R$ 468.459,00 R$ 468.459,00 R$ 1.667.800,00 

8.1 - Elaborar estudo para avaliação da legislação municipal, Plano 
Diretor do município e outros instrumentos de planejamento, bem 
como o conjunto de decretos, resoluções e portarias, com o 
propósito de identificar lacunas ainda não regulamentadas, 
inconstâncias internas, contrariedade as Leis Federais e outras 
complementações.  

R$ 365.441,00 R$ 365.441,00 R$ 468.459,00 R$ 468.459,00 R$ 1.667.800,00 

Programa 3: Fontes de Negócio, Emprego e Renda R$ 9.744,00 R$ 19.488,00 R$ 9.744,00 R$ 29.232,00 R$ 68.208,00 

Meta 12 - Implantar ações que favorecem o desenvolvimento de 
negócio, emprego e renda no município relacionado à gestão de 
resíduos sólidos.  

R$ 9.744,00 R$ 19.488,00 R$ 9.744,00 R$ 29.232,00 R$ 68.208,00 

12.4 - Capacitar 100% dos encarregados pelo acompanhamento 
dos serviços dos sistemas de saneamento básico pela 
alimentação, geração e interpretação dos resultados obtidos pelo 
Sistema de Informações. 

R$ 9.744,00 R$ 19.488,00 R$ 9.744,00 R$ 29.232,00 R$ 68.208,00 

Programa 4: Saneamento Básico com Equilíbrio Econômico-
Financeiro 

R$ 174.530,00 R$ 174.530,00 R$ 174.530,00 R$ 349.060,00 R$ 872.650,00 

Meta 13 – Elaborar estudo para identificar as formas de 
prestação de serviço com maior viabilidade econômico-
financeira e operacional para os serviços correlatos ao 

saneamento básico no município. 

R$ 174.530,00 R$ 174.530,00 R$ 174.530,00 R$ 349.060,00 R$ 872.650,00 

13.1 - Realizar estudo de modelagem técnica e econômica para 
identificar as formas de prestação de serviços públicos exequíveis 
no âmbito do município de Três Lagoas/MS, abrangendo as 
vertentes de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, 
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas e Limpeza 
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

R$ 174.530,00 R$ 174.530,00 R$ 174.530,00 R$ 349.060,00 R$ 872.650,00 

Programa 5: Educação Ambiental voltada ao Saneamento Básico R$ 431.262,00 R$ 437.128,00 R$ 626.895,00 R$ 689.852,00 R$ 2.185.137,00 
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Meta 16 - Implantar ações de educação ambiental aplicadas ao 
ensino não formal: voltadas à comunidade em geral, através de 
meios de comunicação de massa, programas, oficinas, palestras 
etc. 

R$ 397.452,00 R$ 352.603,00 R$ 559.275,00 R$ 554.612,00 R$ 1.863.942,00 

16.1 - Elaborar, com apoio de equipe técnica especializadas, o 
Plano de Educação Ambiental (PEA) aplicável aos sistemas de 
saneamento básico. 

R$ 196.145,00 R$ 0,00 R$ 281.287,00 R$ 0,00 R$ 477.432,00 

16.3 - Confeccionar materiais orientativos a serem distribuídos à 
população em eventos de educação ambiental. 

R$ 44.142,00 R$ 73.626,00 R$ 58.956,00 R$ 118.002,00 R$ 294.726,00 

16.6 - Promover a capacitação dos atores sociais por meio de 
cursos voltados para os processos de educação ambiental, 
desenvolvendo intervenções educativas voltadas à correta 
instalação de soluções individuais para o esgotamento sanitário 

nos domicílios não atendidos pela rede coletora no município. 

R$ 4.423,00 R$ 4.423,00 R$ 8.846,00 R$ 8.846,00 R$ 26.538,00 

16.7 - Formar multiplicadores para o programa de educação 
ambiental através de cursos e oficinas para pessoas de baixa 
renda interessadas no manejo de resíduos sólidos. 

R$ 2.826,00 R$ 4.710,00 R$ 3.768,00 R$ 7.536,00 R$ 18.840,00 

16.9 - Realizar eventos relacionados a semana da água, semana 
do meio ambiente, campanha de coleta de lixo eletrônicos, dentre 
outros, conforme definido na ação 16.2. 

R$ 14.853,00 R$ 31.035,00 R$ 22.944,00 R$ 45.888,00 R$ 114.720,00 

16.10 - Realizar campanhas, palestra e oficinas orientativas com 
enfoque em ações sensibilização da população de reutilização de 
resíduos e águas pluviais, consumo racional da água e a 
importância do esgotamento sanitário, da importância da 
preservação de áreas verdes para a manutenção do sistema de 
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas e adesão ao 
serviço de coleta seletiva do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos. 

R$ 7.212,00 R$ 14.424,00 R$ 7.212,00 R$ 21.636,00 R$ 50.484,00 
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16.11 - Realizar ações educativas e orientativas com enfoque em 
ações voltadas ao saneamento básico, promoção a saúde e 
preservação do meio ambiente, como as sugestões das seguintes 
temáticas: evitar jogar resíduos na bacia sanitária (vaso) e os 
problemas causados no SES; inibir as ligações clandestinas de 
drenagem de águas pluviais, na rede de esgoto, evitando problema 
de extravasamento de esgoto nas ruas e mesmo o retorno do 
esgoto para as residências; sobre o correto manejo de resíduos 
sólidos e nas ações do 5 Rs (Reduzir, Repensar, Reaproveitar, 
Reciclar e Recusar), utilizando-se de meios de comunicação de 
massa (redes sociais, panfletos, mídias de comunicação, dentre 
outros).  

R$ 119.460,00 R$ 199.212,00 R$ 159.480,00 R$ 319.140,00 R$ 797.292,00 

16.14 - Promover campanha junto aos setores públicos, 
especialmente os agropecuários e os de pesquisas sobre a 
importância das reservas legais e APPs.  

R$ 8.391,00 R$ 25.173,00 R$ 16.782,00 R$ 33.564,00 R$ 83.910,00 

Meta 17 - Implantar ações de educação ambiental aplicadas ao 
ensino formal (unidades escolares e unidades de ensino 

especial, profissional e de jovens e adultos). 
R$ 33.810,00 R$ 84.525,00 R$ 67.620,00 R$ 135.240,00 R$ 321.195,00 

17.2 - Realizar palestras educativas em escolas municipais sobre 
a importância do saneamento básico na promoção da saúde e 
preservação ambiental.  

Nota: Para alunos entre 15 e 19 anos.  

R$ 33.810,00 R$ 84.525,00 R$ 67.620,00 R$ 135.240,00 R$ 321.195,00 

TOTAL GERAL R$ 4.958.813,00 R$ 6.353.581,00 R$ 5.169.423,00 R$ 9.694.589,00 R$ 26.176.406,00 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Tabela 17 – Cronograma físico-financeiro das ações primárias propostas para o Sistema de Abastecimento de Água (Tomo II) para o município de Três Lagoas/MS.  

DESCRIÇÕES 
IMEDIATO CURTO  MÉDIO  LONGO 

TOTAL GERAL 
(2023 – 2025) (2026 – 2030) (2031 – 2034) (2035 – 2042) 

Programa 6: Universalização do fornecimento de água 
potável. 

R$ 269.598.352,00 R$ 443.107.995,00 R$ 354.046.156,00 R$ 712.721.205,00 R$ 1.779.473.708,00 

Meta 18 - Assegurar o atendimento de 100% da demanda 
populacional urbana por água potável. 

R$ 268.306.360,00 R$ 441.982.191,00 R$ 353.736.694,00 R$ 712.193.757,00 R$ 1.776.219.002,00 
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18.1 - Elaborar estudo para avaliação da legislação 
municipal, Plano Diretor do município e outros instrumentos 
de planejamento, bem como o conjunto de decretos, 
resoluções e portarias, com o propósito de identificar 
lacunas ainda não regulamentadas, inconstâncias internas, 

contrariedade as Leis Federais e outras complementações.  

R$ 668.974,00 R$ 0,00 R$ 236.527,00 R$ 432.447,00 R$ 1.337.948,00 

18.2. Elaborar projeto básico de expansão do Sistema de 
Abastecimento de Água de modo a atender a população 
atual e futura contendo o memorial descrito, memória de 
cálculo, detalhamento dos componentes, orçamentos e 
cronograma físico- financeiro.  

R$ 270.279,00 R$ 0,00 R$ 270.279,00 R$ 0,00 R$ 540.558,00 

18.4. Licenciar os sistemas de captação e adução de água, 
conforme o produto da Ação 18.3. 

R$ 162.816,00 R$ 54.272,00 R$ 0,00 R$ 108.544,00 R$ 325.632,00 

18.6. Implantar sistema de captação de água por poço 
tubular profundos, caso seja definido no produto da Ação 
18.3. 

R$ 839.883,00 R$ 279.961,00 R$ 0,00 R$ 559.922,00 R$ 1.679.766,00 

18.7. Implantar rede de distribuição de água, de acordo com 
o produto da Ação 18.3. 

R$ 265.587.660,00 R$ 440.871.210,00 R$ 352.453.140,00 R$ 708.762.600,00 R$ 1.767.674.610,00 

18.9. Implantar reservatórios de água para abastecimento a 
partir da Ação 18.3.  

R$ 776.748,00 R$ 776.748,00 R$ 776.748,00 R$ 2.330.244,00 R$ 4.660.488,00 

Meta 19 - Promover o fornecimento de água potável para 
a população residente em pequenos aglomerados rurais.  

R$ 1.112.083,00 R$ 1.073.570,00 R$ 263.032,00 R$ 434.588,00 R$ 2.883.273,00 

19.1. Elaborar projetos de Sistema de Abastecimento de 
Água de forma a atender os assentamentos (e futuros 
aglomerados rurais) que ainda não possuem sistema 
implantado, ou seja, necessária a ampliação, conforme 
preconizados na Lei nº 11.445/2007 (atualizada pela Lei 
nº 14.026/2020). Nas localidades com sistema ineficientes, 
elaborar projetos de adequação das estruturas e realizar 

manutenção das estruturas existentes.   

R$ 391.807,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 391.807,00 

19.2. Licenciar o sistema de captação de água, conforme 
Ação 19.1. 

R$ 54.272,00 R$ 108.544,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 162.816,00 

19.4. Implantar sistema de captação de água para poço 
tubular profundo caso seja definido no produto da Ação 

19.1. 
R$ 279.961,00 R$ 559.922,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 839.883,00 

19.6. Implantar reservatórios de abastecimento de água, 
conforme definido no produto da Ação 19.1. 

R$ 54.173,00 R$ 108.346,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 162.519,00 
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19.8. Incentivar e orientar a implantação de soluções 
individuais ambientalmente adequadas nos aglomerados 
rurais em que for inviável a implantação de sistemas 
coletivos de abastecimento de água comunitário.  

R$ 83.006,00 R$ 74.228,00 R$ 65.758,00 R$ 108.570,00 R$ 331.562,00 

19.10. Realizar a manutenção e reparos periódicos nos 
equipamentos e infraestruturas componentes do sistema de 
abastecimento de água nos assentamentos e pequenos 
aglomerados rurais. 

R$ 248.864,00 R$ 222.530,00 R$ 197.274,00 R$ 326.018,00 R$ 994.686,00 

Meta 22 - Realizar o cadastramento e mapeamento do 
sistema de abastecimento de água.  

R$ 179.909,00 R$ 52.234,00 R$ 46.430,00 R$ 92.860,00 R$ 371.433,00 

22.1. Levantar em campo todas as estruturas e dispositivos 
que compõem o Sistema de Abastecimento de Água.  

R$ 23.214,00 R$ 23.214,00 R$ 23.214,00 R$ 46.428,00 R$ 116.070,00 

22.2. Elaborar um banco de dado georreferenciado e 
alimentado com os dados obtidos na Ação 22.1 que 
possibilite visualizar as instalações das diversas áreas do 
saneamento integramente melhorando e facilitando o 
planejamento.  

R$ 139.283,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 139.283,00 

22.3. Alimentar e atualizar periodicamente o banco de dado 
no SMIS-TL com informações relativas ao serviço de 
abastecimento de água por meio de concessão a Sanesul. 

R$ 17.412,00 R$ 29.020,00 R$ 23.216,00 R$ 46.432,00 R$ 116.080,00 

Programa 7: Controle de perdas e de desperdício de água 
aliado à educação ambiental. 

R$ 8.181.337,00 R$ 14.314.032,00 R$ 12.000.480,00 R$ 25.141.495,00 R$ 59.637.344,00 

Meta 25 - Combater as fraudes à hidrômetros e realizar a 
substituição/ modernização de equipamentos obsoletos/ 
danificados.  

R$ 8.181.337,00 R$ 14.314.032,00 R$ 12.000.480,00 R$ 25.141.495,00 R$ 59.637.344,00 

25.1. Realizar vistorias de hidrômetros para combater 
fraudes, substituindo os equipamentos irregulares e 
danificados. 

R$ 4.544.848,00 R$ 8.017.468,00 R$ 6.768.912,00 R$ 14.262.480,00 R$ 33.593.708,00 

25.5. Realizar a manutenção e reparos periódicos nos 
equipamentos e infraestruturas componentes dos sistemas 
de abastecimento de água.  

R$ 3.636.489,00 R$ 6.296.564,00 R$ 5.231.568,00 R$ 10.879.015,00 R$ 26.043.636,00 

Programa 8: Controle ambiental e operacional do sistema de 
abastecimento de água.   

R$ 893.610,00 R$ 396.210,00 R$ 316.968,00 R$ 633.936,00 R$ 2.240.724,00 

Meta 26 - Promover a proteção e controle de potenciais 
mananciais superficiais.   

R$ 746.322,00 R$ 396.210,00 R$ 316.968,00 R$ 633.936,00 R$ 2.093.436,00 

26.1. Elaborar estudo para concepção de sistema de 
monitoramento e fiscalização do uso da água superficial.  

R$ 508.596,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 508.596,00 
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26.2. Implantar e operacionalizar um sistema de 
monitoramento e fiscalização o uso da água superficial.  

R$ 237.726,00 R$ 396.210,00 R$ 316.968,00 R$ 633.936,00 R$ 1.584.840,00 

Meta 27 - Fomentar a proteção e controle do manancial 
subterrâneo explorado.  

R$ 147.288,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 147.288,00 

27.2. Elaborar estudo para concepção do sistema de 
monitoramento e fiscalização do uso de água subterrânea.  

R$ 147.288,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 147.288,00 

TOTAL GERAL R$ 278.673.299,00 R$ 457.818.237,00 R$ 366.363.604,00 R$ 738.496.636,00 R$ 1.841.351.776,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Tabela 18 – Cronograma físico-financeiro das ações primárias propostas para o Sistema de Esgotamento Sanitário (Tomo III) para o município de Três Lagoas/MS.  

DESCRIÇÕES 
IMEDIATO CURTO  MÉDIO  LONGO 

TOTAL GERAL 
(2023 – 2025) (2026 – 2030) (2031 – 2034) (2035 – 2042) 

Programa 9: Universalização do atendimento do SES. R$ 17.409.301,00 R$ 17.176.283,00 R$ 10.976.110,00 R$ 18.296.677,00 R$ 63.858.371,00 

Meta 30 - Promover a expansão gradual (escalonada) do SES 
de modo a atingir a universalização dos serviços, conforme 
instrumentos norteadores da concessão. 

R$ 9.928.955,00 R$ 12.441.202,00 R$ 9.604.394,00 R$ 15.229.312,00 R$ 47.203.863,00 

30.1. Ampliar a rede pública de esgoto de modo a disponibilizar 
de cobertura do SES igual ou superior a 99,00% da população 
da sede urbana de Três Lagoas/MS. 

R$ 9.928.955,00 R$ 12.441.202,00 R$ 9.604.394,00 R$ 15.229.312,00 R$ 47.203.863,00 

Meta 31 - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário 
nos Distritos do município. 

R$ 3.189.889,00 R$ 437.118,00 R$ 55.704,00 R$ 81.972,00 R$ 3.764.683,00 

31.1. Implantação do SES no Distrito de Arapuá. R$ 2.889.168,00 R$ 437.118,00 R$ 55.704,00 R$ 81.972,00 R$ 3.463.962,00 

31.2. Elaborar estudo detalhado para viabilidade de 
implantação de sistema compacto e descentralizado para 
tratamento do esgoto gerado no Distrito de Garcias. 

R$ 300.721,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300.721,00 

Meta 32 - Incentivar e orientar a adoção de soluções 
individuais para tratamento e destinação dos efluentes 
sanitários em áreas da sede urbana sem rede coletora de 
esgoto, bem como nos distritos e áreas rurais do município 
(assentamentos, vilas, povoados, aldeias e aglomerados 
rurais). 

R$ 4.111.174,00 R$ 4.297.963,00 R$ 1.316.012,00 R$ 2.985.393,00 R$ 12.710.542,00 

32.1. Elaborar Projeto Executivo de sistemas individuais de 
tratamento de esgoto que atendam as normativas técnicas e 
ambientais para o correto gerenciamento dos efluentes nos 
distritos e localidades rurais. 

R$ 4.913,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.913,00 



SÍNTESE EXECUTIVA 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

224 

DESCRIÇÕES 
IMEDIATO CURTO  MÉDIO  LONGO 

TOTAL GERAL 
(2023 – 2025) (2026 – 2030) (2031 – 2034) (2035 – 2042) 

32.2. Implantar sistemas individuais de tratamento do esgoto 
sanitário nos distritos e localidades rurais, desde que justificada 
a viabilidade econômico-financeira. 

R$ 4.049.760,00 R$ 4.273.665,00 R$ 1.255.815,00 R$ 2.862.090,00 R$ 12.441.330,00 

32.3. Realizar treinamento de prestadores de serviços 
particulares para desativação correta de fossas (negras ou 

sépticas) e ligação domiciliar na rede coletora de esgoto. 
R$ 2.909,00 R$ 5.818,00 R$ 2.909,00 R$ 8.727,00 R$ 20.363,00 

32.4. Fornecer assistência técnica para elaboração de projetos 
e execução de sistemas individuais de tratamento de esgoto 
destinados à população de baixa renda residentes nos distritos 
e localidades rurais, conforme preconizado na Lei Federal nº 
11.888/2008, que assegura às famílias de baixa renda 
assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a 
construção de habitação de interesse social. 

R$ 53.592,00 R$ 18.480,00 R$ 57.288,00 R$ 114.576,00 R$ 243.936,00 

Meta 33 - Realizar estudo de adequabilidade da atual 
concepção do projeto de esgotamento sanitário 
considerando o layout existente para o município. 

R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.000,00 

33.3. Avaliar o estado de conservação das infraestruturas 
existentes já implementadas do SES no município. 

R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.000,00 

Meta 34 - Elaborar o cadastro técnico do SES integrado ao 
Sistema Municipal de Informação em Saneamento de Três 
Lagoas/MS (SMIS-TL). 

R$ 139.283,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 139.283,00 

34.2. Manter registro dos principais problemas e intercorrências 
do SES, a partir de um banco de dados georreferenciado e 
alimentado com os dados obtidos na ação 34.1. que possibilite 
visualizar as instalações das diversas áreas do saneamento 

integradamente melhorando e facilitando o planejamento.  

R$ 139.283,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 139.283,00 

Programa 10:  Controle Operacional do SES. R$ 605.263,00 R$ 498.770,00 R$ 504.792,00 R$ 1.416.546,00 R$ 3.025.371,00 

Meta 36 - Tratar 100% do esgoto coletado na área urbana de 
Três Lagoas/MS atendendo aos padrões de lançamento de 

efluentes sanitários estabelecidos pela legislação. 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600.000,00 R$ 600.000,00 

36.1. Elaborar estudos de concepção e de viabilidade técnica e 
econômico-financeira para verificar a necessidade de 
ampliação de uma das ETEs existentes no município, de modo 
a atender a demanda futura provisionada para Três 

Lagoas/MS. 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600.000,00 R$ 600.000,00 
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Meta 41 - Otimizar o funcionamento, operação, a eficiência e 
destinação correta dos resíduos gerados pelo SES do 
município. 

R$ 159.140,00 R$ 53.047,00 R$ 63.656,00 R$ 53.047,00 R$ 328.890,00 

41.1. Elaborar e implantar projeto de otimização dos sistemas 
de tratamento das ETEs. 

R$ 53.047,00 R$ 53.047,00 R$ 0,00 R$ 53.047,00 R$ 159.141,00 

41.3. Elaborar e/ou atualizar o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Resíduos Sólidos (PGRS) gerados nas ETEs em 
operação. 

R$ 42.437,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.437,00 

41.7. Fomentar o desenvolvimento e adoção de tecnologias 
para redução na geração de lodo e destinações alternativas 
(utilização como matéria-prima em outros processos – adubos 
orgânicos, substratos, tijolos cerâmicos, concretos, etc.). 

R$ 63.656,00 R$ 0,00 R$ 63.656,00 R$ 0,00 R$ 127.312,00 

Meta 42 - Programar e realizar manutenções corretivas e 
preventivas do SES. 

R$ 314.395,00 R$ 435.580,00 R$ 348.464,00 R$ 749.975,00 R$ 1.848.414,00 

42.1. Elaborar o plano de manutenção preventiva e corretiva do 
SES. 

R$ 53.047,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.047,00 R$ 106.094,00 

42.2. Realizar periodicamente a manutenção dos PVs de 
esgoto e das EEEBs para eliminação dos depósitos e 
obstruções existentes, bem como dos equipamentos e 
infraestruturas utilizadas no SES, como por exemplo: bombas 
submersíveis ou autoescorvantes, geradores de energia, 
calibração de equipamentos utilizados para monitorar a 
eficiência do tratamento, dentre outros. 

R$ 261.348,00 R$ 435.580,00 R$ 348.464,00 R$ 696.928,00 R$ 1.742.320,00 

Meta 43 - Criar mecanismos para prevenção de panes. R$ 42.437,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.437,00 

43.1. Elaborar Plano de Prevenção de Panes (em conjunto com 
a Ação 42.1). 

R$ 42.437,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.437,00 

Meta 44 - Elaborar ações de emergência e contingência para 
situações de risco de paralização do SES. 

R$ 85.910,00 R$ 0,00 R$ 85.910,00 R$ 0,00 R$ 171.820,00 

44.1. Elaborar Plano de Emergência e Contingência do SES, 
constante às diretrizes do PMSB para essa vertente, 
englobando as infraestruturas do SES, como EEEBs, ETEs, 
interceptores de esgoto, PVs, dentre outros. 

R$ 85.910,00 R$ 0,00 R$ 85.910,00 R$ 0,00 R$ 171.820,00 

Meta 45 - Promover ações de saúde e segurança do trabalho 
aos operadores responsáveis pelas estruturas integrantes 

do SES. 
R$ 3.381,00 R$ 10.143,00 R$ 6.762,00 R$ 13.524,00 R$ 33.810,00 

45.4. Promover palestras e eventos de segurança do trabalho. R$ 3.381,00 R$ 10.143,00 R$ 6.762,00 R$ 13.524,00 R$ 33.810,00 
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Programa 11: Proteção e Controle Ambiental  R$ 111.975,00 R$ 0,00 R$ 111.975,00 R$ 0,00 R$ 223.950,00 

Meta 48 - Erradicar os lançamentos clandestinos de esgoto 
domésticos. 

R$ 53.047,00 R$ 0,00 R$ 53.047,00 R$ 0,00 R$ 106.094,00 

48.1. Elaborar plano de erradicação de ligações clandestinas 
de esgoto doméstico. 

R$ 53.047,00 R$ 0,00 R$ 53.047,00 R$ 0,00 R$ 106.094,00 

Meta 51 - Realizar o monitoramento constante da qualidade 
do curso hídrico receptor do efluente tratado nas ETEs. 

R$ 58.928,00 R$ 0,00 R$ 58.928,00 R$ 0,00 R$ 117.856,00 

51.1. Elaborar Estudo de Autodepuração do corpo receptor dos 
efluentes oriundos das ETEs. 

R$ 58.928,00 R$ 0,00 R$ 58.928,00 R$ 0,00 R$ 117.856,00 

TOTAL GERAL R$ 18.126.539,00 R$ 17.675.053,00 R$ 11.592.877,00 R$ 19.713.223,00 R$ 67.107.692,00 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Tabela 19 – Cronograma físico-financeiro das ações primárias propostas para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (Tomo IV) para o município de 
Três Lagoas/MS.  

DESCRIÇÕES 
IMEDIATO CURTO  MÉDIO  LONGO 

TOTAL GERAL 
(2023 – 2025) (2026 – 2030) (2031 – 2034) (2035 – 2042) 

Programa 12: Estruturação, Aperfeiçoamento e Ordenamento 
do SDU 

R$ 53.116.829,00 R$ 82.909.655,00 R$ 69.058.870,00 R$ 136.781.144,00 R$ 341.866.498,00 

Meta 52 - Elaborar e executar o Plano de Drenagem Urbana 
(PDU). 

R$ 1.210.972,00 R$ 0,00 R$ 1.453.166,00 R$ 0,00 R$ 2.664.138,00 

52.1. Elaborar o Plano de Drenagem Urbana. R$ 1.210.972,00 R$ 0,00 R$ 1.453.166,00 R$ 0,00 R$ 2.664.138,00 

Meta 53 - Realizar o cadastramento, mapeamento e 
atualização das estruturas e dispositivos que compõem o 
SDU. 

R$ 2.784.163,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.784.163,00 

53.1. Realizar o levantamento topográfico da rede de drenagem 
urbana e manejo de águas pluviais existente. 

R$ 2.566.343,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.566.343,00 

53.2. Levantamento em campo de todas as estruturas e 
dispositivos que compõem o SDU. 

R$ 78.537,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 78.537,00 

53.3. Elaborar banco de dados georreferenciado e alimentado 
com os dados obtidos 
na Ação 53.2 que possibilite visualizar as instalações das 
diversas áreas do saneamento integralmente, melhorando e 
facilitando o planejamento 

R$ 139.283,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 139.283,00 

Meta 55 - Implementar e recuperar o sistema de drenagem 
visando a universalização. 

R$ 48.785.847,00 R$ 82.909.655,00 R$ 67.605.704,00 R$ 136.781.144,00 R$ 336.082.350,00 
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55.1. Dimensionar os projetos de drenagem para atender aos 
critérios definidos por regramentos técnicos, considerando 
como unidade de planejamento as microbacias hidrográficas. 

R$ 305.982,00 R$ 305.982,00 R$ 305.982,00 R$ 611.964,00 R$ 1.529.910,00 

55.3. Realizar estudo para modelagem hidrodinâmica dos 
cursos hídricos inseridos nas áreas urbanas do município de 
Três Lagoas/MS com simulações de sistema de 
microdrenagem com tempo de retorno de 2, 5 e 10 anos e 
simulação do sistema de macrodrenagem com tempo de 
retorno de 10 e 25 anos, com critérios mínimos para 

dimensionar e redimensionar canais e galerias. 

R$ 247.724,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 247.724,00 

55.4. Ampliar de forma gradual o sistema de microdrenagem e 
macrodrenagem, atendendo à demanda de urbanização do 
município e visando a universalização da demanda urbana. 

R$ 48.232.141,00 R$ 82.603.673,00 R$ 67.299.722,00 R$ 136.169.180,00 R$ 334.304.716,00 

Meta 56 - Realizar manutenção corretiva e preventiva do SDU. R$ 209.586,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 209.586,00 

56.1. Elaborar o Plano de Manutenção Corretiva e Preventiva 
do SDU. 

R$ 209.586,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 209.586,00 

Meta 57 - Promover e intensificar a fiscalização e o 
ordenamento interno no âmbito da administração municipal 
para estruturar, ampliar e melhorar o Sistema de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

R$ 126.261,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 126.261,00 

57.2. Realizar estudo de viabilidade técnica e sustentabilidade 
econômico-financeira que embase a cobrança pelos serviços 
ou atividades que remetem à drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas, conforme previsto pelo Novo Marco Legal do 
Saneamento Básico (Lei Federal nº 14.026/2020), que deverá 
ser implementada em consonância com a realidade do 
município quanto a esta vertente do saneamento, no que tange 
ao nível de ordenamento e estruturação alcançados. 

R$ 126.261,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 126.261,00 

Programa 13: Aproveitamento, Retenção e Infiltração de Águas 
Pluviais 

R$ 4.831.441,00 R$ 7.608.477,00 R$ 8.075.849,00 R$ 13.237.519,00 R$ 33.753.286,00 

Meta 58 - Ampliar os mecanismos para detenção, retenção, 
infiltração e aproveitamento de águas pluviais. 

R$ 4.270.517,00 R$ 7.608.477,00 R$ 7.452.056,00 R$ 13.237.519,00 R$ 32.568.569,00 

58.2. Estudo para avaliar a necessidade de implantação de 
novos reservatórios de amortecimento (Piscinões) para atender 
a demanda de reservação de águas pluviais para contribuir com 
a drenagem urbana do município. 

R$ 3.533.186,00 R$ 7.026.372,00 R$ 6.986.372,00 R$ 12.306.151,00 R$ 29.852.081,00 
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58.3. Executar o projeto Sistema de Áreas Verdes, para a 
ampliação de áreas verdes (parques lineares, praças, etc.), 
proposto no Plano Diretor de Três Lagoas/MS. 

R$ 349.263,00 R$ 582.105,00 R$ 465.684,00 R$ 931.368,00 R$ 2.328.420,00 

58.4. Elaboração de projeto para recuperação do entorno das 
lagoas municipais, através da criação de Plano de 
Recuperação de Área Degradada (PRADE) na Lagoa do Meio 
e criação de Parque Urbano na Lagoa Menor. 

R$ 388.068,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 388.068,00 

Meta 60 - Implantar medidas de redução do acúmulo de 
sedimentos arenosos nos dispositivos de drenagem. 

R$ 246.578,00 R$ 0,00 R$ 246.578,00 R$ 0,00 R$ 493.156,00 

60.1. Elaborar projetos de implantação de medidas estruturais 
para redução do 
acúmulo de sedimentos arenosos no interior dos dispositivos 
de drenagem e manejo de águas pluviais, de modo a evitar 

problemas com alagamentos e enchentes. 

R$ 246.578,00 R$ 0,00 R$ 246.578,00 R$ 0,00 R$ 493.156,00 

Meta 61 - Elaborar o Plano Diretor de Arborização Urbana. R$ 314.346,00 R$ 0,00 R$ 377.215,00 R$ 0,00 R$ 691.561,00 

61.1. Elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana. R$ 314.346,00 R$ 0,00 R$ 377.215,00 R$ 0,00 R$ 691.561,00 

Programa 14: Prevenção e controle de Enchentes, 
Alagamentos, Enxurradas e Inundações. 

R$ 639.894,00 R$ 387.316,00 R$ 87.316,00 R$ 687.316,00 R$ 1.801.842,00 

Meta 62 - Realizar o zoneamento das áreas com riscos a 
enxurradas, enchentes, alagamentos e inundações 

R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 600.000,00 R$ 1.200.000,00 

62.1. Mapear e identificar periodicamente as áreas de riscos e 
pontos críticos de inundações, enchentes, alagamentos, 
enxurradas e deslizamentos ao longo da malha municipal, 
mantendo o zoneamento atualizado. 

R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 600.000,00 R$ 1.200.000,00 

Meta 63 - Elaborar e implantar mecanismos para prevenção 
de eventos hidrológicos extremos. 

R$ 333.894,00 R$ 87.316,00 R$ 87.316,00 R$ 87.316,00 R$ 595.842,00 

63.1. Elaboração de projetos e planos, visando à minimização 
de enxurradas e alagamentos nas áreas delimitadas de alto 
risco desses eventos. 

R$ 87.316,00 R$ 87.316,00 R$ 87.316,00 R$ 87.316,00 R$ 349.264,00 

63.2. Elaboração de plano de contingência para a prevenção 
de eventos hidrológicos extremos nas áreas delimitadas de alto 
risco a eventos hidrológicos. 

R$ 246.578,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 246.578,00 

Meta 65 - Implantar sistemas para o monitoramento do 
Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, 
bem como um sistema de alerta contra enchentes e 
alagamentos. 

R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 
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65.1. Implantação de sistema de monitoramento em tempo real 
e controle da vazão de escoamento na rede de drenagem. 

R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 

Programa 15: Proteção e Controle Ambiental R$ 2.963.305,00 R$ 2.801.099,00 R$ 2.801.099,00 R$ 5.453.668,00 R$ 14.019.171,00 

Meta 66 - Implantar medidas de proteção das áreas de 
preservação permanente (APPs). 

R$ 236.471,00 R$ 74.265,00 R$ 74.265,00 R$ 0,00 R$ 385.001,00 

66.1. Elaborar PRADE com intuito de recuperar as Áreas de 
Preservação Permanente do Córrego Brasília (trecho não 
canalizado) e Córrego Japão, inseridos no perímetro urbano de 
Três Lagoas/MS. 

R$ 42.437,00 R$ 74.265,00 R$ 74.265,00 R$ 0,00 R$ 190.967,00 

66.2. Implantação do Parque Linear do Córrego da Onça R$ 194.034,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 194.034,00 

Meta 67 - Erradicar os lançamentos clandestinos de esgoto 
no sistema de drenagem urbana. 

R$ 2.726.834,00 R$ 2.726.834,00 R$ 2.726.834,00 R$ 5.453.668,00 R$ 13.634.170,00 

67.1. Monitorar a qualidade de água dos cursos d'água urbanos 
visando identificar locais com lançamentos clandestinos de 
esgoto sanitário. 

R$ 2.726.834,00 R$ 2.726.834,00 R$ 2.726.834,00 R$ 5.453.668,00 R$ 13.634.170,00 

TOTAL GERAL R$ 61.551.469,00 R$ 93.706.547,00 R$ 80.023.134,00 R$ 156.159.647,00 R$ 391.440.797,00 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Tabela 20 – Cronograma físico-financeiro das ações primárias propostas para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (Tomo V) para o município 
de Três Lagoas/MS.  

DESCRIÇÕES 
IMEDIATO CURTO  MÉDIO  LONGO 

TOTAL GERAL 
(2023 – 2025) (2026 – 2030) (2031 – 2034) (2035 – 2042) 

Programa 16: Serviços de Limpeza Urbana e de Manejo de 
Resíduos Sólidos com Qualidade a Todos. 

R$ 126.393.983,00 R$ 236.821.029,00 R$ 218.846.591,00 R$ 509.774.823,00 R$ 1.091.836.426,00 

Meta 68 - Otimizar os itinerários dos serviços de manejo 
de resíduos sólidos, de modo a aumentar em 5% a 
produtividade da coleta. 

R$ 595.901,00 R$ 595.901,00 R$ 595.901,00 R$ 595.901,00 R$ 2.383.604,00 

68.2. Elaborar e manter atualizado estudo de reformulação 
e otimização dos itinerários e setores de coleta, contendo 
as frequências mais viáveis para a execução do serviço de 
coleta de RSDC. 

R$ 595.901,00 R$ 595.901,00 R$ 595.901,00 R$ 595.901,00 R$ 2.383.604,00 

Meta 69 - Manter o índice de coleta convencional de 
Resíduos Sólidos em 100% da área urbana, incluindo 

sedes distritais. 
R$ 21.091.637,00 R$ 33.455.619,00 R$ 27.908.221,00 R$ 53.126.085,00 R$ 135.581.562,00 
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69.1. Executar e expandir a coleta de RSDC, de acordo com 
o crescimento da área urbanizada (sede municipal e 
distritos de modo a atender 100% destas áreas). 

R$ 21.091.637,00 R$ 33.455.619,00 R$ 27.908.221,00 R$ 53.126.085,00 R$ 135.581.562,00 

Meta 70 - Oferecer/Manter a prestação dos serviços de 
limpeza urbana (varrição, limpeza e pintura de meios-fios 
e sarjetas, manutenção de bocas de lobo, dentre outros) 
de modo a beneficiar toda a comunidade e de acordo com 
a viabilidade econômico-financeira. 

R$ 15.633.252,00 R$ 26.730.193,00 R$ 22.389.673,00 R$ 46.290.555,00 R$ 111.043.673,00 

70.1. Elaborar estudo para reformulação e otimização dos 
itinerários e setores dos serviços de limpeza urbana 
(varrição, limpeza e pintura de meios-fios e sarjetas, 
manutenção de bocas de lobo, dentre outros), contendo as 
frequências mais viáveis para a execução do serviço. 

R$ 595.901,00 R$ 595.901,00 R$ 595.901,00 R$ 595.901,00 R$ 2.383.604,00 

70.3. Verificar e expandir os serviços de serviço de limpeza 
urbana (varrição, limpeza e pintura de meios-fios e sarjetas, 
manutenção de bocas de lobo, dentre outros), de acordo 
com o crescimento da área urbanizada, desde que 

justificada tecnicamente tal necessidade. 

R$ 14.519.911,00 R$ 25.271.892,00 R$ 21.103.852,00 R$ 44.314.814,00 R$ 105.210.469,00 

70.5. Promover mutirões de limpeza antecedendo a época 
de chuvas, com a finalidade de eliminar criadouros do 
mosquito transmissor (Aedes aegypti) da dengue, Febre 

Chikungunya e Zika Vírus. 

R$ 517.440,00 R$ 862.400,00 R$ 689.920,00 R$ 1.379.840,00 R$ 3.449.600,00 

Meta 71 - Oferecer/Manter a prestação do serviço de 
capina e roçada, de modo a beneficiar toda a comunidade 
e de acordo com a viabilidade econômico-financeira. 

R$ 86.250.000,00 R$ 172.650.000,00 R$ 165.100.000,00 R$ 404.350.000,00 R$ 828.350.000,00 

71.4. Realizar o serviço de capina e roçada periodicamente 
em 100% das praças públicas do município. 

R$ 34.500.000,00 R$ 69.060.000,00 R$ 66.040.000,00 R$ 161.740.000,00 R$ 331.340.000,00 

71.5. Realizar o serviço de capina e roçada periodicamente 
nos canteiros centrais e áreas verdes de logradouros 

públicos. 
R$ 51.750.000,00 R$ 103.590.000,00 R$ 99.060.000,00 R$ 242.610.000,00 R$ 497.010.000,00 

Meta 72 - Oferecer/Manter a prestação do serviço de corte 
e poda, de modo a beneficiar toda a comunidade e de 
acordo com a viabilidade econômico-financeira.  

R$ 71.604,00 R$ 119.340,00 R$ 95.472,00 R$ 190.944,00 R$ 477.360,00 

72.4 - Capacitar 100% dos encarregados pelo 
acompanhamento dos serviços dos sistemas de 
saneamento básico pela alimentação, geração e 
interpretação dos resultados obtidos pelo Sistema de 
Informações. 

R$ 42.962,40 R$ 71.604,00 R$ 57.283,20 R$ 114.566,40 R$ 286.416,00 
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72.5. Realizar o serviço de corte e poda periodicamente nos 
canteiros centrais e áreas públicas. 

R$ 28.641,60 R$ 47.736,00 R$ 38.188,80 R$ 76.377,60 R$ 190.944,00 

Meta 73 - Manter a prestação do serviço de limpeza, 
lavagem e desinfecção de feiras e eventos de modo a 
beneficiar toda a comunidade. 

R$ 1.915.653,00 R$ 3.192.755,00 R$ 2.554.204,00 R$ 5.108.408,00 R$ 12.771.020,00 

73.1. Realizar o serviço de limpeza, lavagem e desinfecção 
nos dias posteriores à realização em 100% das feiras livres 
e eventos públicos no município. 

R$ 1.915.653,00 R$ 3.192.755,00 R$ 2.554.204,00 R$ 5.108.408,00 R$ 12.771.020,00 

Meta 74 - Atender/Manter o serviço de coleta 
convencional de RSDC nos distritos e assentamentos e 
das lixeiras rurais do município de Três Lagoas/MS 
conforme viabilidade. 

R$ 13.380,00 R$ 13.380,00 R$ 6.690,00 R$ 20.070,00 R$ 53.520,00 

74.4. Realizar a instalação de lixeiras rurais em locais 
estratégicos para coleta dos resíduos domiciliares ainda 
não atendidos. 

R$ 13.380,00 R$ 13.380,00 R$ 6.690,00 R$ 20.070,00 R$ 53.520,00 

Meta 76 - Implantar e/ou adequar os coletores de resíduos 
sólidos nas vias de maior circulação de transeuntes e 
pontos de grande fluxo de pessoas, de forma 
tecnicamente orientada e fundamentada. 

R$ 176.058,00 R$ 0,00 R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 326.058,00 

76.1. Elaborar estudo para a distribuição espacial dos 
coletores de resíduos nas vias de maior circulação do 
município, bem como nos locais estratégicos (praças, 
igrejas etc.), considerando as recomendações de 
segregação de resíduos. 

R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 300.000,00 

76.2. Implantar coletores públicos de resíduos em 100% 
dos locais estratégicos e em conformidade com a Ação 
76.1. 

R$ 26.058,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.058,00 

Meta 77 - Garantir a disponibilidade de equipamentos, 
maquinários e veículos coletores adequados para a 
prestação de serviços de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos em condições e quantidades 
suficientes para atender a demanda. 

R$ 484.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 484.000,00 

77.2. Adquirir veículos coletores de resíduos sólidos 
domiciliares, comerciais e de prestadores de serviços, 

conforme a necessidade avaliada a partir da Ação 77.1. 
R$ 484.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 484.000,00 
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Meta 79 - Realizar o cadastramento e mapeamento do 
sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos de maneira Integrada com o SMIS-TL apresentado 
no Tomo I.  

R$ 162.498,00 R$ 63.841,00 R$ 46.430,00 R$ 92.860,00 R$ 365.629,00 

79.1. Levantar em campo todas as estruturas e dispositivos 
que compõem o sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos. 

R$ 11.607,00 R$ 34.821,00 R$ 23.214,00 R$ 46.428,00 R$ 116.070,00 

79.2. Elaborar um banco de dados georreferenciado e 
alimentado com os dados obtidos na Ação 79.1 que 
possibilite visualizar as instalações das diversas áreas de 
saneamento melhorando e facilitando o planejamento. 

R$ 139.283,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 139.283,00 

79.4. Alimentar e atualizar periodicamente o banco de 
dados georreferenciado no SMIS-TL.  

R$ 11.608,00 R$ 29.020,00 R$ 23.216,00 R$ 46.432,00 R$ 110.276,00 

Programa 17: Garantir a Continuidade da Disposição Final 
Ambientalmente Adequada dos Rejeitos Gerados e a 
Valorização das Áreas de Passivo Existente. 

R$ 32.064.173,00 R$ 52.414.628,00 R$ 42.044.840,00 R$ 86.011.287,00 R$ 212.534.928,00 

Meta 80 - Promover a destinação adequada de 100% dos 
rejeitos e resíduos sólidos não recuperados oriundos de 
domicílios, comércios e prestadores de serviços.  

R$ 19.840.297,00 R$ 37.076.197,00 R$ 32.588.596,00 R$ 67.222.371,00 R$ 156.727.461,00 

80.1. Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos 
sólidos não recuperados na sede urbana, distritos, 
assentamento e áreas ruais (lixeiras ruais) no Aterro 
Sanitário Municipal. 

R$ 10.102.672,00 R$ 20.846.822,00 R$ 19.605.096,00 R$ 41.255.371,00 R$ 91.809.961,00 

80.2. Executar o monitoramento do Aterro Sanitário 
Municipal durante sua operação, conforme o Plano de Auto 
Monitoramento (PAM) protocolado junto ao Órgão 
Ambiental 

R$ 9.737.625,00 R$ 16.229.375,00 R$ 12.983.500,00 R$ 25.967.000,00 R$ 64.917.500,00 

Meta 83 - Propiciar a destinação ambientalmente 
adequada dos RLU (composto por RCC, RVol e RV). 

R$ 12.177.448,00 R$ 15.199.147,00 R$ 9.363.388,00 R$ 18.603.204,00 R$ 55.343.187,00 

83.2. Elaborar os estudos necessários para obtenção do 
licenciamento requerido pelo órgão ambiental da Área de 
Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de 
Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos. 

R$ 371.715,00 R$ 285.440,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 657.155,00 
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DESCRIÇÕES 
IMEDIATO CURTO  MÉDIO  LONGO 

TOTAL GERAL 
(2023 – 2025) (2026 – 2030) (2031 – 2034) (2035 – 2042) 

83.3. Estruturar/Implantar a Área de Triagem e Transbordo 
(ATT) com Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A 
e/ou Ecopontos, de acordo com o Estudo de Modelagem 
para Estruturação da Área de Disposição de Resíduos 
Inertes da área do “Buracão do Jupiá”.  

R$ 7.258.496,00 R$ 5.432.732,00 R$ 1.356.888,00 R$ 2.174.752,00 R$ 16.222.868,00 

83.4. Operar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com 
Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou 
Ecopontos. 

R$ 4.537.553,00 R$ 9.279.123,00 R$ 7.807.876,00 R$ 16.031.204,00 R$ 37.655.756,00 

83.6. Monitorar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com 
Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou 
Ecopontos. 

R$ 9.684,00 R$ 201.852,00 R$ 198.624,00 R$ 397.248,00 R$ 807.408,00 

Meta 85 - Monitorar e combater os locais de disposição 
irregular de resíduos sólidos.  

R$ 46.428,00 R$ 139.284,00 R$ 92.856,00 R$ 185.712,00 R$ 464.280,00 

85.3.  Mapear locais mais vulneráveis ao acúmulo 
inadequado de resíduos sólidos 

R$ 46.428,00 R$ 139.284,00 R$ 92.856,00 R$ 185.712,00 R$ 464.280,00 

Programa 18: Redução, Reutilização e Reciclagem. R$ 4.152.665,00 R$ 7.761.503,00 R$ 10.882.085,00 R$ 20.617.840,00 R$ 43.414.093,00 

Meta 88 - Recuperar os materiais recicláveis (resíduos 
secos) gerados anualmente no município em: 4,80% até 
2027, 8,30% até 2032, 9,80% até 2037 e 14,70% até 2042. 

R$ 3.793.556,00 R$ 7.189.822,00 R$ 4.205.888,00 R$ 8.431.508,00 R$ 23.620.774,00 

88.1 - Elaborar estudo para avaliação da legislação 
municipal, Plano Diretor do município e outros instrumentos 
de planejamento, bem como o conjunto de decretos, 
resoluções e portarias, com o propósito de identificar 
lacunas ainda não regulamentadas, inconstâncias internas, 
contrariedade as Leis Federais e outras complementações.  

R$ 955.562,00 R$ 2.448.000,00 R$ 424.804,00 R$ 882.300,00 R$ 4.710.666,00 

88.3. Ampliar a quantidade de Pontos de Entrega Voluntária 
(PEVs) em ambientes relevantes da sede urbana municipal.  

R$ 6.600,00 R$ 19.800,00 R$ 17.600,00 R$ 17.600,00 R$ 61.600,00 

88.4. Implantar Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), em 
ambientes relevantes dos distritos municipais, 
assentamentos e zona rural, conforme viabilidade técnica e 
econômica. 

R$ 11.000,00 R$ 11.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.000,00 

88.6. Substituir os PEVs que apresentarem problemas, 
conforme demanda constatada na ação 88.5, e dos 
equipamentos com vida útil acima de 5 anos. 

R$ 15.400,00 R$ 35.640,00 R$ 22.792,00 R$ 49.594,00 R$ 123.426,00 
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DESCRIÇÕES 
IMEDIATO CURTO  MÉDIO  LONGO 

TOTAL GERAL 
(2023 – 2025) (2026 – 2030) (2031 – 2034) (2035 – 2042) 

88.7. Realizar campanhas de divulgação dos locais onde 
foram instalados os PEVs, orientando a forma de utilização 
destas estruturas (materiais recebíveis, horário de 
funcionamento etc.). 

R$ 1.380.426,00 R$ 2.300.878,00 R$ 1.840.868,00 R$ 3.682.006,00 R$ 9.204.178,00 

88.9. Realizar campanhas de divulgação dos itinerários da 
coleta seletiva na modalidade PaP e de orientações gerais 
para correta participação. 

R$ 1.424.568,00 R$ 2.374.504,00 R$ 1.899.824,00 R$ 3.800.008,00 R$ 9.498.904,00 

Meta 89 - Reduzir a parcela orgânica destinada à 
disposição final no município em: 4,50% até 2032, 7,50% 

até 2037 e 9,60% até 2042. 
R$ 0,00 R$ 558.412,00 R$ 6.312.665,00 R$ 12.168.640,00 R$ 19.039.717,00 

89.2. Promover meios de divulgação do incentivo à 
utilização de sistemas individuais e coletivos de 
compostagem. 

R$ 0,00 R$ 416.000,00 R$ 1.664.000,00 R$ 3.328.000,00 R$ 5.408.000,00 

89.4. Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de 
Compostagem (UC), conforme diretrizes apresentadas nas 
prospectivas técnicas. 

R$ 0,00 R$ 142.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142.412,00 

89.5. Requerer junto ao Órgão Ambiental competente as 
Licenças Ambientais para a UC. 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 188.146,00 R$ 0,00 R$ 188.146,00 

89.6. Implantar a Unidade de Compostagem (UC), 
conforme o Projeto Executivo. 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.250.359,00 R$ 0,00 R$ 2.250.359,00 

89.7. Operar a Unidade de Compostagem. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.140.518,00 R$ 8.562.072,00 R$ 10.702.590,00 

89.8. Monitorar a UC conforme previsto nos estudos 
elaborados, e apresentar os relatórios de monitoramento ao 
Órgão Ambiental competente. 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69.642,00 R$ 278.568,00 R$ 348.210,00 

Meta 90 - Promover a triagem, o beneficiamento, o 
aproveitamento e a destinação ambientalmente adequada 
dos RCC, RVol e RV. 

R$ 354.686,00 R$ 0,00 R$ 354.686,00 R$ 0,00 R$ 709.372,00 

90.3. Elaborar Plano Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil (PMGRCC) em consonância 
com este Plano, atendendo ao conteúdo mínimo 
preconizado nas resoluções CONAMA nº 448/2012 e 
nº 307/2002. 

R$ 354.686,00 R$ 0,00 R$ 354.686,00 R$ 0,00 R$ 709.372,00 

Meta 92 - Propiciar a destinação final ambientalmente 
adequada (reciclagem) dos óleos de cozinha. 

R$ 4.423,00 R$ 13.269,00 R$ 8.846,00 R$ 17.692,00 R$ 44.230,00 

92.2. Realizar o treinamento da organização de catadores 
de materiais recicláveis para a coleta, recebimento e 
reciclagem dos óleos de cozinha. 

R$ 4.423,00 R$ 13.269,00 R$ 8.846,00 R$ 17.692,00 R$ 44.230,00 
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DESCRIÇÕES 
IMEDIATO CURTO  MÉDIO  LONGO 

TOTAL GERAL 
(2023 – 2025) (2026 – 2030) (2031 – 2034) (2035 – 2042) 

Programa 19: Participação e Capacitação Técnica de Grupos 
Interessados. 

R$ 15.602,00 R$ 29.114,00 R$ 22.358,00 R$ 44.716,00 R$ 111.790,00 

Meta 98 - Fomentar e apoiar organizações de catadores e 
de pessoas físicas de baixa renda existentes, integrando 
novos interessados em participar do gerenciamento de 

resíduos sólidos recicláveis no município. 

R$ 10.730,00 R$ 14.498,00 R$ 12.614,00 R$ 25.228,00 R$ 63.070,00 

98.3. Capacitar os grupos mobilizados, prevendo o 
levantamento de dúvidas e anseios para que estes possam 
ser integrados a CORPAZUL ou outra cooperativa que 

venha a ser criada. 

R$ 8.846,00 R$ 8.846,00 R$ 8.846,00 R$ 17.692,00 R$ 44.230,00 

98.6. Fomentar palestras motivacionais com relatos de 
cooperados de cooperativas bem-sucedidas. 

R$ 1.884,00 R$ 5.652,00 R$ 3.768,00 R$ 7.536,00 R$ 18.840,00 

Meta 100 - Capacitar os grupos interessados no 
gerenciamento dos resíduos sólidos no município. 

R$ 4.872,00 R$ 14.616,00 R$ 9.744,00 R$ 19.488,00 R$ 48.720,00 

100.1. Realizar cursos de capacitação e treinamento 
periódico dos grupos interessados no gerenciamento de 
resíduos sólidos com atualizações periódicas. 

R$ 4.872,00 R$ 14.616,00 R$ 9.744,00 R$ 19.488,00 R$ 48.720,00 

TOTAL GERAL R$ 162.626.423,00 R$ 297.026.274,00 R$ 271.795.874,00 R$ 616.448.666,00 R$ 1.347.897.237,00 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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9 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PMSB 

O presente PMSB de Três Lagoas/MS contempla um horizonte temporal de 20 (vinte) 

anos, isto é, o planejamento estratégico para o município refere-se ao período de 2023 

a 2042, considerando que a periodicidade de revisão deste instrumento de gestão 

ocorrerá em prazo não superior a 10 (dez) anos, em atendimento ao § 4º do Art. 19 

da Lei Federal nº 11.445/2007 (alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020).  

Observa-se que a revisão e atualização do PMSB evita que tal instrumento de gestão 

não se torne obsoleto, confere dinamismo ao planejamento proposto e propicia 

condições para melhoria contínua dos sistemas a partir da definição de novos e mais 

ousados Objetivos e Metas (sempre se atentando à coerência), bem como dos 

Programas, Projetos e Ações que integram, além de ampliar a transparência das 

ações da administração pública municipal com relação à gestão para o saneamento 

básico.  

Assim, é proposto para a próxima revisão a análise de todos os aspectos dos sistemas 

de saneamento básico (abastecimento de água; esgotamento sanitário; limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos; e drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas) através da elaboração de um novo diagnóstico situacional. Destaca-se que 

o presente Plano prevê uma mudança nos aspectos institucionais, econômicos, 

operacionais e socioeducativos que se relacionam direta e indiretamente com o 

saneamento básico, sendo necessária uma revisão completa para diagnosticar o que 

foi cumprido e o que deixou de ser cumprido, expondo os motivos.  

Diante da situação diagnosticada nessa 2ª revisão do PMSB de Três Lagoas/MS, 

deverá ser definido o conteúdo e os aspectos a serem considerados para as próximas 

revisões antes de 2032 e de 2042. 
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10 AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Este capítulo visa relatar os esforços e ações realizadas pela equipe técnica 

contratada e os gestores municipais no sentido de realizar a consulta pública e a 

audiência pública do PMSB garantindo a divulgação e acesso de toda a população 

aos materiais elaborados.  

10.1 DIVULGAÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA  

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas disponibilizou no seu website oficial a Versão 

Preliminar para consulta pública a partir do junho de 2022 (Figura 1), bem como um 

canal de contribuição online 

(http://www.treslagoas.ms.gov.br/servico/contibuicoespmsb/), assegurando para que 

qualquer interessado pudesse realizar o download dos arquivos (Figura 2) e fazer 

contribuições, sugestões e reclamações sobre o saneamento básico.  

 
Figura 1 – Divulgação do PMSB de Três Lagoas no website da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS.  
Fonte: Prefeitura Municipal de Três Lagoas, acesso: jun/2022 (http://www.treslagoas.ms.gov.br/). 

 
Figura 2 – Produtos disponíveis para download para a população.  
Fonte: Prefeitura Municipal de Três Lagoas, acesso: set/2022 

(http://www.treslagoas.ms.gov.br/servico/downloadspmsb/). 

http://www.treslagoas.ms.gov.br/servico/contibuicoespmsb/
http://www.treslagoas.ms.gov.br/
http://www.treslagoas.ms.gov.br/servico/downloadspmsb/
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10.2 DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS FÍSICOS 

Ainda, a fim de garantir o pleno acesso dos cidadãos à Versão Preliminar do PMSB, 

para aqueles que não tivessem acesso a rede de internet ou equipamentos digitais, 

foi disponibilizada via física dos produtos do PMSB para consulta SEMEA, conforme 

apresentado Figura 3. 

  
Figura 3 – Tomos componentes do PMSB impressos e disponibilizados para o público na recepção da 
SEMEA.  

Fonte: Autores, fotos registradas em 19/09/2022. 

10.3 DIVULGAÇÃO DO EVENTO 

Assim que definido pela equipe da SEMEA a realização da Audiência Pública do 

PMSB no dia 15 de setembro de 2022, no período matutino, um banner foi inserido na 

página inicial do website da Prefeitura Municipal de Três Lagoas (Figura 4 e Figura 5), 

no qual apresenta as informações sobre a data, horário e local do evento.  

 
Figura 4 – Banner de divulgação do evento da Audiência Pública.  
Fonte: Website da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, acesso: 12/09/2022. 
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Figura 5 – Notícia no website da Prefeitura Municipal de Três Lagoas sobre o evento da Audiência Pública. 
Fonte: Website da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, Divulgado: 12/09/2022, disponível em: 

http://www.treslagoas.ms.gov.br/prefeitura-convida-populacao-para-audiencia-publica-de-revisao-do-plano-

municipal-de-saneamento-basico/  

Além do website, ainda foi realizada uma entrevista com André Melo, engenheiro 

ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) a uma 

rádio local para explicar a importância do instrumento de planejamento em processo 

de revisão e convidando a população a participar no evento.  

http://www.treslagoas.ms.gov.br/prefeitura-convida-populacao-para-audiencia-publica-de-revisao-do-plano-municipal-de-saneamento-basico/
http://www.treslagoas.ms.gov.br/prefeitura-convida-populacao-para-audiencia-publica-de-revisao-do-plano-municipal-de-saneamento-basico/
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10.4 REALIZAÇÃO DO EVENTO 

A audiência pública para apresentação da Revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) de Três Lagoas /MS foi realizado em 15 de setembro de 

2022, na Câmara Municipal de Vereadores às 8h30.  

O evento realizado teve a presença e participação de 42 (quarenta e duas) pessoas, 

incluindo os profissionais da equipe da empresa contratada – Houer, alguns 

funcionários das secretarias municipais e representantes da sociedade três-lagoense 

(Figura 6).  

  
Figura 6 – Audiência Pública do PMSB de Três Lagoas na Câmara de Vereadores.  
Fonte: Autores, fotos registradas em 15/09/2022. 

A abertura do evento iniciou com as breves explanação sobre o Plano Municipal de 

Saneamento Básico do município de Três Lagoas feitas pelo Engenheiro Ambiental 

André Melo, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA).  

Em seguida, deu início a apresentação do PMSB, realizado pela representante da 

empresa Houer, Priscilla Azambuja Justi. Tendo em vista a elevada complexidade do 

conteúdo da Versão Preliminar, a apresentação ministrada focou na discussão quanto 

as principais temáticas de interesse público relacionadas ao planejamento futuro 

proposto, principalmente naqueles aspectos que terão impacto direto sobre a forma 

de atuação do Poder Público Municipal e nas responsabilidades da sociedade civil 

como um todo (munícipes, empresas, terceiro setor, dentre outros).  

Para fins de esclarecimento e melhor compreensão do público presente, o escopo da 

palestra contemplou o diagnóstico, prognóstico, programas, projetos e ações, 
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prospectivas e diretrizes técnicas e mecanismos de participação social dos sistemas 

do saneamento básico para discussão nesta Audiência Pública, sendo eles:  

• Considerações iniciais; 

• Introdução; 

• Institucional, Legal e Gerencial; 

• Sistema de Abastecimento de Água; 

• Sistema de Esgotamento Sanitário; 

• Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas; 

• Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; e 

• Etapas do PMSB e próximos passos.  

Sendo assim, ao término da apresentação, foram recolhidas as contribuições para 

esclarecimento dos assuntos expostos durante o evento e apresentassem 

complementações e sugestões a serem inseridas na Versão Final.  

Por fim, cabe ressaltar que o evento foi integralmente gravado, e se encontra 

disponível para consulta, além de que o vídeo gerado foi disponibilizado 

imediatamente após à audiência pública, permanecendo no canal do Youtube da 

Prefeitura Três Lagoas (link: https://www.youtube.com/watch?v=jdN1NPofCG0).  

10.5 RESPOSTAS AS CONTRIBUIÇÕES 

Além das contribuições recebidas durante o evento da audiência pública, houve as 

contribuições enviadas pelo website da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS entre 

14/07/2022 e 15/08/2022, as quais se apresentam no quadro a seguir (Quadro 46). 

https://www.youtube.com/watch?v=jdN1NPofCG0
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Quadro 46 – Contribuições realizadas no evento e pelo website da Prefeitura Municipal. 

CONTRIBUIÇÃO Nº 01 

Contribuições ao planejamento do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 

Prezados, sugiro para este novo planejamento, a implantação de bocas de lobo ecológicas, que contenham caixas coletoras que facilite a limpeza periódica de lixos ali 
acumulados, com tampas de grade que impeçam o uso incorreto do bueiro. pessoas imprudentes que jogam lixos nas ruas e por muitas vezes diretamente nas bocas de lobo. 
perto do meu trabalho já jogaram até animal morto, era tempo de chuva e quando avisado a equipe de limpeza que vieram prontamente no primeiro horário disponível, a chuva 
já havia levado todo o lixo e o cadáver do animal, ou seja, o lixo vai para o meio ambiente. caixas ecológicas já existem em vários municípios, assim como também as lixeiras 
de coletas seletivas, coletivas, instaladas em pontos de coleta pública no subterrâneo, onde são colocados os lixos em lixeiras identificadas e classificadas, desta forma 
economiza o tempo da coleta, economia no combustível, diminuindo os acidentes de trabalho com os coletores durante a coleta, sanando o contato dos animais de rua com 
esses dejetos, pois, muito lixo é rasgado e esparramado nas rua e terrenos baldios, pelos animais abandonados ou até os animais silvestres em regiões da periferia ou 
próximas as matas. em nosso município é comum ver lobinhos e vários animais em lixeiras coletivas abertas. em minas gerais e paraná existem muitos projetos em execução 
de excelência. temos um lindo município, nossa cidade das águas, devemos proteger nosso meio ambiente, além do que uma cidade limpa e organizada, traz evolução cultural 
e educativa, mais qualidade de vida, diminuição de todos os tipos de doenças, principalmente as sazonais como a dengue e leishmaniose, menos queimadas. 

Resposta:  

TOMO IV – SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

• Incluído no produto no Programa 13, Meta 60, Ação 60.1; 

Incluído no tópico 6.4.4, relacionado aos Aspectos Operacionais e Especificações Mínimas a serem adotadas, presente no capítulo das Prospectivas e Diretrizes Técnicas 
para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

 

CONTRIBUIÇÃO Nº 02 

Projetos Sociais 

Elaboração e/ou Fomentação de Projetos Sociais que visem dar palestras, dinâmicas em grupo, visitas em dias de campo em parques de preservação ambiental e distribuição 
de materiais informativos (placas, panfletos, adesivos entre outros...), sobre a preservação do meio ambiente e reciclagem de resíduos gerados no dia a dia, implantado 
bosques de plantas nativas nas áreas verdes e pomares de frutíferas com placas instrutivas e lixeiras ecológicas, evitando assim a poluição e melhorando a qualidade de vida 
do meio onde vivemos. 

O PMSB contempla um programa no Tomo I – Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais que incorpora ações para a Educação Ambiental voltada ao Saneamento Básico, 
bem como a ação de promover visitas guiadas como os alunos pelas infraestruturas que compõe os sistemas do saneamento básico (Tomo I - Programa 5 e ação 17.9). 

 

CONTRIBUIÇÃO Nº 03 

Minuta de Lei de Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Gostaria de saber mais sobre as metas de redução de perdas da SANESUL, porque aumentou e não foi criado um programa de eficiência na redução de perdas. Qual a 
memória de cálculo do custo das perdas no m³ de água que chega no hidrante para a população de Três Lagoas/MS? 
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CONTRIBUIÇÃO Nº 03 

Resposta: 
Em resposta às suas contribuições, esclareço que no Produto Diagnóstico Situacional - Tomo II: Sistema de Abastecimento de Água, na página 123, são apresentados os 
índices de perdas de água para o município de Três Lagoas no período de 2011 a 2019, que variou em 19,09% a 34,06%. Já na página 125, do mesmo produto, apresenta as 
perdas diárias por ligação que, em média, está em 189,60 L/ligação.dia, enquanto a previsão contratual era de uma perda diária de 147,95 L/ligação.dia.  
O aumento na meta que se refere, é em relação ao aumento da meta contratual. Na revisão do contrato, conforme abordado na página 160, a meta contratual para "índice de 
perda de água" era de 147,95 L/ligação.dia até 2018 e no Primeiro Termo de Revisão Contratual, já para o período de 2018 a 2020 foi de 212,00 L/ligação.dia. 

As metas relacionadas com índice de perdas do PMSB estão no Produto Planejamento - Tomo II: Sistema de Abastecimento de Água, denominado Programa 7 - Controle de 
perdas e de desperdícios de água alinhado à educação ambiental, em que prevê a redução menor que 25% até 2038. Para a efetivação dessas metas do PMSB deve-se 
avaliar e validar esses índices na revisão contratual junto a empresa de saneamento, deixaremos uma ação mais clara referente a isso no Produto Planejamento - Tomo I: 
Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais.   

 

CONTRIBUIÇÃO Nº 04 

Sobre o consumo de água  
Foi apresentado que há uma média de 218 lt/hab.dia, bem acima do estimado ou tolerável, que seria de 155 lt.  
Este número é por residência (família) ou por pessoa? Que levantou esse dado e como foi levantado?  

O consumo consciente pode ser aplicado junto à concessionário de água? 

Resposta: 

Tomo II – Sistema de abastecimento de água. Os valores questionados são estimativas propostas para os cenários tendencial (218,14 L/hab.dia) e desejável (155 L/hab.dia) 
no final do horizonte (2042). Trata de valores por pessoa, estimados a partir dos dados de consumo da água por número de habitantes que para 2020 era de 174,50 L/hab.dia.  

 

CONTRIBUIÇÃO Nº 05 

Sobre a questão do esgoto a céu aberto do Presídio. O Governo do Estado não se responsabiliza e o município, faz o que? Temos uma ação no MP desde 2018. Como fica 
essa situação, o que a Prefeitura pode fazer?  

Resposta: 

Tomo III – Sistema de esgotamento sanitário. Deve fiscalizar e exigir a implantação de solução individual adequada e outras formas de tratamentos para empreendimentos e 
construções não atendidas pela rede coletora, conforme diretrizes expostas no item 6.3.1. (pág. 258). Alteração da Meta 46 – Readequar as soluções individuais e outras 
formas de tratamento de esgotamento sanitário implantadas na sede urbana (em bairros e empreendimentos não atendidos pela rede coletora de esgoto sanitário), distritos e 
áreas rurais.  

 

CONTRIBUIÇÃO Nº 06 

Lagoa Maior, nunca ouve tantas algas! Já foram feitos estudos para diagnosticar o problema?  

Lembrando que algas se alimentam de poluição e o que está sendo feito? 

Resposta: 
TOMO IV – SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Incluída nova Ação no Programa 15, Meta 67, Ação 67.3; 
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CONTRIBUIÇÃO Nº 07 

(1) que o município cobre das empresas limpa fossa pelo descarte no local correto.  

(2) que a Sanesul reveja quanto as elevatórias vários bairros com problemas de esgotos vazando nas ruas. 

Resposta: 

Tomo III – Sistema de esgotamento sanitário. O PMSB possui uma Meta 49 que trata da regularização dos serviços de limpeza de fossas, que inclui a fiscalização e o 
monitoramento dos empreendimentos. Todas as ações relacionadas ao controle operacional do sistema de esgotamento sanitário que evita ou minimiza dos eventos nos 
serviços de esgotamento sanitário estão previstas no Programa 10. 

 

CONTRIBUIÇÃO Nº 08 

Sugestão: explorar meios digitais para divulgação de ações do PMSB, de forma criativa e acessível.  

Resposta: 

Os produtos do PMSB estão disponíveis para acesso da população três-lagoense pelo website da Prefeitura Municipal. 
http://www.treslagoas.ms.gov.br/servico/downloadspmsb/  

 

CONTRIBUIÇÃO Nº 09 

Sobre o Campo Triste? O que tem de planejamento? Descarte irregular, mal cheiro contaminando todo solo. A população sofre muito e até hoje não se fala nada 

Resposta: 

Localidade Campo Triste (Assentamento Paulistinha) está próxima a uma lixeira rural disponibilidade pelo serviço de coleta convencional e distante 5,8 km do assentamento. 
Assim, complementou ação 74.4 para priorizar, conforme a viabilidade econômica, a implantação de uma lixeira rural e atendimento no assentamento.  

 

CONTRIBUIÇÃO Nº 10 

Manutenção preventiva – Bueiros entupidos – falta essa limpeza quando chove junta tudo água pluvial com lixo acumulado! Fator crítico – Precisa ser feito e fiscalizado.  

Resposta: 

TOMO IV – SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
Já contemplado no Programa 12; Meta 56. A Ação 56.3 propõe “Programar e realizar limpezas periódicas nos elementos de microdrenagem e macrodrenagem, realizar a 
remoção de resíduos sólidos e sedimentos arenosos que obstruem os dispositivos, bem como proceder o desassoreamento dos canais de drenagem da sede urbana. 

Ainda, conforme contribuição por meio da consulta pública, é proposto a instalação de bueiros inteligentes que facilitam a manutenção para remoção dos resíduos sólidos. 

 

http://www.treslagoas.ms.gov.br/servico/downloadspmsb/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste documento foi apresentado a síntese do Diagnóstico Situacional que apresenta 

os pontos positivos e negativos dos aspectos institucionais, Gerenciais e Legais, bem 

como dos Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem e 

Manejo das Águas Pluviais Urbana e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

identificadas no município de Três Lagoas/MS. 

Este documento abordou também a síntese do Prognóstico envolvendo os principais 

aspectos abordados na construção dos cenários dos sistemas do saneamento básico, 

que envolve a formulação estratégica de projeções demográficas e técnicas para o 

futuro, também contemplou os estudos das demandas pelos serviços das quatro 

vertentes do saneamento básico (Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbana e Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos) no horizonte temporal do PMSB, servindo de parâmetro para 

determinação dos Programas, Projetos e Ações voltadas para o saneamento básico, 

bem como fornecendo os subsídios para efetivação do planejamento em termos de 

especificidades técnicas, gerenciais, administrativas e institucionais. 

No capítulo específico, denominado Programas, Projetos e Ações, foram expostos, de 

forma simplificada, os 19 Programas específicos que contemplam soluções práticas 

(ações), abrangendo os quatro eixos do saneamento básico, bem como os Aspectos 

Gerenciais, Institucionais e Legais do município de Três Lagoas/MS com a finalidade 

de alcançar os objetivos e metas também apresentadas neste produto. Este 

planejamento estratégico apresentado definiu para cada ação as prioridades, os 

prazos e as responsabilidades referentes à supervisão e gerenciamento, à execução, 

acompanhamento, fiscalização/regulação e ao acompanhamento. 

Além disso, foi exposto levantamento de informações básicas sobre fontes de 

recursos financeiros. Este levantamento possibilita aos entes gestores, idealizar 

algumas opções a serem prospectadas para suprir as demandas decorrentes da 

implantação, manutenção e operacionalização dos serviços de saneamento básico.  

A Síntese Executiva é um importante documento para discussão e, posteriormente, 

para a formulação da versão consolidada do Plano Municipal de Saneamento Básico, 
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no qual serão apresentados os custos para execução das ações primárias envolvidas 

no planejamento desenvolvido. 

Destaca-se que os gestores municipais deverão participar efetivamente na discussão 

das responsabilidades prioridades e prazos durantes as reuniões de validação e 

apresentação do referido plano, visto que este instrumento se tornará lei e deverá 

obrigatoriamente ser seguido. 

A participação da sociedade três-lagoense nos eventos, onde no qual expostos e 

debatidos os programas, projetos, ações, prioridades, responsabilidade, prazos e 

custos aqui apresentados, é imprescindível para a incorporação dos seus anseios e 

para a formação dos verdadeiros agentes fiscalizadores. Assim, espera-se que este 

produto seja enriquecido com as contribuições de maneira a se tornar um instrumento 

efetivo e alinhado com as demandas e anseios locais. 

Ainda, fica disponível os tomos em formato digital no endereço (website) da Prefeitura 

Municipal de Três Lagoas/MS em:  

http://www.treslagoas.ms.gov.br/servico/downloadspmsb/. 

 

http://www.treslagoas.ms.gov.br/servico/downloadspmsb/
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ANEXO – MINUTA DE DECRETO  

PROJETO DE DECRETO Nº ____, DE ___ DE ______ DE ______.  

Institui e aprova a Revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Três Lagoas/MS para 2023 a 

2042, e dá outras providências. 

ANGELO GUERREIRO, Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso 

do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal 

nº 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/MS), 

 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, com a 

redação alterada pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, atribui ao 

Município responsabilidade pela elaboração de seu Plano Municipal de Saneamento 

Básico, inclusive como condições de acesso aos recursos da União; 

CONSIDERANDO que, conforme dispõe o art. 11, inciso IV, da Lei Municipal nº 3.388, 

de 5 de janeiro de 2018, são instrumentos da Política Municipal de Resíduos Sólidos, 

o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;  

CONSIDERANDO que, conforme dispõe a art. 11, da Lei Municipal nº 2.867, de 16 de 

dezembro de 2014, são instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico, o 

Plano Municipal de Saneamento Básico; 

 

DECRETA:  

Art. 1º. Fica instituída e aprovada a revisão e atualização do Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Três Lagoas/MS, elaborado nos termos da Lei Federal 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 atualizada pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de 
julho de 2020. 

Parágrafo único. Estão sujeitas à observância do Plano Municipal de Saneamento 
Básico as pessoas físicas ou jurídicas, de direito púbico ou privado, responsáveis, 
direta ou indiretamente, pela prestação de serviços de saneamento básico.  

Art. 2º. Para efeitos deste Decreto, considera-se saneamento básico o conjunto de 
serviços público, infraestruturas e instalações operacionais que contemplam os 
seguintes sistemas:  

I. Abastecimento de água;  

II. Esgotamento sanitário; 

III. Drenagem e manejo de água pluviais urbanas; e 

IV. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Art. 3º. O Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Três Lagoas/MS é 
composto por 6 (seis) volumes:  

I. Volume I – Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais; 

II. Volume II – Sistema de Abastecimento de Água; 
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III. Volume III – Sistema de Esgotamento Sanitário; 

IV. Volume IV – Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas; 

V. Volume V – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; e  

VI. Volume VI – Síntese Executiva do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Art. 4º. A íntegra do Plano Municipal de Saneamento Básico de que trata este Decreto 
ficará permanentemente disponível para consulta pública no endereço eletrônico 
oficial da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS. 

Art. 5º. Fica à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio em articulação 
com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito encarregada da 
operacionalização e acompanhamento da execução do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.  

Art. 6º. O Plano Municipal de Saneamento Básico apresenta horizonte de 
planejamento de 2023 a 2042, de 20 (vinte) anos, e sua revisão deve ser observado 
em prazo não superior a 10 (dez) anos. 

Art. 7º. Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

Três Lagoas/MS, em __ de ___________ de 2022.  

 

Angelo Guerreiro 

Prefeito Municipal de Três Lagoas/MS 
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