
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAIS E LEGAIS

2022

Três Lagoas - MS

(P
re

fe
itu

ra
 M

un
ici

pa
l d

e T
rê

s L
ag

oa
s,2

02
2)



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

iii 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAIS E LEGAIS 

 
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 223/2019  

O.S N. 025/2019 (O.I.S n. 004/2021) 

(TERMO ADITIVO N. 002/2021) 

 

 

COMPETÊNCIA: O presente contrato é celebrado em decorrência da autorização sancionada pela 
autoridade competente, exarada em despacho constante nos autos do Carona 
n. 002/2019 – Processo Licitatório n. 172/2019 (referente a adesão na Ata de 
Registro de Preços n. 003/2018, decorrente do Pregão Presencial n. 005/2018 – 
Processo Licitatório n. 005/2018). Termo Aditivo n. 002/2021 de 01/09/2021. 

OBJETO: Prestação de serviço de apoio e análise técnica a estruturação e elaboração de 
projetos da gestão pública, conforme especificações e demais itens contidos no 
Termo de Referência. 

 

ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de setembro de 2019 

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 20 de setembro de 2019 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 

Ano 01: 04/09/2019 a 02/09/2020 (contrato original) 

Ano 02: 03/09/2020 a 02/09/2021 (1º termo aditivo) 

Ano 03: 03/09/2021 a 02/09/2022 (2º termo aditivo) 

REFERENTE: Elaboração do novo Plano Municipal de Saneamento Básico 
(PMSB) do município de Três Lagoas/MS, contemplando os 
aspectos essenciais às questões legais concessões, avaliação 
do desempenho e qualidade dos serviços prestados e de 
sustentabilidade do manejo de resíduos sólidos 

 
Cliente: 
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1 INTRODUÇÃO  

A Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que institui a Política Nacional de 

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

de julho de 2020, 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). 

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 
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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: 

• TOMO I – Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais; 

• TOMO II – Sistema de Abastecimento de Água Potável; 

• TOMO III – Sistema de Esgotamento Sanitário 

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

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

O presente documento consiste no Tomo I que contempla o Aspectos Institucionais, 

Gerenciais e Legais, que propõe a estruturação do arcabouço institucional, gerencial 

e legal do município de Três Lagoas/MS e é fundamental para a formulação de 

políticas públicas fundamentais para o fortalecimento das questões econômicas, 

financeiras, ambientais e sociais inerentes ao âmbito municipal, de modo que estas 

sejam compatibilizadas com as legislações preconizadas na esfera federal, estadual 

e municipal, com foco na resolução de problemas vivenciados pelo município. 

Apresenta-se neste documento a descrição da situação diagnosticada dos aspectos 

institucionais, gerenciais e legais do município e a prospecção para o futuro 

envolvendo projeções populacionais e de demanda pelos serviços para o horizonte 

de planejamento de 20 (vinte) anos. Com base nisso, expõe-se a consolidação do 

planejamento estratégico, envolvendo a proposição de programas, projetos e ações 

para cumprir os objetivos e as metas pré-estabelecidas, bem como as diretrizes gerais 

a serem seguidas na execução de todo o proposto e os custos das ações primárias 

recomendadas. 

A elaboração deste documento foi pautada nos princípios, diretrizes e instrumentos 

definidos em legislações aplicáveis no âmbito federal, estadual e local relacionadas 

direta ou indiretamente com os serviços de saneamento básico. Ainda, considerou a 

estrutura institucional do Poder Executivo do município de Três Lagoas/MS no que diz 

respeito à organização para a gestão dos serviços (planejamento, prestação, 

fiscalização e regulação dos serviços, além do controle social). 

Desse modo, englobando todo o exposto, espera-se que este instrumento de 

planejamento seja apto a sanar as dificuldades e problemas gerenciais existentes no 
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município de Três Lagoas/MS referentes aos aspectos institucionais, gerenciais e 

legais, bem como otimizá-lo de forma a propiciar o equilíbrio ambiental, econômico e 

financeiro, refletindo assim diretamente na conformidade legal do sistema de gestão 

e na melhoria da qualidade de vida da população. 
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2 CARACTERIZAÇÃO MUNICIPAL 

O conteúdo apresentado no decorrer deste capítulo tem por finalidade caracterizar o 

território e as localidades ocupadas pela população do município de Três Lagoas/MS 

localizado no Estado de Mato Grosso do Sul. Neste sentido, são descritas informações 

quanto a sua localização e vias de acesso, às especificidades do meio físico e biótico, 

da organização administrativa e territorial, socioeconômicas e ambientais, buscando 

agregar à elas indicadores com o intuito de facilitar o apontamento e ponderação de 

fatores positivos, assim como a detecção de deficiências, que tais características 

tenham com relação aos serviços de saneamento básico, de forma a embasar o 

processo de revisão e atualização do PMSB coerente com as necessidades e 

demandas referentes à população três-lagoense. 

2.1 ASPECTOS GERAIS 

O levantamento da caracterização municipal quanto aos aspectos gerais objetiva 

conhecer o panorama atual da infraestrutura territorial do município de Três 

Lagoas/MS, envolvendo a localização do perímetro municipal em relação ao Estado 

de Mato Grosso do Sul e ao Brasil, assim como a identificação dos distritos, 

assentamentos rurais e outras comunidades tradicionais inseridos em sua área de 

abrangência, bem como informações das principais vias de acesso à sede urbana 

municipal. 

2.1.1 Localização 

Município situado na porção leste sul-mato-grossense, Três Lagoas/MS faz limite com 

os municípios de Água Clara a oeste, Brasilândia ao sul, Inocência a norte e Selvíria 

a leste, onde seu território é divisa com o Estado de São Paulo. A fim de ilustrar a 

localização do município em relação ao Brasil e ao Estado de Mato Grosso do Sul, 

confeccionou-se a Figura 1. 

As coordenadas geográficas da sede urbana de Três Lagoas/MS são 22º 32’ 05” de 

latitude Sul e 55º 43’ 70” longitude Oeste, localizando-se na Mesorregião Sudoeste do 

estado de Mato Grosso do Sul (IBGE/DGC, 2017). 
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Figura 1 - Localização do município de Três Lagoas em relação ao estado de Mato Grosso do Sul e ao 
Brasil. 
Fonte: Autores, a partir de CDC (1998); IBGE/DGC (2017). 

Ressalta-se que Três Lagoas/MS é a cidade polo da denominada “Região do Bolsão” 

de MS, consistindo numa das regiões que mais cresce no estado em função de sua 

localização estratégica devido à proximidade e conexão com os Estados de São 

Paulo, Minas Gerais e Goiás (SEINFRA, 2017).  
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2.1.2 Principais Vias de Acesso 

As formas de acesso ao município de Três Lagoas/MS e à sede urbana ocorrem 

através das malhas rodoviária e ferroviária e vias fluviais. No que concerne à malha 

rodoviária, as principais rodovias que ligam Três Lagoas/MS aos demais municípios 

do Estado e à capital do Estado de Mato Grosso do Sul, assim como ao Estado de 

São Paulo, são as BR-158 e a BR-262 (em MS) e a SP-300 (em SP). 

A Confederação Nacional de Transporte (CNT), em seu Relatório de Pesquisa de 

Rodovias por Estados de 2019, aponta as condições de trafegabilidade das rodovias 

brasileiras, incluindo as supracitadas, conforme exposto no Quadro 1. 

Quadro 1 – Condições de trafegabilidade das principais rodovias de acesso à sede de Três Lagoas/MS. 

RODOVIA 
EXTENSÃO 

PESQUISADA (KM) 
ESTADO GERAL PAVIMENTO SINALIZAÇÃO 

GEOMETRIA DA 

VIA 

BR-158 360 Regular Bom Bom Ruim 

BR-262 788 Bom Bom Bom Regular 

SP-300/BR-262 27 Bom Bom Ótimo Regular 

Fonte: Autores, a partir de CNT (2019). 

O principal acesso ao município e à sede urbana é por meio da malha rodoviária, com 

destaque para a rodovia federal BR-262 que liga Três Lagoas a Corumbá, a qual serve 

de acesso à capital do Estado, Campo Grande. Destaca-se também a rodovia federal 

BR-158, que liga Três Lagoas a Cassilândia, ao norte, e a Selvíria, ao sul (IBGE/DGC, 

2017). 

A rodovia federal BR-262 proporciona acesso à BR-158, permitindo o acesso ao 

Estado de São Paulo (a leste), passando pela capital do Estado de Mato Grosso do 

Sul. A BR-158 é uma rodovia longitudinal que transpassa os Estados do Pará (PA), 

Mato Grosso (MT), Goiás (GO), Mato Grosso do Sul (MS), São Paulo (SP), Paraná 

(PR), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS) (IBGE/DGC, 2017). 

Com intuito de ilustrar as informações expostas neste tópico é apresentado a Carta 

Temática 1 constando as principais vias de acesso ao munício de Três Lagoas/MS. 
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2.1.3 Inserção Regional 

O Estado de Mato Grosso do Sul está constituído em 9 regiões de planejamento, 

sendo Três Lagoas/MS o município com principal economia e infraestrutura urbana, 

consequentemente, destacando-se como sede do polo microrregional ao qual está 

inserido, denominado de Região do Bolsão. Nesta região, o município apresenta papel 

de destaque e relevante importância econômica e social, servindo de indutor de 

desenvolvimento para os demais municípios de sua região em virtude de sua 

infraestrutura de bens e serviços e dinamismo de suas atividades econômicas 

industriais. 

Impulsionado pela sua localização privilegiada com relação a grandes centros 

econômicos, em especial ao estado de São Paulo, a cidade que é popularmente 

conhecida como “cidade das águas”, é também internacionalmente reconhecida como 

“capital mundial da celulose”, título decorrente do papel protagonista como maior 

exportador de celulose de fibra curta do país, o que resultou na intensa 

industrialização do município nos últimos anos devido a instalação de grandes 

indústrias do ramo. Ademais, em função do aquecimento provocado pelo setor houve 

o aumento de florestas plantadas na região para atendimento da demanda das 

indústrias de papel com matéria-prima (PMTL, 2021). 

2.1.4 Aspectos Físicos 

Com uma unidade territorial que se estende por uma área de 10.217,071 km², 

correspondente a 2,86% do território de Mato Grosso do Sul (IBGE, 2019a). A área 

referente à sede urbana do município ocupa cerca de 116,57 km², equivalente a 

1,14 % do território municipal. 

A Lei Complementar nº 2.083 de 28 de setembro de 2006 e alterações que instituiu o 

Plano Diretor do Município de Três Lagoas (PDTL) buscando “promover o 

desenvolvimento de modo integrado, com a finalidade de obter melhoria na qualidade 

de vida da população e o incremento do bem-estar da comunidade”. Neste sentido 

ainda, este importante instrumento de gestão e planejamento urbano que abarca 

regramentos para promover a correta utilização dos recursos naturais, orientar o uso 

e ocupação do solo e a instalação de atividades produtivas no âmbito municipal, em 
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termos de ordenamento territorial dividiu o território do município em 4 macroáreas, 

especificadas no Quadro 2 e apresentadas na Figura 2. 

Quadro 2 – Especificações das Macroáreas definidas pelo Plano Diretor do Município de Três Lagoas/MS. 

MACROÁREA ESPECIFICAÇÕES 

I.Rural 

Abrange a maior parte do território municipal (85,4%), cujo bioma original, hoje 
predominantemente descaracterizado, é o Cerrado e caracteriza-se pela presença de terras 
e pastagens degradadas e solos de baixa aptidão agrícola, com grande susceptibilidade à 
erosão, grandes vazios populacionais e infraestrutura de transporte rarefeita. 

II. Sucuriú-Norte 

Corresponde à porção territorial isolada do restante do território pelo Rio Sucuriú, indo até 
a divisa com o Município de Selvíria/MS e caracteriza-se pela presença de solos com 
erodibilidade muito forte e de baixa fertilidade natural, além da proximidade, porém baixa 
conectividade com a sede do município e com Selvíria/MS em função da barreira natural 
imposta pelo Rio Sucuriú. 

III. Sucuriú-Paraná 
Corresponde a faixa do território onde ocorre o Bioma Mata Atlântica que se apresenta de 
forma fragmentada e com ausência de conectores ecológicos e matas ciliares, resultando 
na diminuição das espécies gênicas, na erosão das margens e o assoreamento dos rios. 

IV. Urbana 

É descontínua e abrange todo o perímetro urbano do Município de Três Lagoas/MS. 

Ela se divide em: 

▪ Macroárea Urbana - Garcias; 

▪ Macroárea Urbana - Arapuá; 

▪ Macroárea Urbana - Sede; 

▪ Macroárea Urbana - Distrito Industrial; 

▪ Zona Especial de Ranchos. 

Fonte Autores, a partir de Três Lagoas (2006). 
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Figura 2 – Subdivisão em Macroáreas do município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2006, 2016). 

A Lei Municipal nº 3.211 de 06 de dezembro de 2016 que alterou o PDTL por sua vez 

redefiniu as porções da sede urbana municipal três-lagoense, denominadas Zonas 

Especiais, as quais apresentam características e vocações que demandam 

parâmetros urbanísticos diferenciados para garantir o cumprimento dos objetivos da 

política urbana municipal, conforme descrito no Quadro 3.   
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Quadro 3 – Zonas Específicas do município de Três Lagoas/MS. 

NOMENCLATURA SIGLA ESPECIFICAÇÃO 

Zona Especial de 

Interesse Ambiental 
ZEIA 

Porções territoriais que não se prestam ao desenvolvimento imobiliário e tem 

como objetivo a preservação e recuperação do patrimônio ambiental urbano. 

Zona Especial de 

Interesse Social 
ZEIS 

Áreas de assentamentos habitacionais de população de baixa renda, 

surgidos espontaneamente, existentes, consolidados ou propostos pelo 

Poder Público, onde haja possibilidade de urbanização e regularização 

fundiária. 

Zona Especial de 

Interesse Cultural 
ZEIC 

Porções territoriais onde se deve promover a valorização do Patrimônio 

histórico e arquitetônico urbano. 

Zona Especial do 

Monumento Natural das 

Lagoas 

ZEMNL 

Área de importante valor ambiental, paisagístico, histórico e cultural para o 

município e que demanda uma regulação específica em função de suas 

características ambientais somadas à pressão por ocupação exercida pelo 

mercado imobiliário 

Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2006, 2016). 

Ressalta-se a importância do detalhamento do zoneamento urbano de Três 

Lagoas/MS, ilustrado por meio da Figura 3, uma vez que o planejamento de sistemas 

municipais deve se atentar às restrições de uso e ocupação do solo, principalmente 

no que se refere à implementação de infraestruturas, equipamentos e dispositivos. 
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Figura 3 – Zonas Especiais do município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2006, 2016). 

2.1.4.1 Sede Urbana 

A Macroárea Urbana, que compreende a sede municipal de Três Lagoas/MS, é 

dividida em 7 (sete) macrozonas, com o objetivo de promover o desenvolvimento 

urbano sustentável no município, conforme descrito no Quadro 4. A divisão municipal 

considerando as macrozonas são apresentadas na Figura 4. 
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Quadro 4 – Macrozoneamento de Três Lagoas/MS de acordo com o Plano Diretor. 

MACROZONA CÓDIGO ABRANGÊNCIA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Industrial e Logística MZ-IL 

Corresponde aos atuais 

Distritos Industriais 

localizados ao leste e norte 

da BR-158, à faixa 

ocupada por usos 

industriais ao desta 

rodovia e ao Aeródromo, e 

caracteriza-se pela 

presença de lotes grandes 

e médios, de usos 

industriais e logísticos, e 

ocupação horizontal. 

• Predominância de uso industrial e logístico; 

• Lotes grandes e médios; 

• Ocupação horizontal; 

• Baixa taxa de ocupação; 

• Estudos de viabilidade para avaliação da 

implantação de Porto Seco/Centro Logístico 

Intermodal de Cargas; 

• Exigência de Estudo de Impacto de 

Vizinhança para novas implantações, em 

função da proximidade com as áreas 

residenciais; 

• Exigência de Estudos Ambientais para novas 

implantações, em função da proximidade com 

áreas protegidas. 

U
rb

a
n

a
 

Qualificação MZ-Q 

Abrange a mancha urbana 

consolidada, a partir da 

ocupação original do 

município, limitando-se ao 

sul com a antiga ferrovia e 

a BR-158, a oeste a Av. 

Filinto Muller e ao norte 

pela Rua José Amílcar 

Congro Bastos. 

• Predominância de usos mistos; 

• Possibilidade de verticalização com 

ampliação de gabarito; 

• Mecanismo da Fachada Ativa para estimular 

o uso público do térreo das edificações; 

• Incidência do IPTU progressivo no tempo e 

instrumentos associados. 

Consolidação MZ-C 

Abrange as zonas com 

urbanização mais recente, 

em torno da Macrozona 

Urbana de Qualificação, 

ao sul, ao norte e a leste 

desta. 

• Usos locais diversificados; 

• Coeficiente de aproveitamento controlado; 

• Gabarito limitado; 

• Mecanismo da Fachada Ativa para estimular 

o uso público do térreo das edificações; 

• Incidência do IPTU progressivo no tempo e 

instrumentos associados. 

Uso 

Sustentável 
MZ-US 

Abrange as áreas 

urbanizadas a leste, norte 

e a oeste da mancha 

urbana. 

• Usos locais diversificados; 

• Lotes médios; 

• Baixa densidade construtiva; 

• Baixa taxa de ocupação; 

• Alta taxa de permeabilidade; 

• Gestão para implantar Área de Intervenção 

Urbanística (AIU) – Três Lagoas/MS e Antiga 

Estação. 

Proteção Ambiental MZ-PA 

É a porção do território 

municipal entre a mancha 

urbana (Macrozona 

industrial e logística) e a 

orla da represa Jupiá, ao 

norte da BR-262. 

• Usos institucionais em equipamentos 

voltados ao lazer e ao turismo; 

• Estudos de viabilidade para avaliação da 

implantação de porto fluvial; 

• Exigência de Estudos Ambientais para 

qualquer empreendimento na Macrozona; 

• Gestão para implantar AIU – Valorização da 

orla fluvial; 

• Consulta prévia do Conselho Municipal da 

Cidade de Três Lagoas/MS para todo 

equipamento a ser implantado na Macrozona. 
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MACROZONA CÓDIGO ABRANGÊNCIA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Expansão da 

Consolidação 
MZ-EC 

É uma extensão ao sul da 

Macrozona Urbana de 

Consolidação que coincide 

com o anel ferroviário. 

• Implantação de infraestrutura urbana; 

• Usos locais diversificados; 

• Coeficiente de aproveitamento controlado; 

• Gabarito limitado; 

• Projeto de qualificação do trecho urbano da 

BR-262, integrado ao parque linear do 

Córrego do Onça e ao Circuito Verde. 

Expansão de Uso 

Sustentável 
MZ-ES 

Abrange as áreas não 

urbanizadas a oeste da 

mancha urbana do 

município, limitando-se ao 

eixo do traçado do 

contorno rodoviário 

projetado. 

• Implantação de infraestrutura urbana; 

• Usos locais diversificados; 

• Lotes médios; 

• Baixa densidade construtiva; 

• Baixa taxa de ocupação; 

• Alta taxa de permeabilidade; 

• Implantação do Plano de Saneamento e 

drenagem urbana. 

Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2006, 2016). 
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Figura 4 - Divisão da Macroárea Urbana: macrozonas da sede urbana de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2006, 2016). 

Ainda, a sede urbana municipal possui subdivisão em bairros, totalizando 42 bairros 

em Três Lagoas/MS. A Figura 5 representa a divisão por bairros da sede urbana de 

Três Lagoas/MS. 



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

41 

 

Figura 5 – Divisão em bairros da sede urbana de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2006, 2016). 

2.1.4.2 Distritos, assentamentos rurais e outras comunidades tradicionais 

Além da sede urbana, Três Lagoas/MS conta com dois distritos (Arapuá e Garcias) e 

três assentamentos: Projeto de reassentamento populacional rural Piaba, Projeto de 

Assentamento (PA) Pontal do Faia, e PA Vinte de Março. O Quadro 5 mostra as 

informações populacionais dos distritos e assentamentos, relacionando-os com a 

população total, urbana e rural do município para o ano de 2010. 
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Quadro 5 – População da sede urbana, dos distritos e assentamentos rurais do município de Três 
Lagoas/MS em 2010. 

TIPOLOGIA NOME POPULAÇÃO POPULAÇÃO TOTAL 

Sede Urbana Três Lagoas/MS 96.254 hab. 

97.069 habitantes – 

População urbana Distrito 
Arapuá 689 hab. 

Garcias 126 hab. 

Assentamento 

Projeto de reassentamento 

populacional rural Piaba 
14 famílias 

4.722 habitantes – 

População rural 

PA Pontal do Faia 46 famílias 

PA Vinte de Março 69 famílias 

Zona Rural 
Demais áreas rurais (chácaras, 

ranchos, fazendas) 
Sem informação 

Fonte: Autores, a partir de IBGE (2010a). 

A Figura 6 na sequência apresenta a localização dos distritos pertencentes ao 

munícipio de Três Lagoas/MS. 
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Figura 6 - Localização dos distritos inseridos no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de IBGE/DGC (2017). 

2.1.5 Aspectos Ambientais 

Este Tópico descreve os aspectos ambientais que caracterizam o município de Três 

Lagoas/MS com base em dados levantados a partir de diversas fontes bibliográficas. 

Apresenta-se informações quanto ao relevo, biomas, vegetação, geomorfologia, 

geologia, clima, hidrologia, pedologia (solos), áreas prioritárias para biodiversidade e 

unidades de conservação da natureza presentes no município. 
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2.1.5.1 Relevo 

No município de Três Lagoas/MS predominam dois tipos de relevo, sendo eles: 

Domínio de Colina Amplas e Suaves (R4a1) e Planícies Fluviais (R1a). 

Em geral, a tipologia de relevo de Colinas Amplas e Suaves apresenta zonas de alta 

a muito alta suscetibilidade a eventos de inundação. Ainda, segundo Dantas et al., 

(2012), possui baixa densidade de drenagem com padrão predominantemente 

dendrítico, atuação dominante de processos de pedogênese (formação de solos muito 

profundos e bem drenados em geral de baixa a moderada suscetibilidade à erosão).  

Com superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos arenosos ou areno-

argilosos, apresenta-se a Planície Fluvial (Várzeas), situada em fundos de vales, 

possuindo gradientes extremamente suaves e convergentes em direção aos cursos 

d’água principais (Rio Paraná). Definidos por terrenos imperfeitamente drenados nas 

planícies de inundação, sendo periodicamente inundáveis, porém bem drenados nos 

terraços. Ainda, verifica-se que a amplitude de relevo é nula (zero) e inclinação das 

vertentes variando de 0º a 3º.  

Com relação a altimetria, o município apresenta cotas médias que variam de 320 a 

400 metros, sendo registradas nas margens do Rio Paraná as menores cotas, 

próximas aos 250 metros e na região de pequenas serras existentes no Distrito de 

Garcias verificam-se cotas da ordem dos 520 metros. Na área da sede municipal a 

altitude média é de cerca de 325 metros. Deste modo, a Figura 7 apresenta os tipos 

de relevo predominantemente encontrados no perímetro urbano do município de Três 

Lagoas/MS. 
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Figura 7 – Tipos de relevo inseridos na sede urbana de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, partir de IBGE (2019b). 

Em áreas urbanas, como no caso da sede municipal, onde há maior ocupação 

populacional, o fator relativo à declividade do terreno sobretudo associado com a 

redução na impermeabilização do solo tem interferência direta sobre a dinâmica do 

escoamento superficial e consequentemente no tempo de concentração das águas na 

bacia de contenção do volume de chuvas aportado. 

Desta forma, a análise do relevo no que tange a altimetria das vias urbanas é 

fundamental para que sejam implantadas infraestruturas que resultem em um efetivo 
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Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas (SDU), reduzindo a 

ocorrência de sobrecarga nos canais de drenagem naturais, localidades onde se 

agravam os episódios relacionados às enxurradas, inundações, alagamentos e 

processos erosivos. 

O relevo na região da área urbana do município de Três Lagoas/MS apresenta rampas 

suaves e áreas amplas, com predominância de declividades planas (0 a 3%) e suave 

onduladas (3 a 8%), perfazendo-se de relevo relativamente favorável para o 

escoamento de águas pluviais. 

Ademais, o estudo analítico da hidrografia local, associado ao relevo e à tipologia do 

solo, oferece resposta acerca da capacidade, qualidade e direção predominantemente 

da drenagem, ou seja, do fluxo das águas pluviais, de maneira que só a partir deste 

conhecimento é possível planejar um sistema compatível com a demanda existente. 

Pelo exposto, é fundamental a verificação das condições topográficas inter-

relacionada com os fatores geológicos e geomorfológicos, que refletem na 

estabilidade de encostas e taludes, bem como evidenciam áreas passíveis de 

inundações, alagamento e/ou enxurrada. Além disso, o estudo analítico da hidrografia 

local, associado ao relevo e à tipologia do solo, oferece resposta acerca da 

capacidade, qualidade e direção predominantemente da drenagem, ou seja, do fluxo 

das águas pluviais. 

Ainda, a realização de estudos para determinar a topografia das áreas urbanas 

também possui papel fundamental para os planejamentos que envolvem a definição 

das redes de adução e distribuição de água, bem como das redes coletoras do esgoto 

sanitário, de forma que em locais onde o escoamento da água ou dos efluentes não 

seja possível por gravidade, é necessário o dimensionamento do uso de bombas e 

estações elevatórias para que se efetive o atendimento de determinadas regiões. 

2.1.5.2 Biomas 

O município de Três Lagoas/MS está localizado no domínio Savana (Cerrado) que 

ocupa 9,26 km² da área do município. Tal vegetação possui características de plantas 

permanentes que apresentam raízes profundas, de espécies efêmeras com raízes 

superficiais e de gramíneas que podem ser efêmeras ou permanentes. O Cerrado 
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ocupa 23% do território do Brasil, sendo o segundo domínio brasileiro em área e 

terceiro em biodiversidade. Apresenta uma grande riqueza biológica, com mais de 

6.000 espécies de árvores, 800 espécies de aves, além de uma grande variedade de 

peixes e outras formas de vida. Ao lado da Mata Atlântica, é considerado um dos 

biomas mais ricos e ameaçados do planeta. 

Além do Cerrado, apresentam-se no município os domínios de Floresta Estacionária 

Semidecidual, que ocupa ambientes que transitam entre a zona úmida costeira e o 

ambiente semiárido e é conhecida como “mata seca”; Contato Savana Estépica/ 

Floresta Estacional, que é uma vegetação tropical, sinônimo de caatinga; e 

Formações Pioneiras, que estão relacionadas às áreas pedologicamente instáveis, 

submetidas aos processos de acumulação fluvial, lacustre, marinha e fluviomarinha. 

Juntos, esses três domínios correspondem a 0,83 km² do território municipal. A Figura 

8 expressa a distribuição dos biomas no território municipal. 
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Figura 8 – Biomas de ocorrência no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de IBGE (2003). 

Dada a importância ambiental dos biomas inseridos no município, ressalta-se a 

imprescindibilidade de uma adequada e eficiente gestão dos sistemas de 

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

pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, a fim de que a 

implantação e ampliação de infraestruturas para o atendimento e/ou expansão sejam 

realizadas visando evitar danos principalmente à fauna e flora local decorrentes da 

carência pelos serviços mencionados, bem como propiciar através da implementação 
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destes sistemas, melhorias para a condição ambiental dos recursos naturais por eles 

afetados. 

2.1.5.3 Vegetação 

Considerando a diferenciação entre vegetação antrópica e natural, o IBGE (1983) 

apresenta uma classificação na qual Três Lagoas/MS possui seis diferenciações em 

seu território: Agropecuária e Pastagem; Arbórea Aberta; Arbórea Densa; Floresta 

Aluvial; Influência Fluvial; e Reflorestamento. 

Observa-se na Figura 9 que especificamente na sede urbana de Três Lagoas/MS são 

encontrados quatro tipos de vegetação: Agropecuária e Pastagem; Arbórea Aberta; 

Arbórea Densa; e Influência Fluvial. 
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Figura 9 – Domínios de vegetação presentes no perímetro urbano de Três Lagoas/MS. 
Fonte:  Autores, a partir de IBGE/DGC (2015).  

Assim, estas áreas de vegetação associadas ao uso e ocupação do solo deverão ser 

consideradas e avaliadas sempre que demandadas a implantação de infraestruturas 

relacionadas aos sistemas de água e esgotamento sanitário, a fim de que sejam 

evitados, reduzidos ou compensados eventuais supressões e/ou demais impactos 

sobre a cobertura vegetal na área de intervenção. 

No que tange ao SDU, é importante verificar as condições da vegetação sobretudo 

nas regiões topográficas de cotas mais baixas, revegetando, quando necessário, e 
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buscando manter com boa cobertura o solo das margens de cursos hídricos e entorno 

imediato de canais abertos de drenagem, visto que uma cobertura arbórea é favorável 

à redução do fenômeno de erosão do solo, enchentes e inundações. 

2.1.5.4 Geomorfologia 

No perímetro urbano de Três Lagoas/MS é registrada a predominância de 2 (duas) 

unidades geomorfológicas, sendo elas: Planície do Rio Paraná e Planaltos 

Sul- matogrossenses. O Quadro 6 apresenta uma síntese sobre as principais 

características dessas formações, bem como seus domínios, verificando-se, de modo 

geral, que as unidades geomorfológicas existentes na sede urbana são caracterizadas 

por apresentar relevo plano, geralmente formado por várias fases de retomada 

erosiva, com relevos elaborados pela ação fluvial e áreas planas resultantes de 

acumulação fluvial sujeitas a inundações periódicas. 

Quadro 6 – Síntese das principais unidades geomorfológicas encontradas no perímetro urbano de Três 
Lagoas/MS. 

DOMÍNIO 
UNIDADE 

GEOMORFOLÓGICA 
CATEGORIA NOMENCLATURA DESCRIÇÃO 

Depósitos 

Sedimentares 

Quaternários 

Planície do Rio 

Paraná 

Planície e 

Terraço 
Apft 

Planícies e terraços fluviais. Área 

plana resultantes de diferentes 

acumulações fluviais, periódica ou 

permanentemente inundada, 

comportando meandros 

abandonados e diques fluviais 

com diferentes orientações, ligada 

com ou sem ruptura de declive a 

patamar mais elevado. 

Terraço 

Fluvial 
Atf 2 

Terraço Fluvial. Acumulação 

fluvial de forma plana, levemente 

inclinada, apresentando ruptura 

de declive em relação ao leito do 

rio e às várzeas recentes situadas 

em nível inferior, entalhada devido 

à variação do nível de base. 

Terraço 

Fluvial 
Atf 3 

Terraço fluvial. Acumulação fluvial 

similar ao caso acima, entretanto 

com um nível de dissecação mais 

intenso 

Bacias e 

Coberturas 

Sedimentares 

Fenerozóicas 

Planalto Sul-

Matogrossenses 

Planície e 

Terraço 
Apft 

Planícies e terraços fluviais. Área 

plana resultantes de diferentes 

acumulações fluviais, periódica ou 

permanentemente inundada, 

comportando meandros 

abandonados e diques fluviais 

com diferentes orientações, ligada 

com ou sem ruptura de declive a 

patamar mais elevado. 

Fonte: Autores, a partir de Cavalcante (2005). 
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Ainda, elaborou-se a Figura 10 a fim de apresentar melhores detalhamentos em 

relação às unidades geomorfológicas presentes no perímetro urbano de Três 

Lagoas/MS. 

 

Figura 10 – Representação das unidades geomorfológicas presentes no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de IBGE/BDIA (2021). 

A geomorfologia, no que se refere às manifestações do relevo, tem implicação direta 

na estruturação e ampliação dos serviços de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário, uma vez que o atendimento em áreas com relevo mais 

acentuado, e consequentemente com maiores gradientes altimétricos, tendem a 
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encarecer os custos de implantação e manutenção dos equipamentos que permitirão 

operacionalizar o serviço quando comparado a áreas mais aplainadas, demandando 

maior número de conjunto moto-bomba para estações elevatórias de esgotos, 

adutoras de água tratada, e outras infraestruturas componentes da rede de 

distribuição/captação. 

No que tange ao SDU, é importante considerar as características geomorfológicas 

sobretudo na sede urbana onde a demanda pelas infraestruturas é alta e tende a 

aumentar com o seu desenvolvimento, sobretudo devido a impermeabilização de 

áreas antes vegetadas, além da pressão exercida sobre a ocupação e uso de fundos 

de vales.  

Em sendo a geomorfologia a variável do terreno que agrega as características físicas 

e morfológicas de uma área, que no geral são conectadas à outras áreas de formas 

de relevo fisionomicamente semelhantes organizadas através da rede de drenagem, 

é fundamental sua consideração para o entendimento e delimitação do 

comportamento da drenagem, em função do tipo de relevo associado a combinação 

de fatores como sinuosidade, fluxo hidráulico, gradiente do terreno, dentre outros, 

interferirem no traçado dos canais da rede de drenagem que refletirão na estabilidade 

de encostas e taludes, além de evidenciarem áreas passíveis de inundações, 

alagamento e/ou enxurrada.  

2.1.5.5 Geologia 

Na sede urbana do Município de Três Lagoas/MS ocorrem três unidades geológicas 

sendo elas: Formação Santo Anastácio, Formação Serra Geral e Depósitos 

Aluvionares, como apresentado na Figura 11. 
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Figura 11 – Unidades geológicas presentes no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de IBGE (2019b). 

A Formação Santo Anastácio é constituída por arenitos quartzosos muito finos a finos, 

em geral maciços de menor maturidade textural, às vezes com estratificação plano-

paralela ou cruzada de baixa inclinação mal definidas. A constituição por arenitos é 

pobremente selecionada, com pequena quantidade de matriz silto-argilosa. A análise 

granulométrica da unidade, realizada no extremo oeste de São Paulo e noroeste do 

Paraná, apontou uma média da combinação de silte e argila de 17%, com média de 

9% de argila. Os grãos maiores são subangulosos e subarredondados, foscos, 
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encobertos por película de oxido de ferro, responsável pela cor marrom-arroxeado-

claro dos arenitos. 

A Formação Serra Geral abrange 31.226,11 hectares do território municipal. A 

formação Serra Geral com domínio de basalto, é constituída por rochas de cores verde 

e cinza escuro e arenitos intertrapeados, o que sugere origem eólica ou subaquosas.  

Já a Formação Depósitos Aluvionares é encontrada na faixa de confronto entre o Rio 

Paraná e o município, ocupando 29.460,67 ha (2,94% do território). São formados por 

sedimentos clásticos (cascalhos, areias e finos), depositados por um sistema fluvial 

no leito e nas margens das drenagens, incluindo as planícies de inundação (SÁ & 

DINIZ, 2012). 

Ainda, quanto à drenagem urbana, o contexto geológico é refletido na propensão à 

erosão hídrica, principalmente quando associados à localidades com elevada 

diferença altimétrica e a potencialização do escoamento superficial nos períodos de 

maiores índices pluviométricos, que são responsáveis por carrear as partículas de 

solo principalmente em áreas abrangidas por vias com pavimentação asfáltica ainda 

inexistente ou precária, sendo lixiviadas até os dispositivos do SDU existentes 

causando entupimentos ou reduzindo o volume útil de bocas de lobos e galerias 

pluviais. 

Nas regiões da Formação Santo Anastácio, por exemplo, a predominância de arenitos 

indica a necessidade de medidas mitigadoras, visto que esta tipologia de rocha origina 

solos arenosos que apresentam maior susceptibilidade à erosão, o que é agravado 

pela distribuição irregular de chuvas, característica do clima da região.  

Contudo, os arenitos quartzosos são amplamente utilizados na construção civil, 

sobretudo para revestimento de pisos, além de serem rocha fonte para depósitos de 

areia e cascalho. No município ocorre ainda, mais especificamente nas proximidades 

das margens do Rio Paraná, depósitos de cascalheiras que poderão ser empregados 

como fonte de matéria primaria para as obras, reduzindo custos com a aquisição e 

transporte de materiais caso as jazidas tivessem localizadas mais longevas da sede 

municipal. 

Diante do exposto, infere-se que são necessários estudos mais detalhados na área 

de geologia focalizando os locais que se pretende utilizar para implantação das 
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infraestruturas relacionadas ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, de 

drenagem urbana e limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, objetivando 

equalizar as dificuldades que as características descritas anteriormente ocasionam na 

execução das obras e operacionalização dos sistemas que compõe o saneamento 

básico municipal. 

2.1.5.6 Clima 

Em Três Lagoas/MS ocorre a predominância do clima Tropical Brasil Central, de 

característica quente e temperatura média maior que 18°C. O verão constitui a 

estação chuvosa e o inverno a seca. 

Esta região se caracteriza, ainda, pelo encontro de diferentes massas de ar oriundas 

de outras regiões do país, o que acarreta peculiaridades com relação ao clima, 

diferentes do registrado no restante do Estado e no oeste paulista. 

A partir de dados de 2015 a 2019 do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, 

(2020), elaborou-se o Gráfico 1, o qual apresenta os dados de temperatura e 

precipitação para o município. 

 

Gráfico 1 - Dados Climáticos de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de INMET (2020). 

No inverno, normalmente os três primeiros meses (de junho a agosto) são secos, sem 

chuvas até meados de setembro. De julho a setembro, há maior ocorrência de déficit 

hídrico, por vezes abrangendo até meados do mês do outubro. Além disso, o inverno 

vem sendo cada vez menos frio, e raramente acontecem as geadas que eram comuns 
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até 1980. Já no verão, a chuva é abundante principalmente nos fins de tarde e, assim 

como no inverno, vem se apresentando cada vez mais quente. Os meses mais 

quentes do ano são, no geral, janeiro, fevereiro e dezembro, sendo a temperatura 

média registrada no município, entre os anos de 2015 e 2019, de 25,35 °C (INMET, 

2020). 

As informações climáticas, principalmente a temperatura e a precipitação, são de 

grande importância para o planejamento dos sistemas que compõe o saneamento 

básico. Como exemplo, destaca-se a influência do clima no dimensionamento do 

sistema de tratamento do chorume de aterros sanitários, escolha da tecnologia de 

tratamento de esgotos e no dimensionamento de seus componentes, bem como no 

dimensionamento das estruturas de drenagem e análise da capacidade hídrica dos 

mananciais de captação nas diversas épocas do ano, tendo como finalidade prever 

possíveis situações de escassez. 

A Figura 12 foi elaborada para melhor interpretação, indicando os climas 

predominantes no território municipal de Três Lagoas/MS, de acordo com a 

Classificação Climática de Köppen Geiger. 
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Figura 12 - Clima no Estado de Mato Grosso do Sul, destacando o município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de Alvares et al. (2013). 

Vale mencionar que, além das características térmicas e pluviométricas, é importante 

identificar a direção e intensidade dos ventos predominantes nestes locais, de maneira 

a embasar a melhor localização das infraestruturas, bem como provisionar medidas 

mitigadoras de impactos negativos incidentes sobre a qualidade de vida da população 

do entorno, relacionados principalmente à dissipação de odores que são gerados nas 

elevatórias e estações de tratamento de esgotos e em aterros sanitários. Nesse 

sentido, a Figura 13 apresenta a rosa dos ventos com as informações mencionadas. 
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Figura 13 – Rosa dos ventos elaborada para o município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de CDC (1998); IBGE/DGC (2017). 

Jordão e Pessôa, (2009) citam que a temperatura é o fator mais atuante no processo 

de depuração dos sistemas de tratamento de efluentes, uma vez que apresenta um 

relacionamento com outros fatores, como a radiação solar, a velocidade da 

fotossíntese e a velocidade do metabolismo dos organismos. Assim, temperaturas 

mais elevadas propiciam condições mais favoráveis e uma melhor eficiência do 

processo de depuração, por outro lado, as temperaturas mais baixas podem 

comprometer a eficiência do sistema. 



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

60 

Já no escopo da drenagem, é essencial que sejam conhecidos os aspectos que 

caracterizam os períodos chuvosos, bem como nuances técnicos atrelados à equação 

da chuva do município, para que sejam projetadas infraestruturas capazes de 

efetivamente resolver as problemáticas existentes no município associadas aos 

alagamentos e enchentes. 

É importante salientar que nas obras de micro e macrodrenagem urbana, a 

precipitação consiste na principal variável hidrológica para os sistemas a serem 

projetados, visto que a partir do regime das chuvas, é realizada toda a estimativa da 

vazão de projeto correspondente ao escoamento das águas após os eventos 

chuvosos.  

Para estas obras é considerado um evento crítico de chuva que se espera para o 

município em um determinado período de retorno (geralmente em anos), assim como 

uma duração crítica de chuva (geralmente em minutos), que conjuntamente à análise 

da bacia hidrográfica que contribuiu para os equipamentos de drenagem resultará no 

dimensionamento dos equipamentos necessários para que o sistema possa conter 

episódios de chuvas intensas de forma controlada, evitando possíveis danos a outras 

infraestruturas urbanas devido a ocorrência de enchentes e/ou alagamentos e a 

própria população, em função do maior controle e mitigação de efeitos ligadas a 

veiculação de doenças e poluição relacionadas as águas. 

2.1.5.7 Hidrologia 

No contexto hidrológico deve-se primeiramente considerar que há uma relação 

bastante sinérgica entre a gestão dos recursos hídricos e o saneamento básico, em 

virtude principalmente do fato de que um dos fatores mais imprescindíveis para que a 

proteção plena dos recursos hídricos seja alcançada, são necessários esforços 

conjuntos para que políticas públicas sejam seguidas no sentido de propiciar a 

consolidação do planejamento ambiental, que apresenta como uma das diretrizes 

fundamentais o saneamento básico como forma de garantir uma boa saúde ambiental 

e qualidade de vida à população. 

Portanto, a disponibilidade de água em termos quantitativo e qualitativo é fundamental 

para a garantia dos sistemas de abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário, bem como a implantação de mecanismos adequados de drenagem urbana 
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e de manejo de águas pluviais são fundamentais para garantia da qualidade ambiental 

dos cursos hídricos urbanos e consequentemente das águas que neles escoam. 

Os principais rios e córregos do município de Três Lagoas/MS pertencem à Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraná, que é a região hidrográfica que possui a maior demanda 

por recursos hídricos do país. O Rio Paraná, segundo dados obtidos pelo sitio 

eletrônico da Itaipu Binacional, (2019), é o oitavo maior rio do mundo em extensão 

(4.880 km) e o segundo maior da América do Sul, depois apenas do Amazonas, e o 

décimo maior do mundo em vazão, drenando boa parte do centro-sul da América do 

Sul, abrangendo mais de 10% de todo o território brasileiro. 

Tal região possui a maior capacidade instalada de energia elétrica e a maior demanda 

do país. Existem 57 grandes reservatórios na bacia e dentre esses está o reservatório 

da Hidroelétrica Engenheiro Souza Dias (Jupiá) na divisa entre os estados de Mato 

Grosso do Sul e São Paulo e os municípios de Três Lagoas/MS e Castilho/SP. Além 

da grande importância para o país quanto à geração de energia, a Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraná é utilizada para o consumo de água para abastecimento, bem como 

para indústria e irrigação. 

Ainda em território três-lagoense, a drenagem hídrica subdivide-se entre duas sub-

bacias: a do Rio Verde, que ocupa uma área de 3.588,11 km2, correspondendo a 35% 

do território municipal; e a do Rio Sucuriú, que abrange a maior parte do território, 

ocupando uma área de aproximadamente 6.612,12 km2, representando 65% deste. 

Ambos os rios são afluentes do Rio Paraná. 

O Rio Sucuriú faz divisa de trecho entre os municípios de Três Lagoas/MS e 

Inocência/MS e também de Três Lagoas/MS e Selvíria/MS. Possui extensão de 

450 km, nasce no município de Costa Rica/MS, na divisa com o Estado de Goiás e 

deságua pouco acima da cidade de Três Lagoas/MS. Ao longo de seu percurso, o rio 

apresenta diversas cachoeiras. Enquanto o Rio Verde faz divisa do município de Três 

Lagoas/MS com o município de Brasilândia/MS e deságua no Rio Paraná.  

De acordo com informações obtidas através do sítio virtual do município, os principais 

córregos inseridos no território municipal são: Azul, Boa Vista, Cervo, Estiva, Jacaré, 

Lajeado, Moeda, Pontal, Porto, Pratinha, Taboca e Urutu. Ainda, segundo Oliveira 
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(2014), existem os ribeirões Baguaçu, Bonito, Brioso, Campo Triste, Imbaúba, 

Palmito, Piaba e Prata. A Figura 14 caracteriza a hidrografia do município. 

 

Figura 14 – Aspectos da hidrografia do município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de IBGE (2019b). 

Em específico ao SAA, deve sempre ser avaliada e monitorada a condição da 

hidrografia conjuntamente a hidrogeologia, com vistas a verificar através de estudos 

específicos, qual a fonte de abastecimento de água mais viável a ser adotada tanto 

em instalações iniciais quanto em futuras ampliações. 
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Definida a origem do recurso natural, é preciso se preocupar em como captá-lo, 

questão essa que pode ser determinada pela hidrogeologia local (com ocorrência de 

poços jorrantes) e/ou geomorfologia (características de relevo que determinam a 

necessidade do uso de bombas). Além disso, dependendo da origem e das 

características da qualidade da água, é definida a metodologia e o nível de tratamento 

necessário; possibilidade de tratamento simplificado ou necessidade de tratamento 

convencional e/ou avançado. 

Além disso, o estudo analítico da hidrografia local, associado ao relevo e à tipologia 

do solo, oferece resposta acerca da capacidade, qualidade e direção 

predominantemente da drenagem, ou seja, do fluxo das águas pluviais. 

O conhecimento das bacias hidrográficas, do comportamento da malha hidrográfica 

(mananciais superficiais) e hidrogeologia (mananciais subterrâneos) de determinado 

local é imprescindível para o planejamento e execução de projetos de micro e 

macrodrenagem que contemplam o SDU. Estes fatores do meio natural, quando 

combinados com o acelerado processo de urbanização, acompanhado da 

pavimentação das vias, que embora contribua para a diminuição do carreamento de 

sedimentos para os corpos hídricos, tem como efeito indesejável o aumento da 

velocidade de escoamento das águas e redução dos espaços do terreno que 

permitam a sua infiltração. 

Sendo assim, obras de drenagem adequadamente realizadas, com dissipadores de 

energia nos pontos de lançamento nos corpos hídricos, podem minimizar esses 

efeitos adversos. 

Há de se destacar que posteriormente a execução das obras o funcionamento 

adequado dos equipamentos do sistema de drenagem, tais como canais, taludes, 

dissipadores de energia propiciará que problemas relacionados a alagamentos e/ou 

enchentes sejam mitigados através da regularização da vazão de escoamento pluvial, 

além de permitirem maior controle sobre efeitos relacionados ao carreamento de 

sedimentos e resíduos sólidos, além de lançamentos clandestinos de efluentes nos 

cursos hídricos.   
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2.1.5.8 Hidrogeologia 

A Hidrogeologia se refere ao estudo do movimento, volume, distribuição e qualidade 

das águas subterrâneas. De acordo com o Imasul (2010), o Mato Grosso do Sul conta 

com oito unidades aquíferas, estando o município de Três Lagoas/MS localizado entre 

três desses aquíferos, conforme observado na Figura 15. 

 

Figura 15 – Áreas de afloramento dos sistemas aquíferos no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de CPRM/DNPM (1983). 
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O Sistema Aquífero Bauru-Caiuá é o que possui maior representatividade, cobrindo 

cerca de 979.171,51 ha da área total do município (95,93%). O sistema aquífero 

Bauru-Caiuá em Mato Grosso do Sul é responsável pelo escoamento regional das 

águas de rios importantes como o Pardo, Verde e Sucuriú. O relevo é alçado, 

constituído por planaltos, patamares e chapadões. Nas proximidades do Rio Paraná 

são observadas as menores altitudes, em torno de 80 a 90 metros. 

Já o Aquífero Serra Geral possui área de 41.523,33 ha (4,07% da área total) no 

município. Em sua área de ocorrência em Mato Grosso do Sul concentra-se 61% da 

população do Estado, que tem se utilizado de suas águas para o abastecimento 

público e o atendimento da crescente demanda para a expansão agroindustrial 

(LASTORIA, 2002; LASTORIA et al., 2006). Em sua área de afloramento, as maiores 

espessuras para os derrames basálticos no Estado foram encontradas em poço 

perfurado na cidade de Três Lagoas/MS (709 m), e no Estado de São Paulo, próximo 

à divisa com Mato Grosso do Sul, no município de Presidente Epitácio/SP (1.532 m); 

(LASTORIA et al., 2006; SANESUL/TAHAL, 1998). 

O Sistema Aquífero Serra Geral (SASG) apresenta comportamento hidráulico 

diferenciado, especialmente na porção aflorante, na qual o aquífero apresenta 

comportamento semiconfinado a confinado, conforme modelo hidrogeológico 

proposto por Lastoria, (2002), entretanto, regionalmente pode ser considerado como 

aquífero livre. 

De acordo com o Diagnóstico Hidrogeológico do Estado de Mato Grosso do Sul (MMA, 

2008), destaca-se que subjacente aos aquíferos mencionados, o Sistema Aquífero 

Guarani abrange o território três-lagoense. Contudo, nesta região ele ocorre de forma 

completamente confinada, em que se tem registros de vazões médias de 350 m³/h. 

As implicações das características hidrogeológicas para o Plano Municipal de 

Saneamento Básico são diversas, e devem ser conhecidas e analisadas pois 

interferem sobre a disponibilidade hídrica e viabilidade econômico-financeira para fins 

de abastecimento público de água potável. 

Ademais, na implantação de redes e equipamentos de coleta de esgotamento 

sanitário, é preciso considerar a profundidade do nível d’água do lençol freático na 

região, visto que as águas próximas da superfície são um fator limitante, apresentando 
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riscos construtivos que devem ser considerados detalhadamente desde a fase de 

planejamento.  

A baixa profundidade do nível d’água do lençol freático é desfavorável, ainda, quando 

consideradas as áreas da cidade não abrangidas com a rede coletora que direciona 

os efluentes para as estações de tratamento, onde prevalece a utilização de fossas 

negras e sépticas como forma alternativa à destinação dos efluentes sanitários. Isso 

confere um risco significativo de contaminação do lençol freático e do solo quando se 

considera a existência de poços de captação de água individuais (domiciliares), 

facilitando o processo de contaminação da água que, em muitos casos, é utilizada 

para diversos fins de contato primário nas residências. 

Além disso, em projetos de manejo de resíduos sólidos e planos associados, é preciso 

avaliar as características de permeabilidade do solo da área e de exposição dos 

aquíferos para embasar o planejamento das tecnologias a serem adotadas, de forma 

a garantir a proteção do recurso de maneira tecnicamente e financeiramente mais 

viável. 

A crescente urbanização, aliada à concentração de polos industriais e a expansão das 

atividades econômicas (como o caso da indústria da construção civil) no município de 

Três Lagoas/MS desempenham um papel relevante na geração crescente de resíduos 

sólidos que, quando não destinados adequadamente, acabam por contribuir para o 

aumento da carga poluidora pontual ou difusa nos cursos de água e nos solos. Como 

consequência, podem causar impactos sobre a qualidade das águas superficiais, 

subterrânea e mesmo sobre os ecossistemas, caso as ações dos empreendimentos 

não sejam corretamente planejadas, projetadas e executadas. 

2.1.5.9 Pedologia 

Segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2018), 

o município de Três Lagoas/MS apresenta em seu território Argissolos, Gleissolos, 

Latossolos e Neossolos como constituição pedológica, conforme ilustra a Figura 16.  
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Figura 16 – Representação dos solos com ocorrência em Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de EMBRAPA (2018). 

Para um maior detalhamento em relação aos tipos de solos encontrados em Três 

Lagoas/MS, fez-se uma distinção até o 3º (terceiro) nível categórico, conforme o 

Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos (SiBCS). Logo, este detalhamento traz 

a ordem (1º nível), subordem (2º nível) e os grandes grupos (3º nível) dos solos 

verificados no município, além de suas principais características, como apresentado 

no Quadro 7.   
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Quadro 7 – Classificação referente à pedologia (solos). 

ORDEM SUBORDEM CARACTERÍSTICAS (1º E 2º NÍVEL) 
GRANDES 

GRUPOS 

CARACTERÍSTICAS (3º 

NÍVEL) 

Argissolos Amarelos 

Têm como característica marcante um 

aumento de argila do horizonte 

superficial A para o subsuperficial B, 

geralmente acompanhado de boa 

diferenciação também de cores e 

outras características. A profundidade 

dos solos é variável, mas em geral são 

pouco-profundos e profundos. 

Distróficos 

Solos com saturação por 

bases < 50% na maior parte 

dos primeiros 100 cm do 

horizonte B (inclusive BA) 

Gleissolos Háplicos 

São solos característicos de áreas 

alagadas ou sujeitas a alagamento 

(margens de rios, ilhas, grandes 

planícies etc.). Apresentam cores 

acinzentadas, azuladas ou 

esverdeadas, dentro de 50 cm da 

superfície. Podem ser de alta ou baixa 

fertilidade natural e têm nas condições 

de má drenagem a sua maior 

limitação de uso. 

Distróficos 

Solos com argila de 

atividade baixa e saturação 

por bases <50%, ambas na 

maior parte dos horizontes B 

e/ou C (inclusive BA ou CA) 

dentro de 100 cm a partir da 

superfície do solo. 

Latossolos Vermelhos 

Solos que apresentam cores 

vermelhas acentuadas devido aos 

teores mais altos e à natureza dos 

óxidos ferrosos presentes no material 

originário em ambientes bem 

drenados. Ainda, por se tratar de solos 

profundos e porosos, apresentam 

condições adequadas para um bom 

desenvolvimento radicular em 

profundidade e, em condições 

naturais, apresentam baixos níveis de 

fósforo. Por fim, apresentam baixa 

quantidade de água disponível às 

plantas e a susceptibilidade à 

compactação. 

Distróficos Solos de baixa fertilidade. 

Distroférricos 
Solos de baixa fertilidade e 

altos teores de ferro. 

Eutroférricos 
Solos de alta fertilidade e 

com altos teores de ferro. 

Neossolos Quartzarênicos 

Outros solos sem contato lítico ou 

lítico fragmentário dentro de 50 cm a 

partir da superfície, com sequência de 

horizontes A-C. São essencialmente 

quartzosos, tendo, nas frações areia 

grosso e areia fina, 95% ou mais de 

quartzo, calcedônia e opala e 

praticamente ausência de minerais 

primários alteráveis. 

Órticos 

Ocorre em relevo plano ou 

suave ondulado, apresenta 

textura arenosa ao longo do 

perfil e cor amarelada 

uniforme abaixo do horizonte 

A, que é ligeiramente escuro 

Fonte: Autores, a partir de EMBRAPA (2018). 

A tipologia e as características dos solos influenciam diretamente na permeabilidade, 

capacidade de absorção, infiltração, escoamento e, consequentemente, na ocorrência 

de processos erosivos e desabamentos.  

Neste sentido, em âmbito diretamente aplicável à temática objeto deste trabalho, 

ressalta-se que o adequado planejamento ambiental envolvido na concepção de 

infraestruturas componentes dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

69 

sanitário, drenagem urbana e limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, deve 

englobar as restrições e potencialidades das áreas em relação as características 

pedológicas, o que permite aos gestores locais evitar/mitigar significativamente efeitos 

indesejáveis relacionados a problemas estruturais decorrente da movimentação da 

massa de solo, a ocorrência de erosões do terreno e de poluição difusa de corpos 

hídricos nos fundos de vale. 

A título de exemplo, menciona-se que em solos com características que denotem 

propensão a erosões, deve-se evitar a exposição do solo por longos intervalos de 

tempo durante as obras de implantação de redes de distribuições/coletoras e 

equipamentos dos sistemas que compõe os serviços de saneamento municipal. 

No que se refere ao SDU, deve-se atentar no momento da execução de obras de 

drenagem de prover mecanismos que mitiguem a perda de solo resultante de sua 

exposição a ação dos ventos e da chuva, sendo carreados em grandes quantidades 

até os cursos hídricos. 

2.1.5.10Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade 

Conforme definido pela Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 463, de 18 de 

dezembro de 2018, as áreas prioritárias para a biodiversidade, para efeito de 

formulação e implantação de políticas públicas, programas, projetos e atividades sob 

a responsabilidade do Governo Federal são voltadas à: 

• Conservação in situ da biodiversidade; 

• Utilização sustentável de componentes da biodiversidade; 

• Repartição de benefícios do acesso aos recursos genéticos e ao 

conhecimento tradicional associado; 

• Pesquisa e inventários sobre a biodiversidade; 

• Recuperação de áreas degradadas e de espécies sobreexplotadas ou 

ameaçadas de extinção; 

• Valorização econômica da biodiversidade. 

No Estado do Mato Grosso do Sul foram definidas 61 áreas prioritárias para 

conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade brasileira, 

sendo a distribuição definida de acordo com os biomas definidos pelo Ministério do 

Meio Ambiente, conforme a Portaria nº 223, de 21 de junho de 2016 (MMA, 2016): 
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• 43 áreas no Cerrado e Pantanal; 

• 18 na Mata Atlântica. 

Neste sentido, o Cerrado é o que apresenta maior número de áreas prioritárias, 

principalmente pela extensão que ocupa no Estado e não no sentido de conferir a 

maior importância para a biodiversidade deste bioma frente aos demais. 

Conforme apresentado na Figura 17, o município de Três Lagoas/MS possui seis 

áreas inseridas parcialmente em seu município indicadas como prioritárias para 

conservação, sendo duas delas relativas ao bioma cerrado Ce235 e Ce270 

(extremamente alta prioridade para conservação), e quatro representativas do bioma 

Mata Atlântica codificadas como Ma179, Ma181, Ma189 e Ma192, todas com alta 

prioridade para conservação, de acordo com a 2ª Atualização das Áreas Prioritárias 

para Conservação da Biodiversidade 2018 (MMA, 2018). 
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Figura 17 – Áreas prioritárias para conservação com ocorrência no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de MMA (2018). 

Por fim, assim como exposto no Item 2.1.5.3, intervenções para implantação de 

infraestruturas relacionadas aos sistemas que compõem o saneamento municipal 

devem ser precedidas de uma avaliação preliminar das áreas, a fim de evitar ou 

minimizar a supressão das vegetações nativas (Item 2.1.5.3), principalmente aquelas 

que se situam em áreas de uso específico e/ou restritivo, tais como Unidades de 

Conservação (UCs) (apresentadas no Item 2.1.5.11), áreas de zoneamento municipal, 
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áreas prioritárias, dentre outras, uma vez que tais ambientes são objetos de maior 

cuidado em prol da preservação ambiental. 

2.1.5.11Unidades de Conservação da Natureza 

As Unidades de Conservação (UCs) são áreas com características naturais 

relevantes, devendo ser protegidas com o objetivo de conservação. São 

regulamentadas pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). A referida lei 

define que as UCs devem ser instituídas pelo Poder Público, com limites definidos e 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção (BRASIL, 2000b). 

De acordo com a lei supracitada, as unidades integrantes do SNUC são divididas em 

duas categorias, apresentando características distintas, sendo elas: Unidades de 

Proteção Integral, que objetivam preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso 

indireto dos seus recursos naturais; e Unidades de Uso Sustentável, que visam 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 

recursos naturais. A partir desses dois grupos, as unidades ainda foram subdivididas 

em categorias menores, detalhadas a seguir: 

• Unidades de Proteção Integral: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque 

Nacional; Monumento Natural; e Refúgio de Vida Silvestre. 

• Unidades de Uso Sustentável: Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante 

Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de 

Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural. 

Diante do exposto, no município de Três Lagoas/MS foram verificadas quatro UCs, 

apontadas no Quadro 8 e ilustradas pela Figura 18. Elucida-se que não existem terras 

indígenas homologadas no território três-lagoense.  
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Quadro 8 – Relação de Unidades de Conservação (UCs) inseridas no município de Três Lagoas/MS. 

GRUPO CATEGORIA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (UC) ÁREA (HA) 

Proteção Integral 

Parque Parque Natural Municipal do Pombo 8.033,00 

Reserva Biológica Reserva Biológica das Capivaras 64,00 

Monumento Natural Monumento Natural das Lagoas 117,00 

Uso Sustentável Área de Proteção Ambiental Área de Proteção Ambiental Jupiá 184,00 

TOTAL DE ÁREAS INSERIDAS EM UCs 8.398,00 

Fonte: Autores, a partir de MMA (2020) e Brasil (2000). 

 

Figura 18 – Unidades de Conservação (UCs) existentes no perímetro urbano do município de Três 
Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de MMA (2019). 
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É importante frisar que a contemplação de ações que visem melhorias e soluções 

alternativas para o atendimento da população habitante destas regiões quanto ao 

saneamento rural é fundamental para ampliar o êxito no gerenciamento ambiental 

adequado destas áreas, sobretudo aquelas que se situam em Unidades de 

Conservação (UCs) de uso específico e/ou restritivo. Tal planejamento deve ser 

implementado através de medidas consideradas no Plano de Manejo das unidades 

com objetivo de reduzir possíveis fontes de contaminação da água e do solo, 

buscando modelos alternativos sustentáveis que se adequem às peculiaridades da 

vida no campo em prol da preservação ambiental. 

2.2 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO 

O conhecimento prévio das características demográficas e socioeconômicas dos 

habitantes locais na esfera abrangida pelo projeto é essencial para a realização de 

qualquer ação de planejamento urbano, e no contexto deste planejamento refletem 

diretamente sobre os serviços de saneamento. O componente social deste 

diagnóstico se preocupa em demonstrar o comportamento de variáveis que 

expressam as condições em que os habitantes do município de Três Lagoas/MS têm 

vivido, através de informações sobre a população, idade, histórico-cultural, renda, 

emprego, saúde, habitação, nível de alfabetização, educação, dentre outros. 

Já o diagnóstico econômico tem como objetivo avaliar o comércio, a indústria, e a 

prestação de serviços, bem como a influência de atividades agropecuárias e do 

extrativismo vegetal na economia municipal. Tais indicadores são instrumentos 

orientativos para a elaboração de políticas públicas, planos e programas voltados ao 

desenvolvimento local, e que, portanto, devem ser considerados e integrados ao 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Lagoas/MS. 

2.2.1 Dados Demográficos e Estudo de Densidade Populacional 

Segundo dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

população de Três Lagoa/MS em 2010 era de 101.791 habitantes, sendo deste total, 

4.722 pessoas residentes na área rural (4,64%) e 97.069 na área urbana (95,36%) 

(IBGE, 2010). De acordo com a estimativa populacional de 2020, a população do 

município atingiu 123.281 habitantes (IBGE, 2019a), havendo, portanto, um 

crescimento de 21,11% da população ao longo dos últimos 10 anos. 



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

75 

A partir dos dados de censo, contagem e estimativas populacionais do IBGE, 

elaborou-se o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Evolução da população total do município de Três Lagoas/MS. 
Nota:(1) Censo demográfico; (2) Contagem populacional. Os demais dados se configuram como estimativas anuais do IBGE. 
Fonte: Autores, a partir de IBGE (2019a) e SIDRA (1991, 1996, 2000, 2007, 2010). 

No período entre 2007 e 2010 houve um expressivo incremento populacional, com 

cerca de 15.877 habitantes, atingindo um média de crescimento de aproximadamente 

5.292 habitantes anualmente. Vale mencionar que esse aumento significativo da 

população total no município se deu pelo desenvolvimento industrial da região. 

Além disso, de acordo com a tendência demonstrada no Gráfico 2, Três Lagoas/MS 

tende a expandir ainda mais seu perímetro urbano, o que demanda planejamento 

estratégico que acompanhe essa urbanização acelerada. O crescimento acelerado da 

população, principalmente urbana, pode causar diversos problemas estruturais, os 

quais podem e devem ser evitados quando previstos e analisados. 

Com isso, verifica-se que a análise da estimativa do crescimento populacional é ponto 

fundamental para o planejamento do município no que diz respeito à demanda e 
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prestação dos serviços referentes ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem urbana e manejo dos resíduos sólidos, principalmente balizando que o 

atendimento dos sistemas mencionados seja efetuado em consonância à legislação 

aplicável e às ações implantadas pelo município.  

A fim de evidenciar o aumento populacional ocorrido no município compreendendo os 

anos censitários do IBGE, foi elaborado o Gráfico 3, que apresenta a taxa de 

crescimento da população total entre os anos de 1991 e 2000 (15,99%) e de 2000 e 

2010 (28,75%). Considerando o período compreendido entre 1991 e 2010, o aumento 

populacional foi ainda mais significativo, atingindo 49,34%, representando um 

incremento de 33.629 habitantes (SIDRA, 1991, 2000, 2010). 

 

Gráfico 3 – Evolução da população total do município de Três Lagoas/MS nos anos dos dados censitários. 
Fonte: Autores, a partir de SIDRA (1991, 2000, 2010) 

A partir de levantamento dos dados censitários do IBGE para 2010, foi elaborado o 

Gráfico 4, no qual é possível observar que a população é equitativamente distribuída 

em relação ao sexo, compreendendo um percentual de 50,37% para mulheres e 

49,63% para os homens. No que tange à faixa etária, percebe-se que a maioria da 

população se situa no intervalo de idade entre 20 e 29 anos, evidenciando no 

município a predominância de adultos. 
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Gráfico 4 – Distribuição da população do município de Três Lagoas/MS por faixa etária e sexo no ano de 
2010. 
Fonte: Autores, a partir de IBGE (2010a). 

O incremento populacional supracitado foi acompanhado pela tendência da população 

em se concentrar na sede urbana, como poder ser visto no Gráfico 5. Em 1991 a 

população urbana e rural apresentavam percentual de 90,45% e 9,55% em relação 

ao total, respectivamente, passando para valores de 95,36% e 4,64% em 2010 

(SIDRA, 1991, 2000, 2010). 

 

Gráfico 5– População rural e urbana de Três Lagoas/MS nos anos censitários. 
Fonte: Autores, a partir de SIDRA (1991, 2000, 2010). 

Este crescimento da população de forma concentrada na sede urbana refletiu 

diretamente na demanda pela implantação e aperfeiçoamento do saneamento básico 

municipal, desde o atendimento com água potável, um bem natural indispensável a 

vida e as diversas atividades humanas, até os demais sistemas, que não menos 

4.817
4.904

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

0 a 4 anos

5 a 9 anos

10 a 14 anos

15 a 19 anos

20 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 34 anos

35 a 39 anos

40 a 44 anos

45 a 49 anos

50 a 54 anos

55 a 59 anos

60 a 64 anos

65 a 69 anos

70 a 74 anos

75 a 79 anos

80 a 84 anos

85 a 89 anos

90 anos ou mais

População (hab.)

F
A

IX
A

 E
T

Á
R

IA
Homens

Mulheres

61.650 73.669 97.069

6.512 5.390 4.722

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1991 2000 2010

P
O

P
U

L
A

Ç
Ã

O
 (

h
a

b
.)

ANO

Urbana Rural



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

78 

importantes, possuem papel fundamental para propiciar melhores condições à saúde 

pública e qualidade do meio ambiente. 

Buscando-se demonstrar a densidade populacional na área urbana da sede de Três 

Lagoas/MS, elaborou-se Figura 19, que apresenta informações dos setores 

censitários do IBGE, permitindo uma visualização espacial da concentração 

demográfica da população. 

 

Figura 19 – Densidade demográfica da sede urbana do município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de SIDRA (2010). 
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2.2.2 Dados Históricos e Culturais 

A história do município de Três Lagoas/MS começou com a vinda de sertanejos do 

Triângulo Mineiro para a região, de modo que, na primeira metade do século XIX, 

grande parte das terras já estavam delimitadas e apropriadas por suas numerosas 

famílias.  

Na década de 80, iniciou-se a criação de gado nas terras três-lagoenses, atraindo 

comerciantes e peões para a região. Assim, formaram-se núcleos em três regiões do 

município: o norte do rio Sucuriú, na região do Ribeirão Beltrão; o centro e atual 

perímetro urbano, na área das três lagoas e o Sul, na área do Rio Verde. 

Já no início do Século XX, um acampamento foi instalado às margens da Lagoa Maior 

por um grupo de engenheiros, motivando a edificação de inúmeras moradias e o 

surgimento de um novo povoado. O povoado foi elevado a distrito pela Lei nº 656, de 

12 de junho de 1914, pertencente a Santana do Paranaíba. Em 15 de junho de 1915 

a Lei Estadual nº 706 criava a Vila de Três Lagoas, ainda parte de Paranaíba, mas 

emancipada politicamente. 

Popularmente conhecida como “Cidade das Águas”, Três Lagoas/MS é reconhecida 

internacionalmente como a “Capital Mundial da Celulose” devido ao crescimento do 

setor nos últimos anos, além da transição da agropecuária para a industrialização e o 

aumento de florestas de eucalipto na região. 

Apesar da importante fase industrial vivida por Três Lagoas/MS, o município cultiva 

ainda aspectos tradicionais e regionais de sua cultura, entre eles, estilos musicais 

como o forró, chamamé, música caipira e sertaneja; peças artesanais de madeira e 

cerâmica e pratos típicos como o churrasco, tilápia com provolone, compotas de frutas 

e doces à base do milho, como curau e pamonha, além do costume mais característico 

da cidade, o “tereré”. 

2.2.3 Caracterização da Situação Econômica 

O conhecimento prévio das características demográficas e socioeconômicas dos 

habitantes locais na esfera abrangida pelo projeto é essencial para a realização de 

qualquer ação de planejamento urbano, e no contexto deste planejamento refletem 

diretamente sobre os serviços de saneamento. O componente social deste 
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diagnóstico se preocupa em demonstrar o comportamento de variáveis que 

expressam as condições em que os habitantes do município de Três Lagoas/MS têm 

vivido, através de informações sobre a população, idade, histórico-cultural, renda, 

emprego, saúde, habitação, nível de alfabetização, educação, dentre outros. 

Já o diagnóstico econômico tem como objetivo avaliar o comércio, a indústria, e a 

prestação de serviços, bem como a influência de atividades agropecuárias e do 

extrativismo vegetal na economia municipal. Tais indicadores são instrumentos 

orientativos para a elaboração de políticas públicas, planos e programas voltados ao 

desenvolvimento local, e que, portanto, devem ser considerados e integrados ao 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Lagoas/MS. 

2.2.3.1 Comércio 

Este Item busca identificar, a partir de informações secundárias obtidas na Base de 

Dados do Estado de Mato Grosso do Sul (BDE) da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar 

(SEMAGRO), a evolução comercial de Três Lagoas/MS e os principais tipos de 

atividades comerciais agrupadas quanto à concentração do principal ramo produtivo 

(Gráfico 6). 

 

Gráfico 6– Evolução do número de estabelecimentos comerciais no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de SEMAGRO (2020a). 

Como se pode observar no Gráfico 6, houve um acréscimo de 1.429 estabelecimentos 

comerciais em Três Lagoas/MS entre os anos de 2000 e 2020. Nota-se ainda que 
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houve um crescimento de 226 e 9 unidades varejistas e atacadistas, respectivamente, 

entre 2019 e 2020. 

Durante a etapa de planejamento, é necessário conhecer, além da quantidade, os 

ramos das atividades comerciais no município visto que esta categoria de 

empreendimentos se caracteriza por maior demanda pelos serviços como o de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário para a realização de suas atividades, 

variando de acordo com sua tipologia e porte, além de no geral atraírem maior fluxo 

de pessoas em suas instalações. Assim no Gráfico 7 é apresentada a 

representatividade dos grupos varejistas existentes no município no ano de 2020. 

 

Gráfico 7 – Estabelecimentos comerciais do ramo varejista por segmentos de atividade no município de 
Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de SEMAGRO (2020a). 

Referente ao ramo varejista no município de Três Lagoas/MS, destacam-se em 

quantidade os segmentos de atividades de “alimentação” (32,39%) e de “vestuários, 

objetos e artigos para uso doméstico” (22,61%). Por outro lado, no Gráfico 8 é 

apresentada a representatividade dos grupos de comércio atacadista existentes no 

município no ano de 2020. 
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Gráfico 8– Estabelecimentos comerciais do ramo atacadista por segmento de atividade no município de 
Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de SEMAGRO (2020b) 

No que concerne ao ramo atacadista, observou-se a existência de 23 

estabelecimentos do segmento de “produtos alimentícios” (21,30%), 16 do segmento 

de “produtos diversos” (14,81%) e 13 no ramo de “sucatas e usados para recuperação 

industrial” (12,04%), dentre outros estabelecimentos de segmentos comerciais 

variados. 

2.2.3.2 Prestação de Serviços 

As prestações de serviços, diferentemente do comércio (Item 2.2.3.1, pág. 80), são 

atividades caracterizadas pelas vendas de serviços e não de produtos, isto é, 

envolvem a execução de trabalhos contratados por terceiros, que podem ser 

estendidas para consultorias e assessorias. Assim, considera-se prestação de serviço 

todas as operações onerosas que não constituam transmissões de bens, importações 

ou aquisições intracomunitárias. Neste aspecto, necessário se faz caracterizar os 

principais ramos inseridos nesta categoria de atividades econômicas do município, de 
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forma a identificá-las e, no âmbito do planejamento que envolve as vertentes que 

compõem o saneamento básico, se possa considerá-las prevendo, por exemplo, 

ações específicas que envolvam este setor no sentido de estimular a redução do 

consumo e gastos com água através do emprego de práticas e tecnologias mais 

sustentáveis. 

Diante do exposto, este Item busca identificar, partindo de informações secundárias 

obtidas através do banco de dados da SEMAGRO, a evolução dos estabelecimentos 

prestadores de serviços no município de Três Lagoas/MS e seus respectivos ramos 

de atividades. 

O crescimento do número de estabelecimentos prestadores de serviços em Três 

Lagoas/MS entre os anos de 2007 e 2020 foi de aproximadamente 356,48%, atingindo 

um total de 881 empreendimentos ao final deste período. Conforme apresenta o 

Gráfico 9, o aumento mais significativo ocorreu recentemente, entre os anos de 2019 

e 2020, com aumento de 119 estabelecimentos. 

 

Gráfico 9– Evolução dos estabelecimentos de prestações de serviços no município de Três Lagoas/MS 
entre os anos de 2007 e 2020. 
Fonte: Autores, a partir de SEMAGRO (2020c). 

Durante a etapa de planejamento, faz-se necessário conhecer, além da quantidade, 

os segmentos de atividades de prestações de serviços no município, pois as 

atividades envolvidas no funcionamento destes empreendimentos podem, além de 

caracterizar uma possível demanda por serviços de saneamento básico, se tornarem 

potenciais parceiros na execução de ações de planejamento para promoção de 
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melhorias destes serviços no âmbito municipal. Neste sentido, compilaram-se os 

dados levantados junto à SEMAGRO para o ano de 2020, sintetizados no Quadro 9 

Quadro 9 – Segmentos das atividades de prestações de serviços no ano de 2020. 

ATIVIDADE QUATIDADE 

Estabelecimentos de Serviços de Saúde 2 0,23% 

Estabelecimentos de Serviços de Arquitetura e Engenharia; Testes e Análises 

Técnicas 
24 2,72% 

Estabelecimentos de Serviços Especializado para Construção 24 2,72% 

Estabelecimentos de Estética e Tratamento de Beleza 32 3,63% 

Estabelecimentos de Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros 29 3,29% 

Estabelecimentos de Transporte Rodoviário de Carga 186 21,11% 

Estabelecimentos - Outros Serviços de Transporte 30 3,41% 

Estabelecimentos de Armazenamento e Atividades Auxiliares dos Transportes 2 0,23% 

Estabelecimentos de Reparação e Manutenção de Equipamentos e Máquinas 35 3,97% 

Estabelecimentos de Atividades de Rádio 3 0,34% 

Estabelecimentos de Televisão Aberta 1 0,11% 

Estabelecimentos de Operadoras de Televisão por Assinatura por Cabo  0,00% 

Estabelecimentos de Informática e Serviços na Web (provedores, etc) 14 1,59% 

Estabelecimentos - Outros Serviços de Comunicação 8 0,91% 

Estabelecimentos de Geração de Energia Elétrica 2 0,23% 

Estabelecimentos de Transmissão de Energia Elétrica 1 0,11% 

Estabelecimentos de Distribuição de Energia Elétrica 1 0,11% 

Estabelecimentos de Serviços - Outros Alojamentos 4 0,45% 

Estabelecimentos de Serviços - Hotéis 9 1,02% 

Estabelecimentos de Serviços - Motéis 5 0,57% 

Estabelecimentos de Serviços - Apart-Hotéis 1 0,11% 

Estabelecimentos de Agências de Viagens e Turismo 1 0,11% 

Estabelecimentos de Serviços - Leiloeiros 2 0,23% 

Estabelecimentos de Serviços - Diversos 465 52,78% 

TOTAL 881 100% 

Fonte: Autores, a partir de SEMAGRO (2020c). 

Conforme pode ser observado, destacam-se o ramo que agrupou serviços diversos e 

o de transporte rodoviário de carga como mais representativos, contabilizados em um 

total de 465 estabelecimento (52,78%) e 186 estabelecimentos (21,11%), 

respectivamente, do total de atividades de prestação de serviço no município de Três 

Lagoas/MS.   
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2.2.3.3 Indústria 

O setor industrial do município, segundo dados obtidos a partir de SEMAGRO (2020c), 

apresentou um crescimento de 225,32% entre os anos de 2000 e 2020, período em 

que houve um incremento de 356 indústrias, atingindo um total de 514 unidades ao 

final do período mencionado. Ressalta-se que, assim como o setor comercial, o 

número de indústrias sofreu uma oscilação na quantidade de estabelecimentos e 

voltou a ter um crescimento ascendente a partir do ano de 2004 (Gráfico 10), 

apresentando outro relativo decrescimento entre os anos de 2016 e 2017. 

 

Gráfico 10– Evolução do número de estabelecimentos industriais no município de Três Lagoas/MS (2000 a 
2019). 
Fonte: Autores, a partir de SEMAGRO (2020d). 

Quanto aos segmentos de atividades industriais em funcionamento no ano de 2020, 

verifica-se que as indústrias de Três Lagoas/MS pertencem majoritariamente ao ramo 

de construção, com um número de 129 atividades (25,10%). Neste grupo, destaca-se 

a Indústria de Construção de Edifícios, com 67 atividades (13,04% do total). Outra 

categoria expressiva é a Indústria de Produtos Alimentícios, com 66 atividades 

(12,84%), seguida pela Indústria de Metalurgia, com 54 atividades (10,51%). Outros 

grupos com quantidades de estabelecimentos. pouco representativas foram 

agrupadas na categoria “Indústrias Diversas”, correspondendo a 49 atividades 

(9,53%). A divisão generalizada desses setores de atividades industriais pode ser 

observada no Gráfico 11. 
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Gráfico 11– Setores de atividades industriais de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de SEMAGRO (2020e). 

2.2.3.4 Agropecuária e Extrativismo Vegetal 

O município de Três Lagoas/MS, segundo dados do IBGE (2019c), colabora com uma 

pequena parcela no efetivo de rebanhos do cenário sul-mato-grossense. Em relação 

à participação percentual, destaca-se a criação de caprinos (1.330 cabeças), que 

representa 4,83% da criação total desses animais em todo o Estado de Mato Grosso 

do Sul para o ano de 2019. Quantitativamente, para o mesmo ano, o município é mais 

expressivo na criação de bovinos (540.685 cabeças) e de galináceos (28.684 

cabeças). Vale mencionar ainda a presença de 5 estabelecimentos de apicultura em 

Três Lagoas/MS, 0,72% em relação ao total de estabelecimento estaduais (IBGE, 

2016). Com relação aos produtos derivados da pecuária, a produção de mel de abelha 

é a mais expressiva do município a nível estadual, representando 12,48% do total 

(SIDRA, 2019a). 

As Tabela 1 e Tabela 2 sintetizam as principais informações referentes ao Perfil da 

Pecuária do município de Três Lagoas/MS no ano de 2019. 
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Tabela 1 – Perfil da Pecuária Municipal de Três Lagoas/MS no ano de 2019 – Efetivo de Rebanhos. 

ESPECIFICAÇÕES 
QUANTIDADE 

(CABEÇAS) 

PARTICIPAÇÃO 

ESTADUAL MESORREGIONAL¹ MICRORREGIONAL² 

Bovino 540.685 2,79% 9,05% 18,59% 

Bubalinos 47 0,31% 1,30% 8,35% 

Equinos 8.813 2,44% 9,57% 24,02% 

Suínos 965 0,06% 0,44% 0,52% 

Caprinos 1.330 4,83% 22,55% 43,97% 

Ovinos 9.879 2,28% 8,58% 18,62% 

Galináceos 28.684 0,10% 1,13% 7,62% 

Galinhas 9.044 0,24% 1,97% 5,50% 

Nota: (1) Mesorregião Leste de Mato Grosso do Sul; (2) Microrregião de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de SIDRA (2019b). 

Tabela 2– Perfil da Pecuária Municipal de Três Lagoas/MS no ano de 2019 – Produção de Origem Animal. 

ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE  
PARTICIPAÇÃO 

ESTADUAL MESORREGIONAL¹ MICRORREGIONAL² 

Leite (1.000 litros) 920 0,33% 0,99% 15,13% 

Ovos de Galinha (1.000 

dúzias) 
47 0,09% 0,82% 2,15% 

Mel de abelha (kg) 121.520 12,48% 28,49% 46,32% 

Lã (kg) 651 0,90% 5,65% 16,25% 

Nota: (1) Mesorregião Leste de Mato Grosso do Sul; (2) Microrregião de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de SIDRA (2019b). 

No setor agrícola, o município de Três Lagoas/MS é mais expressivo na produção de 

laranja, com uma área plantada/colhida de 100 hectares, produzindo 3.468 toneladas 

no ano de 2019, representando 52,30%de sua produção, além da cultura de soja, que 

se estendeu por 584 hectares, gerando uma produção de 1.372 toneladas do grão, 

correspondendo a cerca de 20,69% de toda a produção agrícola do município em 

termos de quantidade produzida (em toneladas) (SIDRA, 2019b). 

A Tabela 3 traz os principais produtos agrícolas produzidos em Três Lagoas/MS no 

ano citado. 

Tabela 3 - Produção agrícola do município de Três Lagoas/MS em 2019. 

PRODUTOS 
ÁREA PLANTADA 

(HA) 

ÁREA COLHIDA 

(HA) 

QUANTIDADE 

PRODUZIDA (T) 

RENDIMENTO MÉDIO 

(KG/HA) 

Borracha (látex 

coagulado) 
140 140 324 2.314 

Coco-da-baía 2 2 17 8.500 

Laranja  100 100 3.468 34.680 

Mamão 12 12 400 33.333 

Mandioca 70 70 1.050 15.000 

Soja (em grão) 584 584 1.372 2.349 

Fonte: Autores, a partir de SIDRA (2019c). 
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A economia do município de Três Lagoas/MS também conta com o extrativismo de 

carvão vegetal, com uma produção de 719 tonelada no ano de 2019, representando 

1,30% da produção estadual no mesmo período (SIDRA, 2019b). 

2.2.3.5 Produto Interno Bruto 

O Produto Interno Bruto (PIB) é um indicador que permite mensurar a atividade 

econômica de uma determinada região, para isto, considera-se a soma monetária de 

todos os bens e serviços finais produzidos na região durante um certo período. Neste 

sentido, pode-se assumir que o valor do PIB indica a capacidade da população de 

adquirir bens e produtos, tornando-se, assim, um indicador do padrão de vida da 

população, embora o PIB não considere as desigualdades econômicas, sociais, índice 

de desemprego, dentre outros indicadores. 

Pelo exposto, é possível relacionar o valor do PIB com as características da população 

no que tange aos hábitos de vida e consumo de produtos, fatores que refletem de 

forma significativa na demanda destas pessoas pelos serviços de saneamento básico, 

principalmente pelo consumo de água potável, uma vez que geralmente o alto valor 

do PIB está relacionado com maior consumo e, consequentemente, com uma maior 

utilização de água e consequente geração de esgoto doméstico, além da geração de 

resíduos sólidos. 

Segundo dados do IBGE, no período de 2008 a 2018, Três Lagoas/MS apresentou 

um crescimento de 439,57% no valor do Produto Interno Bruto, em contraste ao 

crescimento de 195,34% do Estado. O valor do PIB em 2018 era de aproximadamente 

11,55 bilhões de reais, conforme apresentado no Gráfico 12, ano em que o município 

correspondeu ao 2° maior PIB do Estado de Mato Grosso do Sul (SIDRA, 2018). 
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Gráfico 12 – Produto Interno Bruto do município de Três Lagoas/MS em relação à média do Estado de 2008 
a 2018. 
Fonte: Autores, a partir de: SIDRA (2018). 

Em relação à composição do PIB municipal durante os anos de 2008 a 2018, verificou-

se que a maior parcela de contribuição advém do Setor de Indústrias, correspondendo 

a 59,86% do PIB total municipal para o ano de 2018, seguido do Setor de Serviços 

(24,22%) conforme apresenta o Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 – Composição do PIB do município de Três Lagoas/MS entre os anos de 2008 e 2018. 
Fonte: Autores, a partir de SIDRA (2018). 

No que concerne ao PIB per capita, isto é, a divisão de riqueza pelo número de 

habitantes do município, Três Lagoas/MS apresentou valor de R$96.640,00 

(SEMAGRO, 2018).   
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2.2.3.6 Rendimento nominal mensal domiciliar 

A fim de representar a distribuição da renda média da população urbana do município 

de Três Lagoas/MS, foi elaborada a Figura 20, a partir dos setores censitários de 2010, 

que apresenta a o rendimento nominal mensal médio dos domicílios particulares 

permanentes de acordo com as unidades de espaço definidas para contabilização do 

censo do IBGE 2010. 

 

Figura 20 – Rendimento mensal médio dos domicílios permanentes na sede urbana de Três Lagoas/MS, de 
acordo com os setores censitários. 
Fonte: Autores, a partir de IBGE (2010a). 
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Pormenorizando as informações apresentadas, foi elaborado o Gráfico 14, que expõe 

o rendimento nominal mensal domiciliar per capita do município de Três Lagoas/MS 

no ano de 2010. Observa-se que a maioria dos domicílios apresentava rendimento 

mensal per capita inferior a 3 salários-mínimos: 80,31% dos domicílios se dividem 

entre as categorias sem rendimento (2,41%), até ¼ (3,19%), mais de ¼ a ½ (13,64%), 

mais de ½ a 1 (31,87%) e mais de 1 a 2 (29,20%). 

Sendo assim, a categoria mais 

representativa encontra-se na faixa de 

mais de ½ a 1 salário-mínimo per capita 

(31,87%), seguida pela faixa mais de 1 a 

2 per capita (29,20%). Ademais, 19,70% 

dos domicílios apresentam rendimento 

superior a 2 salários-mínimos per capita. 

Essa análise é importante pois permite a 

caracterização da concentração da renda 

no município, aspecto que no contexto 

nacional está intrinsecamente associado à 

qualidade de vida da população, uma vez 

que as condições de saneamento básico 

são preponderantemente determinantes. Assim, este conhecimento se faz importante 

para a elaboração deste diagnóstico, principalmente no que se refere à definição das 

prioridades das ações específicas para a operacionalização do SAA, SES e SDU. 

2.2.3.7 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é o conjunto de indicadores 

socioeconômicos de renda, longevidade e nível educacional da população, que 

empregado na ótica do município é denominado de Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM).  

Para o cálculo do referido índice são levados em consideração: a expectativa de vida 

ao nascer que determina o valor do IDHM-Longevidade; a escolaridade da população 

adulta e o fluxo escolar da população que a partir de uma média geométrica define o 

IDHM-Educação; e a renda per capita local que define o valor do IDHM-Renda. A 

 
Gráfico 14 – Rendimento mensal domiciliar per 
capita dos domicílios particulares permanentes 
do município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de SIDRA (2010). 
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média geométrica dos IDHs de longevidade, educação e renda definem o IDHM do 

município. 

Partindo desta premissa, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), o município de Três Lagoas/MS possuía em 2010 um 

IDHM de 0,744, assim, estava situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto 

(IDHM entre 0,700 e 0,799), ocupando a 4ª posição em relação aos 79 municípios de 

Mato Grosso do Sul (PNUD, 2013). Ainda, em relação ao ranking nacional, Três 

Lagoas/MS ocupava em 2010 a 667º posição entre 5.565 municípios brasileiros, 

sendo que neste ranking o maior IDHM é 0,862 e o menor 0,418 (PNUD, 2013) 

Entre os anos de 1991 e 2010, 

o indicador que mais cresceu 

em termos absolutos foi o de 

Educação (crescimento de 

0,342), seguida pela 

Longevidade e Renda, com 

crescimentos de 0,179 e 0,119 

respectivamente, conforme 

apresentado no Gráfico 15 

(PNUD, 2020). 

Analisando-se os valores do 

IDHM de Três Lagoas/MS apresentados no Gráfico 16, verifica-se que entre os anos 

de 1991 e 2000 houve um crescimento de 24,75%, tendo o IDHM passado de 0,505 

para 0,63. Já entre os anos de 2000 e 2010, este crescimento foi menos acentuado 

(18,10%). 

 
Gráfico 15 – Evolução do índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal do município de Três Lagoas/MS entre 1991 e 2010. 
Fonte: Autores, a partir de PNUD (2013). 
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Sendo assim, no horizonte 

apresentado acima, o município 

de Três Lagoas/MS abandonou o 

nível “Baixo” e alcançou o de 

“Alto” para o IDHM. Este fato 

indica que houve melhora na 

qualidade de vida da população, 

medidos através dos indicadores 

de renda, longevidade e 

educação. 

Analisando o Gráfico 16, observa-

se que Três Lagoas/MS apresenta valores de IDHM acima da média do Estado, o que 

indica um padrão de qualidade de vida superior em relação aos demais municípios 

sul-mato-grossenses em todo o horizonte. 

Estes indicadores são importantes no tocante ao saneamento básico, pois são reflexo 

em boa parte das condições de acesso da população à água tratada, do atendimento 

com rede de esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos domiciliares, além do 

contexto habitacional que, no contexto nacional, assim como no município, ainda 

existem várias pessoas vivendo em áreas de riscos ambientais devido à problemas 

de drenagem, tais como alagamentos, inundações e deslizamentos de margens. 

Portanto, os serviços mencionados são notadamente serviços que propiciam 

melhores condições de vida à população e consequentemente contribuem para maior 

longevidade das pessoas que refletirá em índices melhores do IDHM.  

Neste contexto, verifica-se que as localidades com melhores índices de nível de 

educação e de renda, correspondem no geral as áreas assistidas com os serviços 

regulares de saneamento, situação que se observa na sede urbana de Três 

Lagoas/MS, onde as áreas centrais, com maior abrangência e frequência de 

atendimentos pelos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

coleta de resíduos correspondem as regiões que apresentam os maiores rendimentos 

mensais por domicílios particulares permanentes. 

  

 
Gráfico 16 – Evolução do IDHM de Três Lagoas/MS e do 
Estado de Mato Grosso do Sul. 
Fonte: Autores, a partir de PNUD (2013). 
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2.2.4 Identificação de Entidades Organizadas no Município 

O levantamento de entidades organizadas existentes no município de Três 

Lagoas/MS está relacionado à possível influência das mesmas sobre grupos da 

população, uma vez que as entidades, de acordo com suas ações e importância 

social, podem contribuir para a divulgação e operacionalização do planejamento 

proposto na revisão e atualização do PMSB.  

Assim sendo, foi realizado um levantamento sobre as Organizações Não 

Governamentais (ONGs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPs), associações, clubes de serviços, empresas e indústrias instaladas no 

município. 

Neste sentido, inicialmente foi consultada a lista de ONGs existente no município e as 

Entidades Qualificadas, registradas pelo Ministério da Justiça (MJ, 2021). O Quadro 

10 apresenta a relação das organizações identificadas em Três Lagoas/MS. 

Quadro 10 – Organizações Não Governamentais e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
identificadas no município de Três Lagoas/MS. 

NOME ENDEREÇO CNPJ 

Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Três Lagoas (APAE) 
Rua Generoso Siqueira - 798 3689866000140 

Creche Dona Clementina Carrato Rua João Carrato - 691 3106804000168 

Grupo Assistencial Espírita "A Candeia" Rua Manoel Pedro de Campos - 253 3429040000141 

Grupo Assistencial Experiência da Vida - 

Ivandro Reis de Matos (GAE VIDA) 
Rua Manoel Antônio Jeremias - 100 37198934000190 

Grupo Da Fraternidade Espírita José Xavier Rua Zuleide Peres Tabox - 751 15555477000100 

Instituto de Desenvolvimento Social, 

Econômico e Ambiental de Mato Grosso do 

Sul 

Avenida Ranulpho Marques Leal - 

1789 
7676154000147 

Instituto Zéc 
Rua José Correa da Silveira - 1434, 

Parque São Carlos 
21810097000178 

Sistema Integrado de Saúde - Medical Center 
Rua João Dantas Filgueiras – 1185, 

São Carlos 
12268485000188 

Rede Feminina de Combate ao Câncer de 

Três Lagoas 
Rua Zuleide Perez Tabox - 150 926154000109 

Sociedade Beneficente do Hospital Nossa 

Senhora Auxiliadora 
Av. Rosário Congro - 1533 3873593000199 

Sociedade São Vicente de Paulo Rua Paranaíba - 1299 3879723000109 

União Social Ecológica (USE) Rua Moeda - 1646 - 

Fonte: Autores, a partir de OngsBrasil (2021) e Ministério da Justiça (MJ, 2021).  
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2.2.5 Estudo do Nível Educacional e Caracterização do Sistema de Educação 

É evidente que ações de educação e sensibilização ambiental voltadas ao 

saneamento devem ser coerentes com o nível de acesso à educação dos cidadãos, 

de modo que a transmissão de informações ocorra de forma clara e acessível aos 

diferentes contextos sociais. Nesse sentido, a caracterização do nível educacional e 

do sistema de educação do município é importante na avaliação do grau de dificuldade 

a ser enfrentado e às formas de abordagem no tocante à divulgação do planejamento 

à população 

Diante do exposto, este Subcapítulo objetiva apresentar informações a respeito do 

nível de educação e da taxa de alfabetização da população três-lagoense. Seguindo 

esta premissa, os resultados aqui apresentados auxiliarão na etapa de planejamento 

estratégico, principalmente relacionado com a definição de programas, projetos e 

ações relacionados com a educação ambiental voltados as questões que envolvem o 

abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos domésticos, manejo 

de resíduos sólidos e drenagem urbana. 

Através dos dados do censo demográfico, verifica-se que em 2010 Três Lagoas/MS 

apresentava taxa de alfabetização considerada alta, quando atingiu um índice de 

92,07% da população, correspondente a 86.673 habitantes alfabetizados. A faixa 

etária que apresenta maior taxa de alfabetização é a de 15 a 19 anos (99,07%, 

correspondente a 8.705 habitantes). Destacam-se ainda as faixas de 20 a 29 anos 

(98,74%, correspondente a 18.942 habitantes) e de 30 a 39 anos (96,74%, 

correspondente a 15.738 habitantes), as quais são mais representativas em 

quantidade de habitantes (SIDRA, 2010), conforme apresentado no Gráfico 17. 
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Gráfico 17 - População alfabetizada por faixa etária no ano de 2010 no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de SIDRA (2010). 

No que concerne ao número de matrículas efetuadas entre os anos de 2000 e 2019, 

conforme exposto no Gráfico 18, verifica-se que todas as categorias apresentaram um 

aumento significativo, com destaque para a educação infantil, com um crescimento de 

176,24%. 

 

Gráfico 18 – Número de matrículas realizadas em unidades escolares em Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de SEMAGRO (2020f). 

O elevado número de matrículas no ensino fundamental é um ponto positivo, pois 

denota que este grupo significativo da população deve ser abrangido por ações de 

educação ambiental a serem adotadas no âmbito do planejamento do saneamento 

básico municipal, envolvendo-o a fim de despertar o conhecimento e a sensibilização 

dos alunos desta fase escolar no âmbito da educação formal e não-formal, de maneira 

a transformá-los em disseminadores das ações à serem planejadas ao longo do 

processo de construção do PMSB.  
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Como parte da caracterização do sistema educacional municipal, foi elaborada a 

Figura 21 com a localização das unidades de ensino da esfera municipal e estadual 

existentes na área urbana e rural, bem como das principais instituições de ensino 

público superior existentes na sede municipal de Três Lagoas/MS. 

Complementarmente, o Quadro 11 abarca a relação dos estabelecimentos 

educacionais e seus respectivos endereços. 

 

Figura 21 – Estabelecimentos de ensino localizados na área urbana e rural de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de SED (2019). 
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Quadro 11 – Identificação dos principais estabelecimentos de ensino público de Três Lagoas/MS. 

ID ESCOLA ENDEREÇO BAIRRO 

1 CEI Diógenes de Lima Rua Graça Aranha, 2315 Jardim Dourados 

2 CEI Dona Diva Garcia de Souza Rua Aniceto Antônio Arão, 1052 Jardim Paranapungá 

3 CEI Guanabara Rua Antônio Custodio de Oliveira, 397 
Parque Residencial 

Jamel Ville II 

4 CEI Jaci Cambuí Ferreira Rua Vilson Vendramim, 241 Vila Piloto 

5 CEI Nilza Tebet Thomé 
Travessa Visconde de Tamandaré, 

1185 
Vila Nova 

6 CEI Nossa Senhora Aparecida Rua Coronel Lima Figueiredo, 595 
Nossa Senhora 

Aparecida 

7 CEI Novo Alvorada Rua Heleyne Cristina Garcia Correia Jardim Flamboyant 

8 CEI Olga Salati Marcondes Rua Alba Cândida Pereira, 950 Vila Alegre 

9 CEI Prof. Neife De Souza Lima Rua Euridice Chagas Cruz, 2474 Jardim Alvorada 

10 CEI Profª. Lilian Marcia Dias Rua Alexandre Abrão, 2400 Santa Rita 

11 
CEI Profª. Maria Aparecida do 

Nascimento Castro 
Rua Darcy Pio, 631 Santos Dumont 

12 CEI Santa Luzia Rua Trajano Dos Santos, 25 Santa Luzia 

13 CEI Interlagos Rua Alfredo Justino, 240 Interlagos 

14 CEI Prof. Maronita Pereira dos Santos Rua Ômega, 190 Jupiá 

15 CEI Dona Clementina Carrato Rua Joao Carrato, 691 Centro 

16 CEI Massumi Otsubo Rua Irma Rosita De Oliveira Vila Haro 

17 CEI Profª Clarinda Dias Conceição Rua Joao Silva, 33 Centro 

18 CEI Profª Andrea Martinez Tabanez Rua Sibipiruna Jardim Carandá 

19 EM Eufrosina Pinto Rua Bernardino Antônio Leite Santos Dumont II 

20 EM Flausina de Assunção Marinho Rua Maria Moreira Queiroz, 1880 Santa Rita 

21 EM Gal. Nelson Custodio De Oliveira 
Rua Sergio Roberto Ribeiro Silva, 

1225 
Novo Alvorada 

22 EM Gentil Rodrigues Montalvão Rua Bernardino Mendes, 1081 Jardim Bela Vista 

23 EM Joaquim Marques de Souza Rua Alaor Pimenta De Queiroz, 1667 Vila Alegre 

24 EM Olyntho Mancini Rua Irma Rosita De Oliveira Lima Vila Haro 

25 EM Parque São Carlos Rua Irmãos Cameschi, 688 Parque São Carlos 

26 EM Presidente Medici Rua Otavio Sigefredo Roriz, 1336 Jardim Cangalha 

27 EM Prof Elson Lot Rigo Rua Marcilio Dias Jardim Oiti 

28 EM Prof. Odeir Antônio Da Silva Rua Tancredo Tasso Cardoso, 1532 São Joao 

29 EM Prof. Ramez Tebet Avenida Filinto Muller, 3215 Jardim Morumbi 

30 
EM Profª. MARIA DE LOURDES 

LOPES 
Rua Vinte E Quatro Vila Piloto 

31 EM Profª. MARIA EULALIA VIEIRA Avenida Capitão Olinto Mancini, 2775 Jardim Alvorada 

32 
EM Profª. MARLENE NORONHA 

GONCALVES 
Rua Duque Manoel De Faria, 2142 Jardim Rodrigues 

33 EM Senador Filinto Muller Avenida Doutor Eloy Chaves, 2755 São Jorge 

34 EMEC Antônio Camargo Garcia Rodovia MS 377 - Km 80 Rural 

35 EM Irma Scheilla Rua Crispim Coimbra, 1185 Interlagos 

36 EM Júlio Fernandes Colino Rua Paranaíba, 1369 Colinos 
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ID ESCOLA ENDEREÇO BAIRRO 

37 EE Afonso Francisco Xavier Trannin Rua Jose De Ribamar, 31 Distrito De Arapuá 

38 EE Afonso Pena Rua Zuleide Perez Tabox, 444 Centro 

39 EE Bom Jesus Rua Domingos Rimolli, 1255 Jardim Wendrel 

40 EE Dom Aquino Correa Avenida Clodoaldo Garcia, 723 Santos Dumont 

41 EE Edwards Correa E Souza 
Rua Coronel Joao Goncalves De 

Oliveira, 300 
Interlagos 

42 EE Fernando Correa Rua Joao Carrato, 1560 Centro 

43 EE João Dantas Filgueiras Rua Jose Teixeira Da Silva, 475 Ipacarai 

44 EE João Ponce De Arruda Rua Manoel Pedro De Campos, 1965 Santa Rita 

45 EE José Ferreira Rua Beta, 406 Jupiá 

46 EE Luiz Lopes De Carvalho Rua Antônio Pinelli, 1200 Jardim Das Oliveiras 

47 EE Padre João Tomes Rua Ayrton Senna Da Silva Vila Piloto I 

48 EE Prof. João Magiano Pinto Avenida Antônio Trajano, 1662 Centro 

49 IFMS - Campus Três Lagoas Rua Ângelo Melão, 790 Jardim das Paineiras 

50 UFMS- Campus Três Lagoas Av. Cap. Olinto Mancini, 1662 Jardim Primaveril, 

Nota: CEI – Centro de Educação Infantil; EE – Escola Estadual; EM – Escola Municipal; EMEC – Escola Municipal de Educação 
no Campo; IFMS – Instituto Federal de Mato Grosso do Sul; UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
Fonte: Autores, a partir de SED (2019). 

2.2.6 Caracterização do Sistema de Saúde 

A caracterização do sistema de saúde municipal, assim como o levantamento das 

principais morbidades e doenças que acometem a população três-lagoense, possui 

papel relevante e estratégico no que se refere ao desenvolvimento do PMSB, visto a 

relação de simbiose existente entre saneamento e saúde, de forma que quanto menos 

infraestrutura adequada para garantia dos serviços de saneamento, maior é a 

exposição das pessoas a fatores de risco que prejudicam a manutenção da saúde.  

Já é fato consolidado que os investimentos em saneamento favorecem uma redução 

de gastos com saúde pública significativa, isso ocorre devido a relação quase 

indissociável entre estas vertentes, de maneira que se pode entender o saneamento 

básico como o alicerce necessário para que a saúde pública municipal seja 

operacionalizada com menor carga sobre o sistema.  

Por este motivo a identificação e monitoramento de doenças infecciosas e contagiosas 

cuja transmissão tem ligação à disponibilidade de água potável e disponibilidade dos 

serviços de coleta de esgotos e resíduos sólidos são fundamentais, pois surtos e o 

crescimento contínuo de casos de pessoas adoecidas por estas doenças levam a 
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diminuição de produtividade, elevam os gastos com saúde e sobrecarregam o sistema 

de saúde.  

Portanto a manutenção e ampliação das condições de qualidade ambiental e 

saneamento devem ser buscadas de forma prioritária pelo município, no sentido de 

eliminar fontes alternativas inadequadas de descarte de esgotos, bem como o 

descarte clandestino de resíduos domiciliares, uma vez que estes contribuem para a 

contaminação do solo e das águas subterrâneas e superficiais, tornando estes 

recursos hídricos impróprios para consumo e fazendo seu tratamento mais custoso. 

A ingestão direta ou preparação de alimentos com água não tratada ou de fontes sem 

controle de qualidade é um dos fatores de maior potencial para o adoecimento das 

pessoas adoecerem. Além disto, a contaminação de mananciais hídricos devido a 

descarga de efluentes domésticos e industriais também é danoso para saúde quando 

realizadas atividades de recreação e esportivas que demandam o contato direto e 

prolongado com a água, como exemplo atividades de natação e banho para lazer. 

Sendo assim, este tópico busca detalhar e caracterizar os estabelecimentos de saúde 

humana existentes no município de Três Lagoas/MS.  

Ao final será apresentada uma avaliação relacionada a proliferação de vetores e a 

ocorrência de morbidades de doenças possivelmente correlacionada às más 

condições de saneamento básico no município, com destaque para os casos 

notificados de dengue, que tem sido recorrentemente alvo de preocupação por parte 

dos órgãos de saúde nas diversas esferas públicas em virtude de seu elevado impacto 

sobre o sistema de saúde. 

2.2.6.1 Estabelecimentos de saúde humana no município 

No município existem 318 estabelecimentos de saúde humana, compreendendo 

instituições de nível estadual, municipal, e privada, dos quais 49 estabelecimentos 

(15,41% do total) são integrantes da rede pública e 269 constituem estabelecimentos 

de natureza particular (84,59%) (CNES, 2021). Vale destacar a predominância da 

esfera privada, uma vez que estes estabelecimentos geradores de RSS são 

responsáveis pelo tratamento e destinação final ambientalmente adequada de seus 

resíduos. 
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Os estabelecimentos de saúde com maior representatividade são os consultórios 

(180) seguidos das clínicas/centro de especialidades (52) e das unidades de apoio 

diagnose e terapia (22), conforme quantificado no Quadro 12. 

Quadro 12 - Tipos de estabelecimentos de saúde humana existentes no município de Três Lagoas/MS. 

TIPO DE ESTABELECIMENTO QUANTIDADE 

Academia da Saúde 1 

Central de Regulação 1 

Central de Regulação Médica das Urgências 1 

Centro de Atenção Hemoterápica E/Ou Hematológica 2 

Centro de Atenção Psicossocial-Caps 2 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 18 

Clínica Especializada/Ambulatório Especializado 52 

Consultório 180 

Farmácia 5 

Hospital Geral 3 

Hospital Dia 2 

Laboratório de Saúde Pública 2 

Policlínica 14 

Posto de Saúde 1 

Pronto Atendimento 1 

Secretaria de Saúde 2 

Serviço de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care) 3 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 22 

Unidade de Vigilância Em Saúde 1 

Unidade Móvel de Nível Pre-Hosp-Urgência/Emergência 3 

Unidade Móvel Terrestre 2 

TOTAL 318 

Nota: Referência – maio/2021. 

Fonte: Autores, a partir de CNES (2021). 

Quanto ao número de leitos existente em Três 

Lagoas/MS, totalizam em 253 unidades, sendo 150 

destas disponibilizadas pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) e 103 exclusivamente privadas 

(CNES, 2021). 

Conforme apresentado no Gráfico 19, a maioria 

dos leitos disponíveis é para casos clínicos, 

31,62% do total existente.  
Gráfico 19 – Distribuição dos leitos 
existentes por categoria. 
Fonte: Autores, a partir de CNES (2021) 
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A Figura 22 apresenta a localização dos estabelecimentos públicos de saúde 

existentes na sede urbana de Três Lagoas/MS. 

 

Figura 22 – Principais estabelecimentos públicos de saúde existentes no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de CNES (2021). 

O Quadro 13 apresenta a relação dos estabelecimentos de administração pública e 

seus respectivos endereços.  
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Quadro 13 – Identificação dos estabelecimentos de saúde da esfera pública. 

CNES NOME ENDEREÇO 

9254285 Academia da Saúde Jardim Maristela 
Área Inst. 02 Q2a Lot. Jd. Novo Alvorada Área, S/N - 

Jardim Flamboyant 

9824111 Ambulatório de Saúde Mental Rua Alfredo Justino, 66 - Centro 

2756897 APAE Rua Generoso Siqueira, 798 - Centro 

9882251 Central de Abastecimento Farmacêutico Abraão Matar, 161 - Santa Luzia 

9651306 Central de Imunização Três Lagoas Avenida Clodoaldo Garcia, 280 - Santos Dumont 

5878209 Central de Regulação Três Lagoas Rua Joao Carrato, 53 - Centro 

6726747 
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 

Outras Drogas CAPSAD 
Elvírio Mario Mancine, 516 - Centro 

3475298 
Centro de Atenção Psicossocial Três 

Lagoas MS 
Rua Coronel João Figueiras, 2511 - Nova Três Lagoas 

7930755 
Centro de Controle De Zoonoses CCZ 

Três Lagoas 
Rua Egidio Thome, 5562 - Jupiá 

2756900 
Centro de Especialidades Médicas Dr. 

Júlio Maia 
Avenida Clodoaldo Garcia, 280 - Santos Dumont 

2756927 
Centro de Especialidades Odontológicas 

Dr. Antônio Goncalves 
Avenida Clodoaldo Garcia, 470 - Santos Dumont 

6127363 
Centro de Saúde do Trabalhador Três 

Lagoas 
Avenida Antônio Trajano, 1558 - Lapa 

6429343 
Clínica da Criança Dr. Carlos Azambuja 

Leão Junior 
Rua Egydio Thome, 0 - Jk 

2757176 Clínica da Mulher Três Lagoas Av. Capitão Olinto Mancini, 2034 - Colinos 

5884020 Clínica de Diagnostico E Cirurgia Avenida Clodoaldo Garcia, 280 - Santos Dumont 

9529500 Clínica de Fisioterapia E Reabilitação Rua Antoniel Cardoso Da Cunha, 571 - Colinos 

9430830 
Clínica de Ortopedia Dr. Paulo Baccaro 

Filho 
Rua Antoniel Cardoso Da Cunha, 571 - Colinos 

7638051 
Clínica do Idoso E Reabilitação Diácono 

Pedro Barbosa Da Silva 

Rua Sebastiao Jose De Souza, 730 - Nossa Sra. 

Aparecida 

2756935 Corpo de Bombeiro Militar Três Lagoas Av Filinto Miller, 3300 – Jd. Morumbi 

2757052 EACS Euridice Chagas Cruz Rua Bernardino Mendes, 576 - Ipacarai 

2757060 
ESF Interlagos Gabriel Marques 

Fernandes 
Rua Euridice Chagas Cruz, 521 - Interlagos 

9390693 ESF Jardim Atenas Bispo Dom Moreira 
Rua Etelvino Custodio De Queiroz, S/N - Jardim 

Atenas 

2757168 
ESF Vila Piloto Adriana Cristina de 

Queiroz Gorga 
Rua Trinta E Quatro, 250 - Vila Piloto 5 

6092195 
Estabelecimento Penal Feminino de Três 

Lagoas 
Avenida Antônio Trajano, 2182 - Lapa 

6158323 
Estabelecimento Penal Masculino de Três 

Lagoas 
Rodovia MS 395 Km 02, 0 - Vila Maria 

2757079 
Estratégia de Agentes Comunitários de 

Saúde Joel Neves Silva 
Pelopedes Gouveia, 2220 - Parque São Carlos 

2757095 
Estratégia de Agentes Comunitários de 

Saúde Miguel Nunes 
Rua David Alexandria, 1774 - Vila Nova 

2757133 
Estratégia de Agentes Comunitários de 

Saúde Vila Alegre 

Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 3725 - Vila 

Alegre 

6343864 
Estratégia de Saúde da Família Jardim 

Maristela 
Rua Manoel Faria Duque, S/N - Jardim Maristela 

2757087 Estratégia de Saúde da Família Jupiá Rua Alfa, 805 - Jupiá 

2757109 
Estratégia de Saúde da Família 

Paranapunga 
Rua Jose Lopes Sejpoles, 980 - Paranapunga 
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CNES NOME ENDEREÇO 

2757117 Estratégia de Saúde da Família Santa Rita Rua Alexandre Abraão, 2334 - Nossa Senhora Das Gr 

2757125 
Estratégia de Saúde da Família Santo 

André 
Rua Augusto Correa Da Costa, 284 - Lapa 

2757141 Estratégia de Saúde da Família Vila Haro Avenida Rafael De Haro, 2385 - Vila Haro 

2756994 
Laboratório Municipal Jaime Joaquim de 

Carvalho Filho 
Rua Manoel Rodrigues Artez, 520 - Colinos 

6053742 Laboratório Regional de Análise de Água Rua Manoel Rodrigues Artez, 520 - Colinos 

5340179 LRPD Dr. Enilson Rosa Ribas Av Clodoaldo Garcia, 440 - Santos Dumont 

7402414 Núcleo Hemoterápico De Três Lagoas 
Rua Manoel Rodriguez Artez, 520 - Jardim Nova 

Ipanema 

6625029 
Núcleo Regional de Saúde de Três 

Lagoas 
Rua Generoso Siqueira, 840 - Centro 

2757028 Posto de Saúde Dulcindo da Costa Dias Rua Anacleto, S/N - Jardim Das Acácias 

2757036 Posto de Saúde Garcias Distrito Garcias, S/N - Garcias 

6288502 Programa DST Aids Três Lagoas Bom Jesus Da Lapa, 1078 - Lapa 

2757206 
Pronto Atendimento 24 Horas Dr. 

Clodoaldo Garcia 
Rua Prof. Antoniel Cardoso da Cunha, S/N - Colinos 

6259391 SAMU (192) Três Lagoas Rua Manoel Pedro de Campos, 0 - Santos Dumont 

9481478 Saúde Bucal do Escolar Avenida Clodoaldo Garcia, 2355 - Vila Haro 

6435882 
Secretaria Municipal de Saúde Três 

Lagoas 
Avenida Capitão Olinto Mancini, 667 - Centro 

9615946 UBS Novo Oeste Pastor Marcos Rogerio Rua Quixeramobim, S/N - Novo Oeste II 

2757044 
Unidade Básica de Saúde Altair Cabral 

Tranim 
Rua Afonso Tranin, S/N - Distrito Arapuá 

9543333 
Unidade Básica de Saúde Nova Três 

Lagoas 

Rua Maria Guilhermina Esteves, S/N - Nova Três 

Lagoas 

6960553 Unidade de Suporte Avançado 04 
Rua Manoel Pedro de Campos - Nossa Senhora 

Aparecida 

6965709 Unidade de Suporte Básico 02 
Rua Manoel Pedro de Campos - Nossa Senhora 

Aparecida 

6965725 Unidade de Suporte Básico 04 
Rua Manoel Pedro de Campos - Nossa Senhora 

Aparecida 

9551174 Unidade de Suporte Básico 05 
Rua Manoel Pedro de Campos - Nossa Senhora 

Aparecida 

6965717 Unidade de Suporte Básico 05 
Rua Manoel Pedro de Campos - Nossa Senhora 

Aparecida 

6961428 Unidade de Suporte Básico 06 
Rua Manoel Pedro de Campos - Nossa Senhora 

Aparecida 

9555463 Unidade de Suporte Básico 06 Rua Manoel Pedro de Campos - Santa Terezinha 

2757184 
Unidade de Vigilância Sanitária De Três 

Lagoas 
Rua Manoel Rodrigues Artez, 520 - Colinos 

2757192 Unidade Móvel Odontologia Rua Manoel Roriz Artez, 520 - Colinos 

9647961 Unidade Odontológica Móvel Três Lagoas Avenida Capitão Olinto Mancini, 667 - Centro 

7433530 Unidade De Pronto Atendimento 24h Rua Irmãos Spinelli, 1855 - Parque São Carlos 

Nota: A quantidade de estabelecimentos elencada neste quadro é superior às 49 unidades de saúde pública mencionadas 
anteriormente em razão da existência de mais de uma unidade, com distintas numerações de cadastro no CNES, num mesmo 
endereço. 
Fonte: Autores, a partir de CNES (2021).   
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2.2.6.2 Proliferação de vetores e doenças relacionadas à falta de saneamento 

Este Item foi elaborado buscando-se apresentar a importância do atendimento da 

população com as infraestruturas voltadas ao abastecimento de água, coleta de 

esgoto, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana, em virtude destas 

infraestruturas propiciarem melhores condições para a saúde e qualidade de vida da 

população e consequentemente resultando em benefícios para o próprio sistema de 

saúde municipal, uma vez que a promoção do saneamento contribui para contornar 

os entraves tecnológicos, político e gerenciais que envolvem a extensão dos 

atendimentos em saúde sobretudo em localidades mais distantes e no meio rural. 

A falta de estrutura de água encanada e tratada, de rede coletora e tratamento de 

esgoto doméstico, além do manejo adequado dos resíduos sólidos, principalmente 

devido a prática da própria população em descartá-los em terrenos baldios e locais a 

céu aberto, podem ser fator preponderante para a proliferação de vetores 

potencialmente transmissores de doenças, através da ingestão e/ou contato com 

microrganismos danosos à saúde, pelo acúmulo de água e/ou restos de alimentos.  

Isto posto, no Quadro 14 são elencadas alguns dos principais vetores e doenças 

favorecidos pela falta de infraestrutura de saneamento básico e condições de higiene 

salutares. 

Quadro 14 – Vetores e doenças relacionadas a condições inadequadas de saneamento básico e higiene. 

VETORES 

    

Doenças 

• Leptospirose; 

• Tifo murinho; 

• Hantaviroses; 

• Peste bubônica. 

• Giardíase; 

• Cólera; 

• Diarreia. 

• Salmonelose; 

• Cólera; 

• Amebíase; 

• Giardíase; 

• Disenteria. 

• Dengue; 

• Zika vírus; 

• Febre Chikungunya; 

• Febre amarela; 

• Leishmaniose Visceral; 

• Arboviroses; 

• Malária; 

• Elefantíase. 

Fonte: Autores. 

Dentre os vetores apresentados, o mais preocupante nos últimos anos para o Brasil e 

claramente a problemática recorrente, principalmente ao final dos períodos mais 

chuvosos do verão em cada ano é o mosquito da espécie Aedes aegypti, transmissor 
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de doenças como: Dengue, Zika vírus e Febre Chikungunya. Este vetor requer locais 

com água parada para se reproduzir, tal fato se relaciona com a destinação 

inadequada de resíduos sólidos recicláveis e inservíveis que podem facilmente 

acumular água proveniente da chuva, mas sobretudo expõe a ainda grande falta de 

sensibilização da população quanto a importância e responsabilidade envolvida nas 

ações de saneamento para promover que a saúde coletiva seja preservada. 

Desde o aumento da incidência dessas doenças, o Governo do Estado tem adotado 

medidas para conter o aumento dessas endemias, principalmente aquelas 

relacionadas ao mosquito Aedes aegypti. Diante disso, os dados de notificação e 

incidência dessas doenças vem sendo acompanhado pela Secretaria de Estado de 

Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Assim, buscando classificar os municípios sul-mato-grossenses em relação ao 

número de notificações de dengue, foi criado o indicador de Incidência, que relaciona 

o quantitativo de notificações registrados por 100.000 habitantes. Deste modo, 

considera-se como “baixa incidência ( )” o indicador com valores inferior a 100 casos 

por 100.000 habitantes, “média incidência ( )” o indicador com valores variando de 

100 a 300 casos por 100.000 habitantes e “alta incidência ( )” o indicador com valores 

acima de 300 casos por 100.000 habitantes. 

Neste contexto, a Tabela 4, elenca o número de casos registrados para Dengue desde 

o ano de 2017 até o número de casos informado no último boletim publicado em junho 

de 2021 no Estado de Mato Grosso do Sul e no município de Três Lagoas/MS 

(SES/MS, 2021). 

Tabela 4 - Casos de dengue registrados em Três Lagoas/MS e Estado de Mato Grosso do Sul no período 
de 2017 a 2021. 

ANO 
TRÊS LAGOAS MS 

NOTIFICAÇÕES INCIDÊNCIA NOTIFICAÇÕES INCIDÊNCIA 

2017 541 493,50  5.561 214,90  

2018 5.186 4.730,30  9.631 372,20  

2019 5.844 5.330,50  82.567 3.191,30  

2020 4.273 3.520,10  72.751 2.617,90  

2021 1.718 1.393,60  11.164 398,20  

Fonte: Autores, a partir de SES/MS (2021). 

Analisando-se a Tabela 4, verifica-se que a doença apresenta alta incidência no 

município durante todo o período analisado. No ano de 2019 foi registrado o maior 
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número de notificações de dengue em Três Lagoas/MS e em Mato Grosso do Sul, 

alcançando o valor de 5.330,5 e 3.191,3 casos a cada 100.000 habitantes, 

respectivamente. Nesse ano, Três Lagoas/MS foi responsável por 7,08% no número 

total de casos no Estado, valor este considerado elevado quando comparado a 

representatividade populacional de Três Lagoas/MS em relação ao Estado de Mato 

Grosso do Sul (cerca de 4,24%). 

Deste modo, com as medidas adotadas pelo Governo do Estado para conter o 

aumento dessas endemias, nota-se uma considerável diminuição no ano de 2021, 

tanto em âmbito municipal quanto estadual. Todavia, essa tendência positiva se faz 

atrasada em Três Lagoas/MS, com uma incidência ainda muito maior que a do Estado 

em 2021 (1.393,6 casos a cada 100.000 habitantes), representando 15,39% do total 

de casos.  

Considerando o exposto, nota-se que é necessário que além de manter a estrutura 

dos serviços de saúde pública e intensificar as ações de combate a esta doença, é 

fundamental de que no âmbito do PMSB sejam previstas ações no sentido de 

promover um massivo trabalho de sensibilização da população quanto a esta 

temática, mas concomitantemente fortalecer aquelas de cunho fiscalizatório no 

sentido de responsabilizar os habitantes que, contrariamente as medidas e 

campanhas adotadas e divulgadas, dão condições para que o mosquito e a doença 

se propague no município. 
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3 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL, GERENCIAL E LEGAL 

O delineamento das funções que constituem o plano de saneamento básico municipal 

concerne essencialmente no levantamento de informações atinentes a forma de 

gestão e modelo de gerenciamento referente a localidade, elencando aspectos legais, 

institucionais e sua segmentação em relação aos serviços relacionados diretamente 

à execução do plano de saneamento básico. 

Dessa maneira, o referente capítulo é designado para a estruturação de matérias 

pertinentes ao aspecto legal e executivo dos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos, auxiliando para que o planejamento observe 

as regras cabíveis, podendo vir a ser instrumentalizada pelo município em questão. 

As temáticas subsequentes serão abordadas sinteticamente da seguinte maneira: 

I. Aspectos legais, político-institucionais e de gestão dos serviços 

Apresentação dos princípios legais pertinentes aos âmbitos federal, estadual, e 

municipal que envolvem o conteúdo do saneamento básico e as vertentes que o 

compõem. 

II. Planejamento 

Exposição dos dispositivos que regem o município acerca da organização financeira, 

os procedimentos suplementares de apoio, assim como projetos e ações, que 

apresentem influência no planejamento da PMSB, com enfoque às questões relativas 

ao SAA, SES e SDU. 

III. Levantamento de contratos, convênios e programas: 

Elucidação das contratações, convênios e/ou parcerias efetivadas para execução de 

serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário de drenagem urbana na 

alçada municipal. 

IV. Regulação e fiscalização 

Desenvolvimento das formas de execução municipal baseadas nos princípios legais 

de alçada estadual e federal. 
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V. Participação e controle social 

Discorre sobre formas de participação e controle social, no âmbito municipal, 

vislumbrando o princípio fundamental previsto pela Política Nacional de Saneamento 

Básico e Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

VI. Educação ambiental em projetos e ações de saneamento básico 

Taxação do rol de atividades realizadas ou habitualmente elaboradas pelo município, 

no tocante ao objeto de saneamento básico, com a possibilidade de promover uma 

mudança de hábitos da sociedade a favor da sustentabilidade ambiental. 

3.1 ASPECTOS LEGAIS E DE PLANEJAMENTO 

Trata-se neste subcapítulo dos mecanismos legais (leis, normas e regulamentos) que 

atuam direta ou indiretamente acerca dos aspectos de saneamento básico e meio 

ambiente nas esferas federal, estadual e municipal, especificamente no que concerne 

ao planejamento. 

É de extrema relevância esta análise para que se promova em conformidade legal os 

sistemas de saneamento básico e gestão ambiental, bem como uma melhoria 

contínua, fornecendo informações essenciais para a compreensão, dos gestores e 

técnicos, que posteriormente deverão implementá-los. 

3.1.1 Princípios 

Para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Lagoas/MS, é 

impreterível a observância de princípios norteadores para formulação de objetivos, 

programas e definição dos instrumentos de gestão. Princípios estes, no que diz 

respeito, ao âmbito federal, destacados da seguinte forma. 

a) Princípios Constitucionais (Constituição Federal) 

• Art. 6 e Art. 196: direito à saúde mediante políticas sociais e econômicas que 

visem a redução do risco de doença e outros agravos e de acesso universal e 

igualitário aos serviços; 
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• Art. 200, IV: participação do Sistema Único de Saúde, como possuidor da 

competência, para formulação da política e execução das ações de 

saneamento básico; 

• Art. 225: direito ao meio ambiente equilibrado a todos e à educação ambiental 

para todos visando a preservação do mesmo. 

b) Princípios da Política de Saúde (Lei nº 8.080/1990) 

• Art. 2°: Direito fundamental à saúde para todos que consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem sua promoção; 

• Art. 3°: Direito ao saneamento básico como fator determinante e condicionante 

de saúde; 

• Art. 13, II: articulação de programas e políticas que envolvam saneamento e 

meio ambiente. 

c) Princípios da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997) 

• Art.1°, I, II e III: a água é um bem de domínio público, bem como um recurso 

natural limitado dotado de valor econômico, em caso de escassez é de uso 

prioritário humano e dessedentação de animais; 

• Art. 2°, I: Disponibilidade de água até para as futuras gerações em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos; 

• Art. 3°, II e IV: adequação à gestão de recursos hídricos e à diversidade 

ambiental, demográfica, econômica, social, cultural e regional, além da 

articulação dos planos de recursos hídricos com os dos setores dos usuários 

(regional, estadual e municipal). 

d) Princípios da Política Urbana (Lei nº 10.257/2001) 

• Art. 2°: desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana; 

• Art. 2°, I: garantia do direito a cidades sustentáveis, configurando-se como 

direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 

urbana, entre outros, para as futuras e atuais gerações; 

• Art. 2°, II: direito à participação na gestão municipal como formulação, 

execução e avaliação dos planos de desenvolvimento urbano; 



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

112 

• Art. 2°, VI, e VIII: garantias como controle do uso do solo, do direito à expansão 

urbana compatível com a sustentabilidade ambiental, social e econômica, e 

também a distribuição justa de benefícios e ônus de urbanização. 

e) Princípios da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007, 

alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020) 

• Art. 2°, I: universalização do acesso e efetiva prestação do serviço; 

• Art. 2°, II: integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à 

população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e 

maximize a eficácia das ações e dos resultados; 

• Art. 2°, III: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à 

conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente; 

• Art. 2°, III, IV: disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e 

manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das 

redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança 

da vida e do patrimônio público e privado; 

• Art. 2°, V: adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 

peculiaridades locais e regionais; 

• Art. 2°, VI: articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, 

de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 

ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse 

social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o 

saneamento básico seja fator determinante; 

• Art. 2°, VII, VIII: promoção da eficiência e sustentabilidade econômica, e 

estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias 

apropriadas, consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção 

de soluções graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de 

eficiência e redução dos custos para os usuários; 

• Art. 2°, IX: transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 

processos decisórios institucionalizados; 
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• Art. 2°, X e XI: controle social, segurança, qualidade, regularidade e 

continuidade; 

• Art. 2°, XII: integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente 

dos recursos hídricos; 

• Art. 2°, XIII: redução e controle das perdas de água, inclusive na distribuição 

de água tratada, estímulo à racionalização de seu consumo pelos usuários e 

fomento à eficiência energética, ao reuso de efluentes sanitários e ao 

aproveitamento de águas de chuva;  

• Art. 2°, XIV: prestação regionalizada dos serviços, com vistas à geração de 

ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica e 

econômico-financeira dos serviços;  

• Art. 2°, XV e XVI: seleção competitiva do prestador dos serviços; e prestação 

concomitante dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário. 

f) Princípios da Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009) 

• Art. 3°: precaução, prevenção, participação cidadã, desenvolvimento 

sustentável e o das responsabilidades comuns; 

• Art. 3°, I: dever de todos atuar para a redução dos impactos decorrentes de 

interferências antrópicas sobre o sistema climático; 

• Art. 3°, II: serão tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar as causas 

identificadas da mudança climática com origem antrópica no território nacional, 

sobre as quais haja razoável consenso por parte dos meios científicos e 

técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos; 

• Art. 3°, III: as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes 

contextos socioeconômicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos 

decorrentes entre os setores econômicos e as populações e comunidades 

interessadas de modo equitativo e equilibrado e sopesar as responsabilidades 

individuais quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados 

sobre o clima; 

• Art. 3°, IV e V: desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as 

alterações climáticas e conciliar o atendimento às necessidades comuns e 

particulares das populações e comunidades que vivem no território nacional, 
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bem como as de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações 

climáticas, atuais, presentes e futuras, devem considerar e integrar as ações 

promovidas no âmbito estadual e municipal por entidades públicas e privadas.  

g) Princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) 

• Art. 6°, I: prevenção e a precaução; 

• Art. 6°, II: as figuras do poluidor-pagador e protetor-recebedor; 

• Art. 6°, III e IV: a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere 

as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica, de saúde 

pública e desenvolvimento sustentável; 

• Art. 6°, VI e VII: a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o 

setor empresarial e demais segmentos da sociedade, e a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

• Art. 6°, X: o direito à informação e ao controle social. 

3.1.2 Legislação Aplicável 

Nesta perspectiva será apresentada uma síntese de informações a respeito das 

legislaturas existentes, nos ramos Federal, Estadual e Municipal aplicáveis ao 

conteúdo do planejamento, estruturação e operação do saneamento básico. 

3.1.2.1 Âmbito Federal 

De acordo com a Constituição Federal (CF/98), um dos direitos fundamentais 

estabelecidos na legislação é o direito ao saneamento básico por implicar diretamente 

na integridade da saúde da população e ao meio ambiente, além de ser um 

instrumento de promoção à cidadania, infraestrutura e desenvolvimento urbano 

(BRASIL, 1998). 

Além da nossa Carta Magna, existem outras legislações aplicáveis no âmbito federal, 

empregadas no teor do objeto do plano de saneamento básico, que serão elencadas 

e consideradas neste relatório. 

Na proporção com que se fez vigente a Constituição Federal, dispositivos legais 

acerca do saneamento básico foram elaborados com o intuito de melhorias na sua 

aplicação, na universalização de seu acesso, além do controle social e de qualidade. 
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Dispositivos estes, que atribuíram ao Governo o dever da aplicação da 

sustentabilidade urbana. 

A seguir, o Quadro 15 expõe-se um quadro com as principais normas vigentes 

formalizados no âmbito federal na alçada do saneamento básico: 

Quadro 15 - Breve descritivo dos principais dispositivos legais de âmbito federal direta e/ou indiretamente 
relacionados à gestão de saneamento básico e meio ambiente. 

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

Lei Federal nº 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971 

Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das 

sociedades cooperativas, e dá outras providências. 

Lei Complementar Federal nº 

20, de 1 de julho de 1974 
Dispõe sobre a criação de Estados e Territórios. 

Portaria Minter nº 53, de 1 de 

março de 1979 

Determina que os projetos específicos de tratamento e disposição de resíduos 

sólidos, ficam sujeitos à aprovação do órgão estadual competente. 

Lei Federal nº 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979 
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências. 

Lei Federal nº 6.803, de 2 de 

julho de 1980 

Dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas 

críticas de poluição, e dá outras providências. 

Lei Federal nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981 
Institui a Política Nacional de Meio Ambiente. 
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Art. 23: Define ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios promover programas de saneamento básico; 

Art. 25, § 3º: Autoriza os Estados, mediante lei complementar, instituir regiões 

para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas 

de interesse comum; 

Art. 30, inciso V: Compete aos Municípios organizar e prestar, diretamente ou 

sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local 

que tem caráter essencial; 

Art. 37, inciso XXI: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 

com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações; 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

instituir os seguintes tributos: (...) II - taxas, em razão do exercício do poder de 

polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos 

e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; III - 

contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 

administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses 

objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o 

patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

Art. 146. Cabe à lei complementar: (...) III - estabelecer normas gerais em 

matéria de legislação tributária (...). 

Art. 182, § 1º: Dispõe que a política de desenvolvimento urbano, executada 

pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas por lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes (Art. 182) e obriga as cidades com 

mais de 20.000 habitantes a elaborarem o Plano Diretor; 

Art. 200: inciso IV: Define ser competência do SUS participar da formulação da 

política e da execução das ações de saneamento básico; e inciso VI fiscalizar 

e inspecionar bebidas e água para consumo humano; 
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Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 

Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações; 

Art. 241: Preconiza que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 

cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de 

serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, 

serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 

Lei Federal nº 7.802, de 11 de 

julho de 1989 

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 

rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 

comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos 

e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 

de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 

Lei Federal nº 7.797, de 10 de 

julho de 1989. 
Cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 99.274, de 6 

de junho de 1990. 

Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação de Estações 

Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, e dá outras providências. 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 

Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 875, de 19 

de julho de 1993 

Promulga o texto da Convenção sobre o Controle de Movimentos 

Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito. 

Lei Federal nº 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do Art. 21 da 

Constituição Federal, e altera o Art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, 

que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

Lei Federal nº 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Lei Federal nº 9.782, de 26 de 

janeiro de 1999 

Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, e dá outras providências. 

Lei Federal nº 9.795, de 27 de 

abril de 1999 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental e dá outras providências. 

Lei Federal nº 9.974, de 6 de 

junho de 2000 

Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a 

experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 

armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 

importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o 

registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, 

seus componentes e afins, e dá outras providências. 

Lei Federal nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000 

Regulamenta o Art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 

outras providências. 

Lei Federal nº 10.257, de 10 de 

julho de 2001 

Regulamenta os Arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes 

gerais da política urbana e dá outras providências. 

Art. 2: estabelece que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

mediante as seguintes diretrizes gerais: 

Inciso II: gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano. 

Decreto Federal nº 4.074, de 4 

de janeiro de 2002 

Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a 

pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o 

transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a 

utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 

embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 

de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 
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Decreto Federal nº 4.340, de 22 

de agosto de 2002 

Regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), e dá 

outras providências. 

Lei Federal nº 11.107, de 06 de 

abril de 2005 

Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras 

providências. 

Decreto Federal nº 5.758, de 13 

de abril de 2006. 

Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), seus 

princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 5.940, de 25 

de outubro de 2006. 

Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 

entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, 

e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais 

recicláveis, e dá outras providências. 

Lei Federal nº 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007 

Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê 

Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978. 

Decreto Federal nº 6.017, de 17 

de janeiro de 2007 

Regulamenta a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas 

gerais de contratação de consórcios públicos. 

Lei Federal nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009 

Institui a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas (PNMC) e dá outras 

providências. 

Lei Federal nº 12.305, de 02 de 

agosto de 2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 7.217, de 21 

de junho de 2010 

Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 7.404, de 23 

de dezembro de 2010 

Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos 

Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. 

Lei Complementar Federal nº 

140, de 8 de dezembro de 2011 

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único 

do Art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 

paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à 

poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna 

e da flora; e altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Lei Federal nº 12.651, de 25 de 

maio de 2012 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e nº 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006; revoga as Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 

nº 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de 

agosto de 2001; e dá outras providências. 

Lei Federal nº 12.725, de 16 de 

outubro de 2012 

Dispõe sobre o controle da fauna nas imediações de aeródromos. 

Art. 2, inciso V: Área de Segurança Aeroportuária (ASA): área circular do 

território de um ou mais municípios, definida a partir do centro geométrico da 

maior pista do aeródromo ou do aeródromo militar, com 20 km (vinte 

quilômetros) de raio, cujos uso e ocupação estão sujeitos a restrições especiais 

em função da natureza atrativa de fauna; 

Art. 2, inciso VI: atividade atrativa de fauna: vazadouros de resíduos sólidos e 

quaisquer outras atividades que sirvam de foco ou concorram para a atração 

relevante de fauna, no interior da ASA, comprometendo a segurança 

operacional da aviação. 

Lei Federal nº 12.862, de 17 de 

setembro de 2013 

Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, com o objetivo de incentivar a economia 

no consumo de água. 

 

 

Lei Federal nº 14.026, de 15 de 

julho de 2020 

 

 

 

Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de 

julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 

(ANA) competência para editar normas de referência sobre o serviço de 

saneamento, a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar o nome 

e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos Hídricos, a Lei 

nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por contrato de 

programa dos serviços públicos de que trata o Art. 175 da Constituição Federal, 
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Lei Federal nº 14.026, de 15 de 

julho de 2020 

a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as condições 

estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010, para tratar dos prazos para a disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), 

para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, e a Lei nº 13.529, de 

4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo com a 

finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. 

Decreto Federal nº 8.211, de 21 

de março de 2014 

Altera o Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei 

nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico. 

Decreto Federal nº 8.437, de 22 

de abril de 2015 

Regulamenta o disposto no Art. 7º, caput, inciso XIV, alínea “h”, e parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, para 

estabelecer as tipologias de empreendimentos e atividades cujo licenciamento 

ambiental será de competência da União. 

Lei Federal nº 13.308, de 6 de 

julho de 2016 

Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, determinando a manutenção preventiva 

das redes de drenagem pluvial. 

Lei Federal nº 13.312, de 12 de 

julho de 2016 

Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, para tornar obrigatória a medição 

individualizada do consumo hídrico nas novas edificações condominiais. 

Decreto Federal nº 9.177, de 23 

de outubro de 2017 

Regulamenta o Art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, e complementa os Art. 16 e Art. 17 do 

Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 9.179, de 23 

de outubro de 2017 

Altera o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as 

infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo 

administrativo federal para apuração destas infrações, para dispor sobre 

conversão de multas. 

Decreto Federal nº 9.578, de 22 

de novembro de 2018 

Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo federal que dispõem 

sobre o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, de que trata a Lei nº 12.114, 

de 9 de dezembro de 2009, e a Política Nacional sobre Mudança do Clima, de 

que trata a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

Lei Federal nº 13.647, de 9 de 

abril de 2018 

Estabelece a obrigatoriedade da instalação de equipamentos para evitar o 

desperdício de água em banheiros destinados ao público. 

Lei Federal nº 13.668, de 28 de 

maio de 2018 

Altera as Leis nº. 11.516, de 28 de agosto de 2007, nº 7.957, de 20 de 

dezembro de 1989, e nº 9.985, de 18 de julho de 2000, para dispor sobre a 

destinação e a aplicação dos recursos de compensação ambiental e sobre a 

contratação de pessoal por tempo determinado pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (Instituto Chico Mendes). 

Lei Federal nº 13.673, de 5 de 

junho de 2018 

Altera as Leis nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nº 9.427, de 26 de 

dezembro de 1996, e 9.472, de 16 de julho de 1997, para tornar obrigatória a 

divulgação de tabela com a evolução do valor da tarifa e do preço praticados 

pelas concessionárias e prestadoras de serviços públicos. 

Lei Federal nº 13.821, de 3 de 

maio de 2019 

Acrescenta parágrafo único ao Art. 14 da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, 

para limitar as exigências legais de regularidade, por ocasião da celebração de 

convênios com a União, ao próprio consórcio público envolvido, sem estendê-

las aos entes federativos nele consorciados. 

Decreto Federal nº 10.224, de 5 

de fevereiro de 2020 

Regulamenta a Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional 

do Meio Ambiente. 

Decreto Federal nº 10.243, de 

13 de fevereiro de 2020 

Altera o Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que regulamenta a Lei 

nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de 

contratação de consórcios públicos. 

Fonte: Autores. 

Subsidiariamente às normais supracitadas, faz-se necessário elencar 

determinadas Resoluções expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente 



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

119 

(SISNAMA), instituído pela Política Nacional de Meio Ambiente, cuja competência 

deliberativa é vinculada a diretrizes e normas técnicas, critérios e padrões relativos à 

proteção ambiental e ao uso dos recursos ambientais. 

O Quadro 16 a seguir dispõe os regulamentos deste órgão a respeito do 

saneamento básico e meio ambiente. 

Quadro 16 - Breve descritivo das principais deliberações do CONAMA no âmbito federal que direta e/ou 
indiretamente se relacionam com a gestão de saneamento básico e meio ambiente. 

NORMATIVO DESCRITIVO 

Resolução CONAMA nº 1, de 23 

de janeiro de 1986 

Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto 

ambiental. 

Resolução CONAMA nº 5, de 15 

de junho de 1988 
Dispõe sobre o licenciamento ambiental de obras de saneamento. 

Resolução CONAMA nº 5, de 05 

de agosto de 1993 

Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, 

aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários. 

Resolução CONAMA nº 228, de 

20 de agosto de 1997 

Dispõe sobre a importação, em caráter excepcional, de desperdícios e 

resíduos de acumuladores elétricos de chumbo. 

Resolução CONAMA nº 237, de 

19 de dezembro de 1997 

Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios 

utilizados para o licenciamento ambiental. 

Resolução CONAMA nº 275, de 

25 de abril de 2001 

Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser 

adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas 

campanhas informativas para a coleta seletiva. 

Resolução CONAMA nº 307, de 5 

de julho de 2002 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 

da construção civil. 

Resolução CONAMA nº 313, de 

29 de outubro de 2002 
Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. 

Resolução CONAMA nº 316, de 

29 de outubro de 2002 

Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de 

tratamento térmico de resíduos. 

Resolução CONAMA nº 348, de 

16 de agosto de 2004 

Altera a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o 

amianto na classe de resíduos perigosos. 

Resolução CONAMA nº 357, de 

17 de março de 2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para 

o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências. Alterada pelas 

Resoluções nº 370, de 2006, nº 397, de 2008, nº 410, de 2009, e nº 430, de 

2011. Complementada pela Resolução nº 393, de 2007. 

Resolução CONAMA nº 358, de 

29 de abril de 2005 

Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de 

saúde e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 362, de 

23 de junho de 2005 

Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante 

usado ou contaminado. 

Resolução CONAMA nº 377, de 

09 de outubro de 2006 

Dispõe sobre licenciamento ambiental simplificado de sistemas de 

esgotamento sanitário. 

Resolução CONAMA nº 386, de 

27 de dezembro de 2006 
Altera o Art. 18 da Resolução CONAMA nº 316, de 29 de outubro de 2002. 

Resolução CONAMA nº 393, de 8 

de agosto de 2007 

Dispõe sobre o descarte contínuo de água de processo ou de produção em 

plataformas marítimas de petróleo e gás natural, e dá outras providências 

Resolução CONAMA nº 396, de 

07 de abril de 2008 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento 

das águas subterrâneas. 
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Resolução CONAMA nº 397, de 

03 de abril de 2008 

Altera o inciso II do § 4º e a Tabela X do § 5º, ambos do Art. 34 da Resolução 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA nº 357, de 2005, que 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para 

o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes. 

Resolução CONAMA nº 401, de 4 

de novembro de 2008 

Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e 

baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o 

seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 404, de 

11 de novembro de 2008 

Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro 

sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. 

Resolução CONAMA nº 410, de 4 

de maio de 2009 

Prorroga o prazo para complementação das condições e padrões de 

lançamento de efluentes, previsto no Art. 44 da Resolução nº 357, de 17 de 

março de 2005, e no Art. 3º da Resolução nº 397, de 3 de abril de 2008. 

Resolução CONAMA nº 411, de 6 

de maio de 2009 

Dispõe sobre procedimentos para inspeção de indústrias consumidoras ou 

transformadoras de produtos e subprodutos florestais madeireiros de origem 

nativa, bem como os respectivos padrões de nomenclatura e coeficientes de 

rendimento volumétricos, inclusive carvão vegetal e resíduos de serraria. 

Resolução CONAMA nº 416, de 

30 de setembro de 2009 

Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus 

inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras 

providências. 

Resolução CONAMA nº 422, de 

23 de março de 2010 

Estabelece diretrizes para as campanhas, ações e projetos de Educação 

Ambiental conforme Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, e dá outras 

providências. 

Resolução CONAMA nº 424, de 

22 de abril de 2010 
Revoga o parágrafo único do Art. 16 da Resolução CONAMA nº 401/2008. 

Resolução CONAMA nº 430, de 

13 de maio de 2011 

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, 

complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

Resolução CONAMA nº 431, de 

24 de maio de 2011 

Altera o Art. 3º da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente CONAMA, estabelecendo nova classificação 

para o gesso. 

Resolução CONAMA nº 448, de 

18 de janeiro de 2012: 

Altera os Arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução nº 307, de 5 de julho 

de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 

Resolução CONAMA nº 450, de 6 

de março de 2012 

Altera os Arts. 9º, 16, 19, 20, 21 e 22, e acrescenta o Art. 24-A à Resolução 

nº 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, que dispõe 

sobre recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou 

contaminado. 

Resolução CONAMA nº 452, de 2 

de julho de 2012 

Dispõe sobre os procedimentos de controle da importação de resíduos, 

conforme as normas adotadas pela Convenção da Basiléia sobre o Controle 

de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito. 

Resolução CONAMA nº 465, de 5 

de dezembro de 2014 

Dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos mínimos necessários para o 

licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de 

embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos. 

Resolução CONAMA nº 469, de 

29 de julho de 2015 

Altera a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil. 

Resolução CONAMA nº 474, de 6 

de abril de 2016 

Altera a Resolução nº 411, de 6 de maio de 2009, que dispõe sobre 

procedimentos para inspeção de indústrias consumidoras ou 

transformadoras de produtos e subprodutos florestais madeireiros de origem 

nativa, bem como os respectivos padrões de nomenclatura e coeficientes de 

rendimento volumétricos, inclusive carvão vegetal e resíduos de serraria, e 

dá outras providências. 
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NORMATIVO DESCRITIVO 

Resolução CONAMA nº 481, de 3 

de outubro de 2017 

Estabelece critérios e procedimentos para garantir o controle e a qualidade 

ambiental do processo de compostagem de resíduos orgânicos, e dá outras 

providências. 

Resolução CONAMA nº 484, de 

22 de março de 2018 

Altera a Resolução nº 474, de 6 de abril de 2016, que dispõe sobre 

procedimentos para inspeção de indústrias consumidoras ou 

transformadoras de produtos e subprodutos florestais madeireiros de origem 

nativa, bem como os respectivos padrões de coeficientes de rendimento 

volumétricos de madeira serrada. 

Resolução CONAMA nº 497, de 

19 de agosto de 2020 

Altera a Resolução nº 411, de 6 de maio de 2009, que dispõe sobre 

procedimentos para inspeção de indústrias consumidoras ou 

transformadoras de produtos e subprodutos florestais madeireiros de origem 

nativa, bem como os respectivos padrões de nomenclatura e coeficientes de 

rendimento volumétricos, inclusive carvão vegetal e resíduos de serraria. 

Resolução CONAMA nº 499, de 6 

de outubro de 2020 

Dispõe sobre o licenciamento da atividade de coprocessamento de resíduos 

em fornos rotativos de produção de clínquer. 

Fonte: Autores. 

Ademais, evidencia-se também as principais Portarias, Instruções 

Normativas e Resoluções que se relacionam com a gestão de saneamento básico e 

meio ambiente, no seguinte Quadro 17. 

Quadro 17 - Breve descritivo das principais Portarias, Instruções Normativas e demais Resoluções no 
âmbito federal que direta e/ou indiretamente se relacionam com a gestão de saneamento básico e meio 
ambiente. 

LEGISLAÇÃO DESCRITIVO 

Instrução Normativa Ibama nº 184, de 17 de 

julho de 2008 

Estabelece os procedimentos para o licenciamento ambiental 

federal. 

Instrução Normativa Ibama nº 6, de 7 de 

abril de 2009 

Dispõe sobre a emissão da ASV e as respectivas AUMPF nos 

empreendimentos licenciados pela Diretoria de Licenciamento 

Ambiental do Ibama que envolvam supressão de vegetação. 

Instrução Normativa Ibama nº 1, de 18 de 

março de 2010 

Institui, no âmbito do Ibama, os procedimentos necessários ao 

cumprimento da Resolução CONAMA nº 416, de 30 de setembro 

de 2009, pelos fabricantes e importadores de pneus novos, sobre 

coleta e destinação final de pneus inservíveis. 

Instrução Normativa Ibama nº 14, de 27 de 

outubro de 2011 

Altera e acresce dispositivos à Instrução Normativa nº 184/2008, 

que dispõe sobre procedimento de licenciamento ambiental. 

Portaria do Ministério do Meio Ambiente 

nº 113, de 8 de abril de 2012 

Aprova Regimento Interno para o Comitê Orientador para 

Implantação de Sistemas de Logística Reversa 

Instrução Normativa Ibama nº 8, de 3 de 

setembro de 2012 

Institui, para fabricantes nacionais e importadores, os 

procedimentos relativos ao controle do recebimento e da 

destinação final de pilhas e baterias ou de produtos que as 

incorporem. 

Instrução Normativa Ibama nº 10, de 7 de 

dezembro de 2012 

Regula os procedimentos para apuração de infrações 

administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, a imposição das sanções, a defesa, o sistema recursal 

e a cobrança de multas no âmbito do Ibama 

Instrução Normativa Ibama nº 6, de 15 de 

março de 2013 

Regulamenta o Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais 

(CTF/APP). 

Instrução Normativa Ibama nº 15, de 9 de 

julho de 2013 

Altera os artigos 12, 126 e o Anexo I da Instrução Normativa 

IBAMA nº 10, de 07 de dezembro de 2012 
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LEGISLAÇÃO DESCRITIVO 

Instrução Normativa Ibama nº 6, de 24 de 

março de 2014 

Regulamentar o Relatório Anual de Atividades Potencialmente 

Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - RAPP, nos 

termos desta Instrução Normativa. 

Portaria de Consolidação do Ministério da 

Saúde nº 5, de 28 de setembro de 2017 

Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde 

do Sistema Único de Saúde. 

RDC nº 222, de 28 de março de 2018 
Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos 

de Serviços de Saúde e dá outras providências. 

Instrução Normativa Ibama nº 11, de 13 de 

abril de 2018 

Altera a Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, que 

regulamenta o Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais 

- CTF/APP e dá outras providências. 

Instrução Normativa Ibama nº 26, de 6 de 

dezembro de 2019 

Institui o Sistema de Gestão do Licenciamento Ambiental Federal 

- SisG-LAF. 

Portaria COMAER nº 798/GC3, de 28 de 

julho de 2020 

Aprova a reedição do PCA 3-3, que dispõe sobre o Plano Básico 

de Gerenciamento de Risco de Fauna nos aeródromos brasileiros 

Fonte: Autores. 

No que tange à normalização1 é premente destacar a Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) como o Foro Nacional de Normalização, reconhecido 

pela sociedade brasileira desde sua fundação, em 28 de setembro de 1940, cuja 

responsabilidade é a de elaborar as Normas Brasileiras (NBRs), as quais permeiam a 

implementação de políticas públicas, desenvolvimento de mercados, defesa de 

consumidores e a segurança. Em consulta, percebeu-se inúmeras normativas no 

catálogo do sítio digital da ABNT, sendo elas relacionadas no Quadro 18 a seguir. 

 
1 Normalização é a atividade que estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições destinadas à 

utilização comum e repetitiva com vistas à obtenção do grau ótimo de ordem em um dado contexto (ABNT, 2020). 
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Quadro 18 - Breve descritivo das principais Normas da ABNT que direta e/ou indiretamente se relacionam com a gestão de saneamento básico e meio ambiente. 

EIXO NORMA CONTEÚDO 

A
B

A
S

T
E

C
IM

E
N

T
O

 D
E

 Á
G

U
A

 

ABNT NBR 12211:1992 Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água - Procedimento 

ABNT NBR 12586:1992 Cadastro de sistema de abastecimento de água - Procedimento 

ABNT NBR 10156:1987 Desinfecção de tubulações de sistema público de abastecimento de água - Procedimento 

ABNT NBR 7665:2020 Sistemas de transporte de água ou de esgoto sob pressão — Tubos de PVC-M DEFOFO com junta elástica — Requisitos 

ABNT NBR 7676:2019 
Elementos de vedação com base elastomérica termofixa para tubos, conexões, equipamentos, componentes e acessórios para água, 
esgotos, drenagem e águas pluviais e água quente - Requisitos 

ABNT NBR 12215-1:2017 Projeto de adutora de água. Parte 1: Conduto forçado.  

ABNT NBR 15183:2013 Ensaios não destrutivos — Estanqueidade para saneamento básico — Procedimento para tubulações pressurizadas 

ABNT NBR 16782:2019 Conservação de água em edificações - Requisitos, procedimentos e diretrizes 

ABNT NBR 16783:2019 Uso de fontes alternativas de água não potável em edificações 

ABNT NBR 12218:2017 Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público — Procedimento 

ABNT NBR 8220:2015 
Reservatório de poliéster, reforçado com fibra de vidro, para água potável para abastecimento de comunidades de pequeno porte - 
Especificação 

ABNT NBR 12217:1994 Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento público - Procedimento 

ABNT NBR 12213:1992 Projeto de captação de água de superfície para abastecimento público - Procedimento 

ABNT NBR 12214:1992 Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento público - Procedimento 

ABNT NBR 12216:1992 Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público - Procedimento 

ABNT NBR 8194:2019 Medidores de água potável — Padronização 

ABNT NBR 8220:2015 
Reservatório de poliéster, reforçado com fibra de vidro, para água potável para abastecimento de comunidades de pequeno porte - 
Especificação 
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EIXO NORMA CONTEÚDO 
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ABNT NBR 15538:2014 Medidores de água potável — Ensaios para avaliação de eficiência 

ABNT NBR ISO 
24510:2012 

Atividades relacionadas aos serviços de água potável e de esgoto — Diretrizes para a avaliação e para a melhoria dos serviços prestados 
aos usuários 

ABNT NBR ISO 
24511:2012 

Atividades relacionadas aos serviços de água potável e de esgoto — Diretrizes para a gestão dos prestadores de serviços de esgoto e 
para a avaliação dos serviços de esgoto 

ABNT NBR ISO 
24512:2012 

Atividades relacionadas aos serviços de água potável e de esgoto — Diretrizes para a gestão dos prestadores de serviços de água e para 
a avaliação dos serviços de água potável 

ABNT NBR 14863:2012 Reservatório de aço inoxidável para água potável 

ABNT NBR 12170:2017 Materiais de impermeabilização - Determinação da potabilidade da água após o contato 

ABNT NBR 16098:2012 Aparelho para melhoria da qualidade da água para consumo humano — Requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 12216:1992 Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público - Procedimento 

ABNT NBR 15007:2017 Produtos à base de orto e polifosfatos para aplicação em saneamento básico - Especificação técnica, amostragem e métodos de ensaio 

ABNT NBR 11887:2015 Hipoclorito de cálcio - Aplicação em saneamento básico - Especificação técnica, amostragem e métodos de ensaio 

ABNT NBR 15536-1:2007 
Sistemas para adução de água, coletores-tronco, emissários de esgoto sanitário e águas pluviais - Tubos e conexões de plástico reforçado 
de fibra de vidro (PRFV). Parte 1: Tubos e juntas para adução de água.  
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ABNT NBR 8890:2018 
Emenda 1:2020 

Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário — Requisitos e métodos de ensaios 

ABNT NBR 8890:2020 Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaios 

ABNT NBR 7665:2020 Sistemas de transporte de água ou de esgoto sob pressão — Tubos de PVC-M DEFOFO com junta elástica — Requisitos 

ABNT NBR 5688:2018 Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Requisitos 

ABNT NBR 12207:2016 Projeto de interceptores de esgoto sanitário 
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E

S
G

O
T

A
M

E
N

T
O

 S
A

N
IT

Á
R

IO
 

ABNT NBR ISO 
24510:2012 

Atividades relacionadas aos serviços de água potável e de esgoto — Diretrizes para a avaliação e para a melhoria dos serviços prestados 
aos usuários 

ABNT NBR ISO 
24511:2012 

Atividades relacionadas aos serviços de água potável e de esgoto — Diretrizes para a gestão dos prestadores de serviços de esgoto e 
para a avaliação dos serviços de esgoto 

ABNT NBR ISO 
24512:2012 

Atividades relacionadas aos serviços de água potável e de esgoto — Diretrizes para a gestão dos prestadores de serviços de água e para 
a avaliação dos serviços de água potável 

ABNT NBR 9822:2012 
Manuseio, armazenamento e assentamento de tubulações de poli (cloreto de vinila) não plastificado (PVC-U) para transporte de água e de 
tubulações de poli (cloreto de vinila) não plastificado orientado (PVC-O) para transporte de água ou esgoto sob pressão positiva 

ABNT NBR 12209:2011 Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos sanitários 

ABNT NBR 15979:2011 
Sistemas para distribuição e adução de água e transporte de esgotos sob pressão — Requisitos para reparo de tubulação de polietileno 
PE 80 e PE 100 

ABNT NBR 15950:2011 
Sistemas para distribuição e adução de água e transporte de esgotos sob pressão — Requisitos para instalação de tubulação de polietileno 
PE 80 e PE 100 

ABNT NBR 15952:2011 
Sistemas para redes de distribuição e adução de água e transporte de esgotos sob pressão — Verificação da estanqueidade hidrostática 
em tubulações de polietileno 

ABNT NBR 15803:2010 
Errata 2:2010 

Sistemas enterrados para distribuição e adução de água e transporte de esgoto sob pressão – Requisitos para conexões de compressão 
para junta mecânica, tê de serviço e tê de ligação para tubulação de polietileno de diâmetro externo nominal entre 20 mm e 160 mm 

ABNT NBR 15803:2010 
Errata 1:2010 

Sistemas enterrados para distribuição e adução de água e transporte de esgoto sob pressão – Requisitos para conexões de compressão 
para junta mecânica, tê de serviço e tê de ligação para tubulação de polietileno de diâmetro externo nominal entre 20 mm e 160 mm 

ABNT NBR 15802:2010 
Sistemas enterrados para distribuição e adução de água e transporte de esgotos sob pressão — Requisitos para projetos em tubulação de 
polietileno PE 80 e PE 100 de diâmetro externo nominal entre 63 mm e 1600 mm 
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ABNT NBR 15803:2010 
Versão Corrigida 2:2010 

Sistemas enterrados para distribuição e adução de água e transporte de esgoto sob pressão – Requisitos para conexões de compressão 
para junta mecânica, tê de serviço e tê de ligação para tubulação de polietileno de diâmetro externo nominal entre 20 mm e 160 mm 

ABNT NBR 15750:2009 
Tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado orientado) para sistemas de transporte de água ou esgoto sob pressão — 
Requisitos e métodos de ensaios 

ABNT NBR 15710:2009 Sistemas de redes de coleta de esgoto sanitário doméstico a vácuo 

ABNT NBR 15645:2008 Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto 

ABNT NBR 15593:2008 
Sistemas enterrados para distribuição e adução de água e transporte de esgotos sob pressão - Requisitos para conexões soldáveis de 
polietileno PE 80 PE 100 

ABNT NBR 15536-2-3-
4:2007 

Sistemas para adução de água, coletores-tronco, emissários de esgoto sanitário e águas pluviais - Tubos e conexões de plástico reforçado 
de fibra de vidro (PRFV). Parte 2: Tubos e juntas para coletores-tronco, emissários de esgoto sanitário e água pluviais. Parte 3: Conexões. 
Parte 4: Anéis de borracha. 

ABNT NBR 7362-1:2005 
Errata 1:2007 

Sistemas enterrados para condução de esgoto. Parte 1: Requisitos para tubos de PVC com junta elástica 

ABNT NBR 15420:2006 Tubos, conexões e acessórios de ferro dúctil para canalizações de esgotos - Requisitos 

ABNT NBR 10569:1988 
Errata 1:2002 

Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização 

ABNT NBR 14486:2000 Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário - Projeto de redes coletoras com tubos de PVC 

ABNT NBR 8160:1999 Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 

ABNT NBR 12208:1992 Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário - Procedimento 

ABNT NBR 12266:1992 Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água esgoto ou drenagem urbana - Procedimento 

ABNT NBR 10569:1988 
Versão Corrigida:2002 

Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização 

ABNT NBR 10570:1988 
Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para coletor predial e sistema condominial de esgoto sanitário - Tipos e dimensões - 
Padronização 
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ABNT NBR 7367:1988 Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário 

ABNT NBR 7369:1988 Junta elástica de tubos de PVC rígido coletores de esgoto - Verificação do desempenho 

ABNT NBR 10845:1988 Tubo de poliéster reforçado com fibras de vidro, com junta elástica, para esgoto sanitário - Especificação 

ABNT NBR 9814:1987 Execução de rede coletora de esgoto sanitário - Procedimento 

ABNT NBR 9800:1987 Critérios para lançamento de efluentes líquidos industriais no sistema coletor público de esgoto sanitário - Procedimento 

ABNT NBR 9648:1986 Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário - Procedimento 

ABNT NBR 9649:1986 Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário - Procedimento 

ABNT NBR 9651:1986 Tubo e conexão de ferro fundido para esgoto - Especificação 

ABNT NBR 16085:2020 Poços de visita e inspeção pré-moldados em concreto armado para sistemas enterrados — Requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 15396:2018 Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - Requisitos e métodos de ensaios 

ABNT NBR 11992:2017 
Mangueiras de plástico para desobstrução e limpeza de tubulações de PVC rígido por hidrojateamento — Determinação do coeficiente de 
atrito 

ABNT NBR 11993:2017 
Mangueiras de plástico para desobstrução e limpeza de tubulações de PVC rígido por hidrojateamento — Determinação da força resistiva 
na passagem por TIL de PVC 

ABNT NBR 11996:2017 
Mangueiras de plástico para desobstrução e limpeza de tubulações de PVC rígido, por hidrojateamento — Determinação da pressão de 
ruptura após 1 000 ciclos de flexão 

ABNT NBR 11885:2017 Grade de barras retas, de limpeza manual - Requisitos gerais 

ABNT NBR 14162:2017 Aparelhos sanitários - Sifão - Requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 16560:2017 Biogás e biometano - Determinação de siloxanos por cromatografia em fase gasosa e amostragem com impingers 

ABNT NBR 13969:1997 Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação 

ABNT NBR 11781:1990 Mangueiras de plástico para desobstrução e limpeza de tubulações de PVC rígido por hidrojateamento - Especificação 
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 ABNT NBR 11997:1990 

Sistema de desobstrução e limpeza de tubulações de PVC com hidrojato - Determinação da máxima força de avanço hidráulico - Método 
de ensaio 

ABNT NBR 11998:1990 Sistema de desobstrução e limpeza de tubulações de PVC com hidrojato - Determinação do tempo de desobstrução - Método de ensaio 

ABNT NBR 16682:2018 Projeto de linha de recalque para sistema de esgotamento sanitário - Requisitos 

ABNT NBR 7229:1993 
Errata 2:1997 

Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos 

ABNT NBR 7229:1993 
Errata 1:1994 

Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos 

ABNT NBR 7229:1993 
Versão Corrigida:1997 

Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos 
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ABNT NBR 7676:2019 
Elementos de vedação com base elastómérica termofixa para tubos, conexões, equipamentos, componentes e acessórios para água, 
esgotos, drenagem e águas pluviais e água quente - Requisitos 

ABNT NBR 16687:2019 
Elementos de vedação de elastômero termoplástico para tubos, conexões, equipamentos, componentes e acessórios para 
esgotos, drenagem e águas pluviais — Requisitos 

ABNT NBR ISO 21138-1-
2-3:2016 

Sistemas de tubulações plásticas para drenagem e esgoto subterrâneos não pressurizados — Sistemas de tubos com paredes estruturadas 
de policloreto de vinila não plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) e polietileno (PE). Parte 1: Especificações de materiais e critérios de 
desempenho para tubos, conexões e sistemas. Parte 2: Tubos e conexões com a superfície externa lisa, Tipo A. Parte 3: Tubos e conexões 
com a superfície externa não lisa, Tipo B. 

ABNT NBR 15645:2008 Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto 

ABNT NBR 12266:1992 Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água esgoto ou drenagem urbana - Procedimento 

ABNT NBR 16085:2020 Poços de visita e inspeção pré-moldados em concreto armado para sistemas enterrados — Requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR ISO 
16039:2007 

Equipamentos para manutenção e construção de rodovias - Pavimentadoras de concreto - Definições e especificações comerciais 
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EIXO NORMA CONTEÚDO 
D

R
E

N
A

G
E

M
 E

 M
A

N
E

J
O

 

D
E

 Á
G

U
A

S
 P

L
U

V
IA

IS
 

ABNT NBR 11994:2017 
Mangueiras de plástico para desobstrução e limpeza de tubulações de PVC rígido por hidrojateamento - Verificação da resistência à 
abrasão 

ABNT NBR 15579:2008 
Sistemas prediais - Tubos e conexões de ferro fundido com pontas e acessórios para instalações prediais de esgotos sanitários ou águas 
pluviais - Requisitos 

ABNT NBR 15536-1-2-3-
4:2007 

Sistemas para adução de água, coletores-tronco, emissários de esgoto sanitário e águas pluviais - Tubos e conexões de plástico reforçado 
de fibra de vidro (PRFV). Parte 1: Tubos e juntas para adução de água.  Parte 2: Tubos e juntas para coletores-tronco, emissários de esgoto 
sanitário e água pluviais. Parte 3: Conexões. Parte 4: Anéis de borracha. 

R
E

S
ÍD

U
O

S
 S

Ó
L

ID
O

S
 

ABNT NBR 10157:1987 Aterros de resíduos perigosos - Critérios para projeto, construção e operação – Procedimento. 

ABNT NBR 8419:1992 
Versão Corrigida:1996 

Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos – Procedimento. 

ABNT NBR 12235:1992 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – Procedimento. 

ABNT NBR 12980:1993 Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos – Terminologia. 

ABNT NBR 13463:1995 Coleta de resíduos sólidos. 

ABNT NBR 8843:1996 Aeroportos - Gerenciamento de resíduos sólidos. 

ABNT NBR 13591:1996 Compostagem – Terminologia. 

ABNT NBR 13896:1997 Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e operação. 

ABNT NBR 10004:2004 Resíduos sólidos – Classificação. 

ABNT NBR 10007:2004 Amostragem de Resíduos Sólidos. 

ABNT NBR 15113:2004 Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

ABNT NBR 15114:2004 Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

ABNT NBR 15849:2010 
Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e 
encerramento. 

ABNT NBR 12810:2020 Resíduos de serviços de saúde — Gerenciamento extra estabelecimento — Requisitos. 

ABNT NBR 13221:2017 Transporte terrestre de resíduos. 

ABNT NBR 16849:2020 Resíduos sólidos urbanos para fins energéticos - Requisitos 

Fonte: Autores. 
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Não obstante, faz jus a um destaque especial a Lei Federal nº 14.026/2020, 

denominada de “Marco Legal do Saneamento Básico”, que traz uma alteração 

evidente do modelo de saneamento a ser implementado no país. 

No entanto, entre as questões tratadas pela referida lei, é válido destacar: (I) a 

atribuição da competência à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) 

para editar normas de referência para a regulação dos serviços de saneamento; (II) a 

criação do Comitê Interministerial de Saneamento Básico (CISB); (III) a fixação de 

novo prazo para a implementação de solução para a disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos; (IV) o compromisso de viabilização da universalização do 

fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto até 2033. 

Ainda, a Lei Federal nº 11.445/2007 (alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020), em 

seu Art. 8°, determina que a União pode participar de fundo com a finalidade exclusiva 

de financiar serviços técnicos profissionais especializados, com o objetivo de apoiar a 

estruturação e o desenvolvimento de projetos de concessão e parcerias público-

privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Sucintamente, o objetivo da legislação é a promoção do aumento gradativo da 

cobertura dos serviços de saneamento no território brasileiro, em especial nas áreas 

já afetadas prejudicialmente, e a universalização do acesso a esse tipo de serviço. 

Esse objetivo é essencial para a promoção do desenvolvimento social dos municípios, 

aprimorando a saúde pública por priorizar o acesso dos recursos federais para 

elaboração do PMSB aos municípios que efetuarem concessão ou privatização dos 

seus serviços (Art. 13, §3º, da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal 

nº 14.026/2020). 

3.1.2.2 Âmbito Estadual 

No mesmo sentido, o Estado de Mato Grosso do Sul legisla sobre questões que 

envolvem saneamento e meio ambiente através da Constituição Estadual, as quais 

são referenciais para o desenvolvimento dos instrumentos legais temáticos (leis, 

decretos, entre outros) vigentes na sua territorialidade em consonância ao texto 

constitucional da república e normativos legais federais. 
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É necessário evidenciar que o Estado de Mato Grosso do Sul através do Decreto 

Estadual nº 12.725/2009 conferiu ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do 

Sul (IMASUL) a função de propor, coordenar e executar a política de meio ambiente 

em todo o território do Estado de Mato Grosso do Sul e fazer cumprir as legislações 

(federal e estadual) sobre essa atividade (MATO GROSSO DO SUL, 2009). 

Outrossim, válido destacar o Decreto Estadual nº 12.530/2008, que trata sobre a 

prestação de serviços públicos de saneamento básico, estabelece a fiscalização e 

regulação (também tarifária sob serviços públicos de saneamento básico) prestados 

pela Sanesul à Agepan (atual AGEMS), além de determinar parâmetros para a 

manutenção da responsabilidade do Estado com estes serviços, nos casos em que 

os serviços públicos prestados pela Sanesul estejam sendo executados de forma 

precária ou em virtude do término de contrato de concessão. 

Um conjunto de normas estaduais permeiam o objeto deste PMSB, dessa maneira é 

imprescindível mencioná-las, ressalta-se que este levantamento é passível de ser 

alterado por inclusão e/ou supressão de normativos que porventura sejam publicados 

e/ou revogados. Sendo assim, segue a listagem das legislações pertinentes no âmbito 

estadual elencadas no Quadro 19. 

Quadro 19 - Breve descritivo dos principais dispositivos legais de âmbito estadual direta e/ou 
indiretamente relacionados à gestão do saneamento básico e do meio ambiente. 

NORMA DESCRITIVO 

Lei Estadual nº 90, de 2 de 

junho de 1980 

Dispõe sobre as alterações do meio ambiente, estabelece normas de proteção 

ambiental e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 328, de 25 de 

fevereiro de 1982 
Dispõe sobre a Proteção Ambiental do Pantanal Sul-Mato-Grossense. 

Decreto Estadual nº 4.625, de 7 

de junho de 1988. 
Regulamenta a Lei nº 90, de 02 de junho de 1980 e dá outras providências. 

Constituição do Estado do Mato 

Grosso do Sul, de 5 de outubro 

de 1989 

Artigo 215 – O saneamento básico é serviço público essencial, sendo dever do 

Poder Público sua extensão a toda população, como condição básica à 

qualidade de vida, à proteção ambiental e ao desenvolvimento social. 

Art. 216. O saneamento básico, como atividade preventiva das ações de saúde 

e de meio ambiente, tem caráter de abrangência estadual. 

Art. 222. Toda pessoa tem direito a fruir de um ambiente físico e social livre dos 

fatores nocivos à saúde. 

§ 1º Incumbe ao Poder Público, através de órgãos próprios e do apoio a 

iniciativas populares, proteger o meio ambiente, preservar os recursos naturais, 

ordenando seu uso e exploração, e resguardar o equilíbrio do sistema 

ecológico, sem discriminação de indivíduos ou regiões, através de política de 

proteção do meio ambiente definida por lei. 

Lei Estadual nº 1.069, de 10 de 

julho de 1990 

Estabelece sanções a pessoa jurídica que descumprir normas de legislação de 

proteção ao meio ambiente. 
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NORMA DESCRITIVO 

Lei Estadual nº 1.293, de 21 de 

setembro de 1992 

Dispõe sobre o Código Sanitário do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras 

providências. 

Lei Estadual nº 1.339, de 17 de 

dezembro de 1992 

Dispõe sobre a concessão, renovação e rescisão de serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, aos Municípios, pela Empresa 

de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 1.496, de 12 de 

maio de 1994 

Transforma a Sanesul, em Sociedade Anônima de Economia Mista de Capital 

Aberto e, dá outras providências. 

Lei Estadual nº 1.721, de 18 de 

dezembro de 1996 

Institui o Fundo de Defesa e de Reparação de Interesses Difusos Lesados, e 

dá outras providências. 

Lei Estadual nº 1.776, de 30 de 

setembro de 1997 

Dispõe sobre o regime de concessão de obras públicas, de concessão e 

permissão de serviços públicos e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 1.807, de 17 de 

dezembro de 1997 
Torna obrigatória a incineração do lixo hospitalar e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 2.043, de 7 de 

dezembro de 1999 

Dispõe sobre a apresentação de projetos de manejo e conservação de solos e 

dá outras providências. 

Lei Estadual nº 2.080, de 13 de 

janeiro de 2000 

Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, 

acondicionamento, armazenamento, coleta transporte, tratamento e 

destinação final dos resíduos sólidos no Estado de Mato Grosso do Sul visando 

o controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos 

ambientais, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 2.222, de 11 de 

abril de 2001 

Estabelece normas para a destinação final de garrafas e outras embalagens 

plásticas, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 2.223, de 11 de 

abril de 2001 

Responsabiliza os proprietários e arrendatários de imóveis rural e urbano, pela 

poluição hídrica dos rios-cênicos, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 2.233, de 16 de 

maio de 2001 

Dispõe sobre a definição do destino das pilhas e baterias de telefones celulares 

e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 2.256, de 9 de 

julho de 2001 

Dispõe sobre o Conselho Estadual de Controle Ambiental, e dá outras 

providências. 

Lei Estadual nº 2.257, de 9 de 

julho de 2001 

Dispõe sobre as diretrizes do licenciamento ambiental estadual, estabelece os 

prazos para a emissão de Licenças e Autorizações Ambientais, e dá outras 

providências. 

Lei Estadual nº 2.263, de 16 de 

julho de 2001 

Dispõe sobre a prestação, regulação, fiscalização e controle dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, no Estado 

de Mato Grosso do Sul; cria o Conselho Estadual de Saneamento, e dá outras 

providências. 

Lei Estadual nº 2.406, de 29 de 

janeiro de 2002 

Institui a Política Estadual dos Recursos Hídricos, cria o Sistema Estadual de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 2.581, de 23 de 

dezembro de 2002 

Autoriza a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, a explorar serviços 

públicos que especifica, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 2.661, de 6 de 

agosto de 2003 
Dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem de Materiais. 

Lei Estadual nº 2.766, de 18 de 

dezembro de 2003 

Dispõe sobre a disciplina, a regulação, a fiscalização e o controle dos serviços 

públicos delegados do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Lei Estadual nº 3.178, de 21 de 

fevereiro de 2006 

Estabelece diretrizes para a verificação da segurança de barragem, aterros 

sanitários e de depósito de resíduos tóxicos industriais e residenciais e dá 

outras providências. 

Lei Estadual nº 3.480, de 20 de 

dezembro de 2007 

Institui os Cadastros Técnico-Ambiental Estadual, cria a Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental Estadual (TFAE) e a Taxa de Transporte e 

Movimentação de Produtos e Subprodutos Florestais (TMF), inclui dispositivos 

ao Anexo único da Lei nº 1.810, de 22 de dezembro de 1997, e dá outras 

providências. 
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NORMA DESCRITIVO 

Lei Estadual nº 3.482, de 20 de 

dezembro de 2007 

Cria o Fundo de Habitação de Interesse Social (FEHIS) e institui o Conselho 

Gestor do (FEHIS). 

Lei Estadual nº 3.623, de 23 de 

dezembro de 2008 

Institui o Programa de Coleta Seletiva Solidária nos estabelecimentos de 

ensino, órgãos e instituições da administração pública estadual, direta ou 

indireta, com destinação às associações e ou cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 3.709, de 16 de 

julho de 2009 

Fixa a obrigatoriedade de compensação ambiental para empreendimentos e 

atividades geradoras de impacto ambiental negativo não mitigável, e dá outras 

providências. 

Lei Estadual nº 3.839, de 28 de 

dezembro de 2009 

Institui o Programa de Gestão Territorial do Estado de Mato Grosso do Sul 

(PGT/MS); aprova a Primeira Aproximação do E do Estado de Mato Grosso do 

Sul (ZEE/MS), e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 3.992, de 16 de 

dezembro de 2010 

Altera e acresce dispositivos à Lei nº 2.257, de 9 de julho de 2001, que dispõe 

sobre as diretrizes do licenciamento ambiental, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 4.147, de 19 de 

dezembro de 2011 

Dispõe sobre a Taxa de Regulação, Fiscalização e Controle do Serviço Público 

de Saneamento Básico (TRS), no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, e 

dá outras providências. 

Lei Estadual nº 4.163, de 2 de 

janeiro de 2012 

Disciplina, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a exploração de 

florestas e demais formas de vegetação nativa, a utilização de matéria prima 

florestal, a obrigação da reposição florestal e altera dispositivo da Lei nº 3.480, 

de 20 de dezembro de 2007. 

Lei Estadual nº 4.219, de 11 de 

julho de 2012 

Dispõe sobre o ICMS Ecológico na forma do Art. 1º, inciso III, alínea “f”, da Lei 

Complementar nº 57, de 4 de janeiro de 1991, na redação dada pela Lei 

Complementar nº 159, de 26 de dezembro de 2011, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 4.303, de 20 de 

dezembro de 2012 

Institui o Programa de Parceria Público-Privada do Estado de Mato Grosso do 

Sul (PROPPP-MS), e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 4.719, de 17 de 

setembro de 2015 

Dispõe sobre a aplicação de multa por dano ambiental, decorrente de qualquer 

ato que implique depósito de lixo, nas vias e nos logradouros públicos, no 

âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul. 

Decreto Estadual nº 12.530, de 

28 de março de 2008 
Dispõe sobre a prestação de serviços públicos de saneamento básico. 

Decreto Estadual nº 14.360, de 

28 de dezembro de 2015 

Regulamenta o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), para fins de 

apresentação, análise e aproveitamento de estudos para estruturação de 

Parcerias Público-Privadas, concessões comuns, permissões, arrendamentos 

de bens públicos ou concessões de direito real de uso, no âmbito da 

Administração Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, e dá outras 

providências. 

Lei Estadual nº 4.812, de 7 de 

janeiro de 2016. 

Dispõe sobre ação de combate, controle, prevenção e redução de doenças pelo 

vetor Aedes aegypti em MS, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 5.017, de 6 de 

julho de 2017 

Acrescenta e altera a redação de dispositivos à Lei nº 3.482, de 20 de 

dezembro de 2007, que cria o Fundo de Habitação de Interesse Social (FEHIS) 

e institui o Conselho Gestor do (FEHIS), e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 5.044, de 22 de 

agosto de 2017 

Institui o Programa Estadual de Coleta e Reciclagem de Óleos de Origem 

Vegetal, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul – MS. 

Lei Estadual nº 5.180, de 12 de 

abril de 2018 

Altera a Lei nº 4.474, de 6 de março de 2014, que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade das farmácias e drogarias manterem recipientes para coleta de 

medicamentos, cosméticos e insumos farmacêuticos e correlatos, deteriorados 

ou com prazo de validade expirado.” 

Lei Estadual nº 5.235, de 16 de 

julho de 2018 

Dispõe sobre a Política Estadual de Preservação dos Serviços Ambientais, cria 

o Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais (PESA), e 

estabelece um Sistema de Gestão deste Programa. 
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NORMA DESCRITIVO 

Lei Estadual nº 5.287, de 13 de 

dezembro de 2018 
Institui a Política Estadual de Educação Ambiental, e dá outras providências. 

Fonte: Autores. 

3.1.2.3 Âmbito Municipal 

Em consonância com a Constituição Federal, os municípios podem legislar sobre 

assuntos de interesse local, desde que não infrinjam leis estaduais e federais, dessa 

maneira, é imprescindível a análise das legislações municipais que permeiam o objeto 

deste PSMB. 

Quadro 20 - Leis e decretos municipais que integram o aparato legal relacionado ao saneamento básico e 
meio ambiente em Três Lagoas/MS. 

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

Lei Orgânica Lei orgânica do município de Três Lagoas. 

Lei Municipal nº 698/1985 
Dispõe sobre o Código de Obras do município de Três Lagoas, altera dispositivos, 

a redação, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 971/1990 
Dispõe sobre a doação destinação final do lixo coletado na cidade de Três Lagoas, 

e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 1.067/1991 
Dispõe sobre o Código Tributário do município de Três Lagoas e dá outras 

providências. 

Lei Municipal nº 1.220/1995 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de coletores tipo caçamba, para o 

acondicionamento de entulhos no perímetro urbano, e dá outras providências;  

Lei Municipal nº 1.328/1997 Criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

Lei Municipal nº 1.456/1998 
Dispõe sobre o monitoramento da vegetação arbórea e estímulos à Preservação 

das Áreas Verdes no Município de Três Lagoas/MS-MS, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 1.487/1988 Dispõe sobre os Atos Lesivos à limpeza pública e dá outras providências.  

Lei Municipal nº 1.712/2001 Institui disciplina obrigatória sobre coleta seletiva na rede pública de ensino 

Lei Municipal nº 1.781/2002 
Institui o Sistema Municipal de Licenciamento e controle Ambiental e criação do 

Fundo Municipal de Meio Ambiente 

Lei Municipal nº 1.876/2003 
Institui a obrigação do Município em fornecer equipamentos de proteção individual 

aos garis 

Lei Municipal nº 2.083/2006 Institui o Plano Diretor do município de Três Lagoas e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.277/2008 
Dispõe sobre a Política do Meio Ambiente de Três Lagoas e dá outras 

providências. 

Lei Municipal nº 2.301/2008 Dispõe sobre a política municipal de habitação e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.298/2008 
Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental (SILAM), cria o Fundo 

Municipal de Meio Ambiente (FMMA) e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.325/2008 
Institui o sistema de gestão sustentável de resíduos da construção civil e resíduos 

volumosos, e do plano integrado de gerenciamento desses resíduos 

Lei Municipal nº 2.329/2008 
Define a organização espacial da área urbana de Três Lagoas/MS, a denominação 

dos bairros que a compõem e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.410/2009 
Dispõe sobre a criação da reserva biológica denominada “Reserva Biológica das 

Capivaras” e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.411/2009 
Dispõe sobre a criação da área de proteção ambiental denominada “APA Jupiá” e 

dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.418/2009 
Dá nova redação ao Código de Postura do município de Três Lagoas – MS e dá 

outras providências.  

Lei Municipal nº 2.490/2010 

Autoriza o poder executivo a firmar convênio de gestão associada com o governo 

do estado para a gestão de serviços públicos de saneamento básico e firmar 

contrato de programa com a empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul para 

a prestação de serviços de saneamento básico ao município de Três Lagoas/MS 

e dá outras providências. 
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LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

Lei Municipal nº 2.543/2011 
Dispõe sobre a proibição do uso de sacolas plásticas no comércio em geral como 

embalagem de produtos e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.644/2012 

Dispõe sobre o programa municipal de Parcerias Público-Privadas de Três 

Lagoas/MS – PMPPP-TL, cria o Comitê Gestor de Parceria Público-Privada do 

Município de Três Lagoas/MS – CGPPP-TL, autoriza o poder executivo a instituir 

o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Município de Três 

Lagoas/MS – FGPPP-TL – e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.690/2013 Institui o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

Lei Municipal nº 2.735/2013 Dispõe sobre a implantação de equipamentos públicos e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.867/2014 

Estabelece a Política Municipal de Saneamento Básico, cria o Sistema Municipal 

de Saneamento Básico, institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e dá 

outras providências. 

Lei Municipal nº 2.936/2015 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 

anual de 2016 e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 3.126/2016 
Institui o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e Transportes (COMMUT) de 

Três Lagoas e dá outras providências. 

Lei Complementar Municipal 

nº 001/2018 

Dispõe sobre a delegação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e 

dá outras providências. 

Lei Municipal nº 3.388/2018 
Institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos e o Código Municipal de Resíduos 

Sólidos de Três Lagoas e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 3.409/2018 

Institui a Política de Mobilidade Urbana de Três Lagoas e estabelece as diretrizes 

para o acompanhamento e o monitoramento de sua implementação, avaliação e 

revisão periódica. 

Lei Municipal nº 3.528/2019 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do nivelamento dos tampões, caixas de inspeção, 

bocas de lobo e bueiros para execução de serviços de pavimentação, 

recapeamento, reconstrução ou qualquer serviço de manutenção das calçadas e 

vias públicas do município de Três Lagoas e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 3.563/2019 
Regulamenta o manejo adequado dos resíduos sólidos gerados em eventos no 

âmbito do município de Três Lagoas/MS.  

Lei Municipal nº 3.619/2019 
Institui a semana do Lixo Zero no município de Três Lagoas, e dá outras 

providências;  

Lei Municipal nº 3.626/2019 
Dispõe sobre a política do meio ambiente de Três Lagoas/MS, e dá outras 

providências. 

Lei Municipal nº 3.630/2019 

Autoriza a celebração de convênio com a Agepan visando a regulação dos serviços 

delegados de manejo de resíduos sólidos de Três Lagoas/MS e dá outras 

providências.  

Fonte: Autores. 

Em relação à estrutura administrativa do município de Três Lagoas/MS, observar-se-

á no quadro exposto, algumas legislações que regem a criação ou alterações de 

órgãos institucionais. 

Quadro 21 - Relação de legislações municipais levantadas que criam, alteram e desmembram órgãos, 
reorganizando a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal Três Lagoas/MS. 

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

Lei Municipal nº 1328/1997 
Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, e dá outras 

providências. 

Lei Municipal nº 1.675/2000 
Dispõe sobre a reestruturação e modernização da Prefeitura Municipal de Três 

Lagoas e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.013/2005 
Dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal Antidrogas (COMAD) e dá outras 

providências. 

Lei Municipal nº 2.339/2009 
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), do 

Fundo Municipal dos Direitos da Mulher (FMDM) e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.565/2011 
Cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSAN e dá 

outras providências. 

Lei Municipal nº 2.526/2011 Dispõe da criação do Conselho Municipal de Juventude e dá outras providências. 
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LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

Lei Municipal nº 2.701/2013 

Institui o Conselho Municipal de acompanhamento e controle social do fundo de 

manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos 

profissionais da educação - CONFUNDEB e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.803/2014 Cria o Conselho Municipal da Cidade de Três Lagoas e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 3.222/2016 
Reorganiza a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Três 

Lagoas e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.148/2017 
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, do Fundo 

Municipal dos Direitos do Idoso e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 3.333/2017 
Cria o Conselho Consultivo do Monumento Natural das Lagoas e dá outras 

providências 

Lei Municipal nº 3.334/2017 
Cria o Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal do Pombo e dá outras 

providências 

Lei Municipal nº 3.524/2019 
Dispõe sobre o funcionamento dos órgãos de proteção e defesa do consumidor no 

município e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 3.525/2019 
Estabelece a composição do Conselho Municipal de Educação e dá outras 

providências. 

Lei Municipal nº 3.699/2020 
Reorganiza o Conselho Municipal de Saúde, revoga a Lei nº 1.369, de 02 de 

setembro de 1997, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 3.758/2020 
Altera a Lei Municipal nº 3.222, de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a 

estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Três Lagoas. 

Fonte: Autores. 

3.1.3 Planejamento Municipal 

O sistema de planejamento municipal, que será descrito nos itens subsequentes, 

deriva da Constituição Federal e Estadual, sendo baseado especificamente por três 

leis: Lei do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 

Orçamentária Anual (LOA). Essas três peças formam um tripé sobre o qual as técnicas 

orçamentárias são desenvolvidas, com a finalidade de garantir um orçamento calçado 

nos princípios legais, além de alcançar os objetivos pretendidos (SANTOS; 

CAMACHO, 2014). 

Todavia, o sistema não se resume a essas três leis, com o advento da Lei Federal 

nº 10.257/2001, denominada Estatuto das Cidades, o Plano Diretor passou a integrar 

o processo de planejamento municipal, devendo o PPA, a LDO e a LOA incorporar as 

diretrizes e prioridades nele contidas. 

Desta forma, o Plano Diretor constitui um instrumento de planejamento de longo prazo 

do município, o PPA se refere a um planejamento de médio prazo para um período de 

quatro anos, a LDO é elemento de ligação entre o PPA e a LOA, e a LOA consiste no 

planejamento de curto prazo, anual, compreendendo as receitas e despesas.  

Insta salientar ainda que tais dispositivos de planejamento financeiro devem se 

articular com instrumentos de planejamento de cunho mais específico, tais como o 
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Plano de Habitação e Interesse Social, Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos e, também, o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), 

dentre outros. 

Ademais, menciona-se a Lei Federal nº 4.320/1964, que é crucial para o processo 

orçamentário, definindo as normas gerais de direito financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal. 

Ainda, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), instituída pela Lei Complementar 

Federal nº 101/2000, relaciona-se com o sistema orçamentário, consistindo em código 

de conduta para a administração pública nas três esferas de governo, estabelecendo 

normas de finanças públicas voltadas para a gestão fiscal. 

Neste tópico serão abordados também os recursos suplementares da União, 

demonstrando os programas previstos no PPA Federal e no PPA Estadual que se 

relacionam com a gestão de saneamento básico. Por fim, serão discorridos em Tópico 

específico os projetos atualmente vigentes nos quais o município de Três Lagoas/MS 

está inserido. 

3.1.3.1 Plano Diretor Municipal de Três Lagoas 

O Plano Diretor consiste na principal Lei do município que trata da organização e 

ocupação do seu território, resultando de um processo político, dinâmico e 

participativo que mobiliza o conjunto da sociedade, todos os segmentos sociais, na 

discussão e estabelecimento de um pacto concernente ao projeto de desenvolvimento 

do município (MCIDADES, 2005). 

A Constituição Federal de 1988 apresenta um capítulo específico sobre a Política 

Urbana (Capítulo II, Título VII), definindo como competência do poder público 

municipal a responsabilidade pela execução da política de desenvolvimento urbano, 

objetivando “o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-

estar de seus habitantes” (Brasil, 1988: Título VII, Capítulo III, Art. 182). 

A regulamentação da Política Urbana, expressa na Carta Magna no Art. 182 e 

Art. 183, foi instituída pela Lei Federal nº 10.257/2001, oficialmente denominada 
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Estatuto da Cidade, com objetivo de estabelecer as diretrizes da referida Política, 

visando ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade. 

Neste sentido, o Plano Diretor de Três Lagoas/MS vigorada por meio da Lei 

Complementar Municipal nº 2.083/2006 que, segundo seu Art. 10, tem como 

princípios: 

• Promover o desenvolvimento local, de forma social e ambientalmente 

sustentável; o direito universal à moradia, o equilíbrio entre a proteção e 

ocupação das áreas de interesse ambiental, bem como promover a inclusão 

social, reduzindo as desigualdades. 

• Prevenir distorções e abusos na utilização econômica da propriedade, coibindo 

o uso especulativo de imóveis urbanos como reserva de valor que resulte na 

sua subutilização ou não, de modo a assegurar o cumprimento da função social 

da propriedade; 

• Adequar o adensamento à capacidade de suporte de meio físico, 

potencializando a utilização das áreas bem providas de infraestrutura e 

evitando a sobrecarga nas redes instaladas; 

• Elevar a qualidade da vida da população, proporcionando saneamento 

ambiental, infraestrutura, serviços públicos, equipamentos sociais e espaços 

verdes e de lazer qualificados, e elevar a qualidade do ambiente urbano, por 

meio da proteção dos ambientes natural e construído; 

• Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana, qualificar os espaços públicos 

e a paisagem urbana, estimular parcerias entre os setores público e privado, 

em projetos de urbanização e de ampliação e transformação dos espaços 

públicos da cidade, e consolidar a dinamização das atividades econômicas e 

incentivar a sua descentralização; 

• Fortalecer a gestão ambiental local, visando o efetivo monitoramento e controle 

ambiental, contribuir para a construção e difusão da memória e identidade, por 

intermédio da proteção do patrimônio histórico, artístico, urbanístico, 

paisagístico e afetivo, utilizando-o como meio de desenvolvimento sustentável, 

e aumentar a eficiência econômica do Município, de forma a ampliar os 

benefícios sociais e reduzir os custos operacionais para os setores público e 

privado; 
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• Estimular parcerias com institutos de ensino e pesquisa, visando a qualificação 

profissional, a produção de conhecimento científico e a formulação de soluções 

tecnológicas e ambientalmente adequadas às políticas públicas; e criar 

mecanismos de planejamento e gestão participativa; 

• Além de associar o planejamento local ao regional, por intermédio da 

cooperação e articulação com os demais Municípios, com o Estado de Mato 

Grosso do Sul e a União. 

O Plano Diretor, visa possibilitar a correta utilização dos recursos naturais do 

município, orientar o uso e ocupação do solo e a instalação das atividades produtivas 

e para fins do desenvolvimento socioeconômico, qualificação urbana e preservação 

ambiental. 

3.1.3.2 Plano Plurianual do Município de Três Lagoas (2018-2021) 

Conforme previsto no Art. 165 da Constituição Federal, o Plano Plurianual (PPA) 

consiste em um instrumento destinado a organizar e viabilizar a ação pública, visando 

cumprir os fundamentos e objetivos da República, configurando um plano de médio 

prazo, por meio do qual se realiza o planejamento das ações do governo que resultem 

no alcance dos objetivos e metas fixados para um período de quatro anos, tanto na 

esfera federal como estadual e municipal (KOHAMA, 2000). Assim, o Plano colige os 

critérios de ação e decisão que devem orientar os gestores públicos, estipulando os 

resultados a alcançar, expressos numericamente por metas. 

Com o intuito de apresentar uma visão geral do planejamento da proposta 

orçamentária realizada no município de Três Lagoas/MS, analisou-se o Plano 

Plurianual do período 2018 – 2021 instituído no âmbito municipal através da Lei 

Municipal nº 3.381, de 19 de dezembro de 2017, conforme Tabela 5 a seguir. 
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Tabela 5 - Demonstrativo das estimativas do Plano Plurianual do município de Três Lagoas/MS, no quadriênio 2018 – 2021. 

ESPECIFICAÇÃO 
2018 2019 2020 2021 TOTAL 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

I - Receitas Correntes 509.970.000,00 515.513.373,91 521.111.849,10 526.823.234,99 2.073.418.458,00 

a) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 116.248.262,00 117.511.880,61 118.788.059,62 120.089.976,76 472.638.178,99 

b) Contribuições 13.016.000,00 13.157.483,92 13.300.374,19 13.446.146,29 52.920.004,40 

c) Receita Patrimonial 6.000.000,00 6.065.220,00 6.131.088,29 6.198.285,02 24.394.593,31 

d) Receita de Serviços - - - - - 

e) Transferências Correntes 372.720.738,00 376.772.212,43 380.863.958,63 385.038.227,63 1.515.395.136,69 

f) Outras Receitas Correntes 1.985.000,00 2.006.576,95 2.028.368,37 2.050.599,29 8.070.544,61 

II - Receitas de Capital 50.000,00 50.543,50 51.092,40 51.652,37 203.288,27 

a) Transferências de Capital - - - - - 

III - Receita Intraorçamentária 15.900.000,00 16.072.833,00 16.247.383,97 16.425.455,30 64.645.672,27 

a) Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias 15.900.000,00 16.072.833,00 16.247.383,97 16.425.455,30 64.645.672,27 

TOTAL DAS RECEITAS (I+II+III) 525.920.000,00 531.636.750,41 537.410.325,47 543.300.342,66 2.138.267.418,54 

Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2017). 
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Com base nos dados da Tabela 5, é possível constatar que o total de recursos 

previstos no PPA 2018-2021, foi de R$ 2.138.267.418,54. Destaca-se que maior parte 

da receita prevista é destinada a receitas correntes (96,97% do total) que são recursos 

vindos do Governo Federal e do Estado de Mato Grosso do Sul (transferências 

constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), cota de parte do 

ICMS, dentre outras), demonstrando que essa parcela tem maior participação no 

montante das receitas. 

Para verificar as parcelas do orçamento destinadas pela administração municipal para 

ações de saneamento básico no PPA atual, reúnem-se no Quadro 22 os recursos 

relacionados direta ou indiretamente à temática mencionada. 
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Quadro 22 - Recursos estimados no PPA Municipal 2018 - 2021 diretamente relacionados ao saneamento básico. 

CÓDIGO PROGRAMA METAS / AÇÕES PÚBLICO-ALVO RECURSO ESTIMADO 

0008 
Três Lagoas 

Sustentável 

1003 - Recuperação, Pavimentação e Drenagens das Vias Públicas 

Ampliar a rede de Drenagem 

Toda a população da cidade e 

distritos 
R$ 29.785.225,00 

2016 - Desenvolvimento e Manutenção do Sistema Viário Municipal 

Aumentar Pavimentação das Vias Públicas 

Toda a população da cidade e 

distritos 
R$ 71.703.483,00 

0011 
Três Lagoas Mais 

Verde 

2061 – Gestão das Atividades do Agronegócio e Desenvolvimento Rural 
População do município de Três 

Lagoas/MS 
R$ 3.165.535,00 

2062 - Gestão das Ações em Preservação e Conservação Ambiental 

Aumentar área verde 

População do município de Três 

Lagoas/MS 
R$ 9.875.193,00 

0013 
Três Lagoas 

Saudável 

2047 - Gestão da Vigilância em Saúde 

A população estimada pelo IBGE, 

sensível às ações de assistência 

à saúde 

R$ 18.701.290,00 

2048 - Gestão da Vigilância Sanitária. 

A população estimada pelo IBGE, 

sensível às ações de assistência 

à saúde 

R$ 752.613,00 

TOTAL DE RECURSOS ESTIMADOS R$ 133.983.339,00 

Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2017). 
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3.1.3.3 Lei de Diretrizes Orçamentárias 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) constitui-se em um instrumento moderno, 

instituído pela Constituição Federal/1988, com o objetivo de ampliar a transparência 

no processo de elaboração do orçamento e ampliar ao Legislativo a condução das 

finanças públicas (BERGUE, 2001). 

Por meio do estabelecimento de metas e prioridades para o exercício financeiro 

seguinte, a LDO orienta a elaboração do orçamento, além de dispor sobre alteração 

na legislação tributária e estabelecimento da política de aplicação das agências de 

fomento, de forma a compatibilizar a Lei Orçamentária Anual (LOA) com o 

planejamento previamente construído pelo PPA. 

A LDO promulgada no município de Três Lagoas/MS através da Lei Municipal 

nº 3.692, de 14 de julho de 2020, para o exercício fiscal do ano de 2021, determina 

que os critérios adotados para definição das diretrizes são: (I) priorizar a aplicação de 

recursos destinados à manutenção das atividades já existentes sobre as ações em 

expansão; e (II) os projetos em fase de execução, desde que contido na Lei de 

Orçamento, terão preferência sobre novos projetos, além de explicitar na Seção IV 

quais são os princípios e limites constitucionais, como por exemplo:  

• Às operações de crédito, aplicam-se as normas estabelecidas no inciso III do 

Art. 167 da Constituição Federal; no entanto as operações de crédito por 

antecipação da Receita Orçamentária aplicam-se as disposições estabelecidas 

na Resolução do Senado Federal de nº 43, de 21 de dezembro de 2001; 

• A despesa total com pessoal do Poder Executivo não poderá exceder o 

percentual de 54% e a do Poder Legislativo em 6%, da Receita Corrente 

Líquida do Município, considerada nos termos dos Arts 18, 19 e 20 de Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e no caso de limitação de 

empenho obedecerá ao disposto no Art. 38 da Lei Municipal nº 3.692, de 14 de 

julho de 2020; 

• As operacionalizações e demonstrações contábeis compreenderão, isolada e 

conjuntamente, as transações e operações de cada Órgão e Fundo ou entidade 

da administração direta, nos termos do inciso III do Art. 50 da Lei Complementar 

nº 101, de 04 de maio de 2000; 
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• Integra a Dívida Pública Consolidada as operações de crédito de prazo inferior 

a 12 (doze) meses, cujas receitas tenham constado do Orçamento, nos termos 

do § 3º do Art. 29 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 

3.1.3.4 Orçamentos anuais 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro municipal de 

referente a 2021 foi instituída pela Lei Municipal nº 3.755, de 22 de dezembro de 2020, 

que estima a receita e a despesa da administração municipal em consonância com o 

planejamento previsto pelo Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

A materialização das situações planejadas no PPA, obedecendo a LDO, 

realiza-se por meio da LOA, onde são programadas as ações a serem executadas 

para o referido ano, visando alcançar os objetivos determinados (KOHAMA, 2000). 

Com o objetivo de estimar o comportamento orçamentário municipal, 

utilizou-se das estimativas das receitas e despesas da Lei Orçamentária Anual no 

período de 2015 a 2020, confrontando-as com os resultados expostos no Portal da 

Transparência do Município de Três Lagoas/MS para os referidos exercícios conforme 

Tabela 6 e Tabela 7. 

Tabela 6 - Demonstrativo da evolução das receitas do município de Três Lagoas/MS no período de 2015 a 
2020. 

EXERCÍCIO RECEITA ESTIMADA(1) RECEITA ARRECADADA(2) EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO(3) 

2015 R$ 396.790.000,00 R$ 395.745.079,52 - 

2016 R$ 432.753.200,00 R$ 476.465.653,26 20,40% 

2017 R$ 454.145.000,00 R$ 497.881.420,59 4,49% 

2018 R$ 485.000.000,00 R$ 571.474.343,27 14,78% 

2019 R$ 530.000.000,00 R$ 619.681.785,05 8,44% 

2020 R$ 700.000.000,00 R$ 701.758.852,72 13,25% 

Nota: (1) Receita prevista nas Leis Orçamentárias Anuais respectivas de cada exercício; (2) Dados oriundos do Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária, disponíveis no Portal da Transparência Municipal; (3) Evolução da receita arrecadada em 
relação ao exercício anterior. 
Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2021). 

Tabela 7 - Demonstrativo da evolução das despesas do município de Três Lagoas/MS no período de 2015 
a 2020. 

EXERCÍCIO DESPESA ESTIMADA(1) DESPESA EMPENHADA(2) EVOLUÇÃO DAS DESPESAS(3) 

2015 R$ 396.790.000,00 R$ 366.221.678,22 - 

2016 R$ 432.753.200,00 R$ 407.211.822,66 11,19% 

2017 R$ 454.145.000,00 R$ 434.723.824,04 6,76% 

2018 R$ 485.000.000,00 R$ 518.567.747,62 19,29% 

2019 R$ 530.000.000,00 R$ 612.987.918,69 18,21% 
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EXERCÍCIO DESPESA ESTIMADA(1) DESPESA EMPENHADA(2) EVOLUÇÃO DAS DESPESAS(3) 

2020 R$ 700.000.000,00 R$ 701.758.852,72 14,48% 

Nota: (1) Despesa prevista nas Leis Orçamentárias Anuais respectivas de cada exercício; (2) Dados oriundos do Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária, disponíveis no Portal da Transparência Municipal; (3) Evolução da despesa empenhada 
em relação ao exercício anterior. 
Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2021). 

Ao analisar as tabelas acima, nota-se que, comparando as receitas arrecadadas com 

as despesas liquidadas durante o período, o município de Três Lagoas/MS tem 

observado relativamente o princípio do equilíbrio orçamentário, pois a execução 

orçamentária das receitas foi maior que as despesas. 

Através das informações condensadas na Tabela 8 a seguir, evidenciou-se que a 

balanceamento entre despesas e receitas flutuaram entre saldos de exercícios 

positivos e negativos no período elencado, de forma que no ano de 2020 o município 

de Três Lagoas/MS apresentou equilíbrio orçamentário, sem sobressalência nem 

insuficiência de arrecadação. Em todo o restante do período, entre 2015 e 2019, o 

município apresentou superávits, com destaque aos anos de 2016 e 2017 em que a 

receita arrecadada representou, respectivamente, 117,01% e 114,53% da despesa 

empenhada. 

Tabela 8 - Resultado orçamentário do município de Três Lagoas/MS no período de 2014 a 2020. 

EXERCÍCIO 
RECEITA 

ARRECADADA 

DESPESA 

EMPENHADA 

RESULTADO 

ORÇAMENTÁRIO 

RESULTADO 

ORÇAMENTÁRIO (%) 

2015 R$ 395.745.079,52 R$ 366.221.678,22 R$ 29.523.401,30 108,06% 

2016 R$ 476.465.653,26 R$ 407.211.822,66 R$ 69.253.830,60 117,01% 

2017 R$ 497.881.420,59 R$ 434.723.824,04 R$ 63.157.596,55 114,53% 

2018 R$ 571.474.343,27 R$ 518.567.747,62 R$ 52.906.595,65 110,20% 

2019 R$ 619.681.785,05 R$ 612.987.918,69 R$ 6.693.866,36 101,09% 

2020 R$ 701.758.852,72 R$ 701.758.852,72 R$ 0,00 100,00% 

Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2021). 

De forma complementar, destaca-se o papel dos fundos municipais existentes que, 

conceitualmente sob a luz da Lei Federal nº 4.320/1964, trata-se do produto de 

receitas especificadas que, por lei, vinculam-se à realização de determinados 

objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. 

Os fundos podem ser entendidos como mecanismos de descentralização 

orçamentária da municipalidade, cabendo aos conselhos o acompanhamento e 

controle social (SOUZA, 2012). Dessa maneira, no Quadro 23 elenca-se os fundos 

municipais existentes. 
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Quadro 23 - Relação de fundos municipais existentes no sistema orçamentário municipal de Três 
Lagoas/MS. 

FUNDO VÍNCULO 

Fundo Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Saúde 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Fundo Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Fundo Municipal de Investimento Social Secretaria Municipal de Assistência Social 

Fundo de Recursos de Bombeiro (FUNREBOM) Gabinete do Prefeito 

Fundo Municipal de Turismo 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

Fundo Municipal de Meio Ambiente 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Agronegócio 

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 

(FUNDECON) 

Secretaria Geral (Art.10, §1°, da Lei Municipal 

nº 3.524/2019) 

Fundo Municipal Especial de Três Lagoas (FME) Secretaria Municipal de Administração 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB) 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social Gabinete do Prefeito 

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso Secretaria Municipal de Assistência Social 

Fundo Municipal dos Direitos da Mulher Secretaria Municipal de Assistência Social 

Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil (FUMDEC) Gabinete do Prefeito 

Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário 

(FUNDAGRO) 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Agronegócio 

Fundo Municipal da Cultura Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2021). 

3.1.3.5 Recursos suplementares 

Além dos recursos municipais planejados no PPA para um período de quatro anos, 

anualmente orientados pela LDO e aplicados por meio da LOA, compondo o ciclo 

orçamentário municipal, a União e os Estados também apresentam sistema de 

planejamento orçamentário, cujo conhecimento é importante para ciência das 

prioridades, objetivos e metas da administração federal e estadual para delinear de 

forma mais precisa todos os recursos destinados a implementação de programas e 

ações em saneamento básico. 

Salienta-se que o PPA Municipal deve buscar alinhamento com as estratégias de 

desenvolvimento e com as políticas públicas previstas pelos Governos Federal e do 
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Estado que poderão ter impacto no município. Dessa forma, favorece a sinergia de 

ações intergovernamentais e amplia as possibilidades de captação de novos recursos. 

Portanto, é de suma importância que haja articulação da dimensão estratégica, 

objetivos e metas entre os PPAs Federal, Estadual e Municipal, de maneira que o 

município tenha condições tanto de pleitear os recursos nas temáticas que estão em 

foco nos PPAs Federal e Estadual, quanto de organizar-se financeiramente para 

realizar com recursos próprios aquelas ações que pretende executar, porém que não 

estão dentre as prioridades da União e do Estado. 

3.1.3.5.1 Plano Plurianual Federal 

O Plano Plurianual da União para o 2020 – 2023 foi instituído por meio da Lei Federal 

nº 13.971/2019, que busca o aprimoramento da governança, da modernização do 

Estado e da gestão pública federal, com eficiência administrativa, transparência da 

ação estatal, digitalização de serviços governamentais e promoção da produtividade 

da estrutura administrativa do Estado. 

Após uma análise dos programas temáticos do PPA Federal, identificou-se os 

potenciais programas que podem corroborar com o município de Três Lagoas/MS no 

aporte de recursos na alçada direta ou indiretamente relacionada às vertentes do 

saneamento básico, visando a consecução dos objetivos propostos no Plano. Desta 

forma, o Quadro 24 apresenta as principais ações desses programas. 
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Quadro 24 - Programação orçamentária dos programas do PPA Federal 2020 – 2023 relacionados às vertentes do saneamento básico. 

CÓDIGO PROGRAMA OBJETIVO META 
VALOR 2020 

(MIL R$) 

VALOR 2021/2023 

(MIL R$) 

VALOR TOTAL 

(MIL R$) 

1043 
Qualidade 

Ambiental Urbana 

Promover a melhoria da qualidade 

ambiental urbana, com ênfase nos 

temas prioritários: combate ao lixo no 

mar, gestão de resíduos sólidos, 

áreas verdes urbanas, qualidade do 

ar, saneamento e qualidade das 

águas, e áreas contaminadas. 

Realizar ações para a melhoria da qualidade 

ambiental urbana em 27 unidades da 

federação, de forma a contemplar pelo menos 

uma ação de um dos temas prioritários do 

programa Qualidade Ambiental Urbana 

(combate ao lixo no mar, gestão de resíduos 

sólidos, áreas verdes urbanas, qualidade do 

ar, saneamento e qualidade das águas, e 

áreas contaminadas) em cada unidade. 

4.950,00 13.631,00 18.581,00 

1058 
Mudança do 

Clima 

Implementar políticas, ações e 

medidas para o enfrentamento da 

mudança do clima e dos seus efeitos, 

fomentando uma economia resiliente 

e de baixo carbono. 

Reduzir as emissões de gases do efeito estufa 

em 30% abaixo dos níveis de 2005. 
265.971,00 761.607,00 1.027.578,00 

2217 

Desenvolvimento 

Regional, 

Territorial e 

Urbano 

Estimular o desenvolvimento de 

territórios, cidades e regiões, 

ampliando a estruturação produtiva e 

urbana, e a provisão de serviços 

públicos para a redução das 

desigualdades socioeconômicas, em 

múltiplas escalas. 

Ampliar em 4 pontos percentuais o Índice de 

Interiorização do Financiamento do 

Desenvolvimento Regional e Urbano aplicado 

na rede de cidades intermédias e suas regiões 

de influência imediata, das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste. 

73.200.460,00 245.069.607,00 318.270.067,00 

2219 
Mobilidade 

Urbana 

Aprimorar o planejamento, a gestão e 

a infraestrutura de mobilidade urbana 

em cidades e regiões. 

Aumentar a taxa de entrega de infraestrutura 

de mobilidade urbana contratada com apoio 

financeiro da União de 20,31% para 43,03%. 

12.174.049,00 19.616.570,00 31.790.619,00 

2222 
Saneamento 

Básico 

Ampliar o Acesso da População a 

Serviços Adequados de Saneamento 

Básico. 

Elevar de 56,30% para 80,0% o Índice de 

Atendimento Adequado em Saneamento 

Básico. 

1.788.031,00 6.124.379,00 7.912.410,00 

5023 
Vigilância em 

Saúde 

Reduzir ou controlar a ocorrência de 

doenças e agravos passíveis de 

prevenção e controle. 

Adquirir e distribuir 100% de imunobiológicos 

de responsabilidade do Ministério da Saúde, 

conforme programação anual. 

8.326.217,00 26.898.850,00 35.225.067,00 

TOTAL DE RECURSOS ESTIMADOS 95.759.678,00 298.484.644,00 394.244.322,00 

Fonte: Autores, a partir do Anexo I – Programas Finalísticos da Lei Federal nº 13.971/2019 (BRASIL, 2019b). 
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3.1.3.5.2 Plano Plurianual Estadual 

Instituído pela Lei Estadual nº 5.488/2019, o Plano Plurianual do Estado de 

Mato Grosso do Sul, elaborado para o período de 2020-2023, apresenta as escolhas 

do governo e da sociedade para a implementação das políticas públicas em prol dos 

objetivos pretendidos. O Plano está estruturado em três níveis: estratégica, tática e 

operacional, agrupando diversos programas que se desdobram em ações com 

objetivos bem definidos, que serão avaliados por indicadores. 

Além disso, o PPA Estadual reúne iniciativas em diversas áreas, 

destacando-se o projeto de Parceria Público-Privada (PPP) de Esgotamento Sanitário 

e ações para a gestão integrada de resíduos sólidos no Estado de Mato Grosso do 

Sul. Assim, vislumbra-se no quadro abaixo os programas de execução do Governo do 

Estado que podem impactar as vertentes do saneamento básico no município de Três 

Lagoas/MS. 
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Quadro 25 - Programação orçamentária dos programas do PPA Estadual 2020 – 2023 relacionados às vertentes do saneamento básico. 

CÓDIGO PROGRAMA AÇÃO VALOR 2020 (R$) VALOR 2021/2023 (R$) VALOR TOTAL (R$) 

2043 
Programa Promoção, Prevenção 
e Proteção à Assistência Integral 
à Saúde 

4069 - Aperfeiçoamento das Ações de Vigilância 
Sanitária. 

1.982.000,00 6.345.900,00 8.327.900,00 

2047 
Programa Preservação da Vida e 
Patrimônio 

4425 - Fiscalização e Educação Ambiental. 3.900.000,00 11.700.000,00 15.600.000,00 

2052 
Programa de Regulação e 
Fiscalização dos Serviços 
Públicos Delegados 

3191 - Modernização da Regulação e Fiscalização dos 
Serviços Públicos Delegados. 

1.100,00 3.700,00 4.800,00 

4190 - Realizar a Regulação e Fiscalização dos Serviços 
Públicos Delegados. 

1.200,00 4.000,00 5.200,00 

2055 
Programa Integridade, Controle 
Social e Combate à Corrupção 

4217 - Fomentar o Controle Social. 2.205.300,00 7.215.900,00 9.241.200,00 

2067 
Programa de Valorização e 
Preservação do Meio Ambiente 

4365 - Gestão de Resíduos Sólidos no Mato Grosso do 
Sul. 

371.000,00 1.232.800,00 1.603.800,00 

4414 - Coordenação, acompanhamento e execução da 
Política Estadual de Educação Ambiental. 

130.000,00 390.000,00 520.000,00 

2073 
Programa de Saneamento 
Ambiental 

4424 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Estado 
de Mato Grosso do Sul. 

607.500,00 2.168.200,00 2.775.700,00 

2059 
Programa de Abastecimento de 
Água e Esgoto Sanitário 

3272 - Implantação, melhorias e ampliação dos sistemas 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

9.120.000,00 30.305.200,00 39.425.200,00 

4291 - Implantação, melhorias e ampliação dos serviços 
de esgotamento sanitário 

149.261.100,00 246.179.400,00 395.440.500,00 

4292 - Implantação, melhorias e ampliação dos sistemas 
de abastecimento de água. 

87.000.100,00 124.069.100,00 211.069.200,00 

4289 - Obras de infraestrutura de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário. 

104.162.300,00 319.036.400,00 423.198.700,00 

4290 - Obras de drenagem e pavimentação em áreas 
urbanas degradadas 

140.000.000,00 501.830.000,00 641.830.000,00 

2061 
Programa de Infraestrutura e 
Logística de Transporte 

4287 - Restauração e manutenção de rodovias. 6.000.000,00 18.344.200,00 24.344.200,00 

4286 - Construção, pavimentação e implantação de 
rodovias. 

59.916.800,00 191.133.000,00 251.049.800,00 

3282 - Desenvolvimento de estudos e Projetos de 
Infraestrutura. 

1.000,00 6.900,00 7.900,00 

TOTAL DE RECURSOS ESTIMADOS 9.198.100,00 29.060.500,00 38.078.600,00 
Fonte: Autores, a partir da Lei Estadual nº 5.488/2019 (MATO GROSSO DO SUL, 2019a). 
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3.1.3.6 Programas, projetos e ações para o desenvolvimento municipal 

Este item busca apresentar as principais ações vigentes em 2020/2021 ou 

provisionadas para o horizonte próximo que guardam relação aos objetivos 

pretendidos neste PMSB. Para tanto, foram prospectadas informações de programas, 

projetos e ações, convênios, dentre outros, que possam influenciar e fomentar o 

desenvolvimento do saneamento básico no município.  

Inicialmente, elenca-se a PPP de Esgotamento Sanitário no âmbito estadual por meio 

da Sanesul; também abordada no item 3.3.7, por meio de contrato de transferência 

firmada em 5 de fevereiro de 2021 com a empresa Ambiental MS Pantanal. Essa 

modalidade de concessão administrativa terá duração de 30 anos para investimentos 

nos sistemas de coleta e tratamento de esgoto nas 68 cidades atendidas pela Sanesul 

no Estado do Mato Grosso do Sul, o que inclui o município de Três Lagoas/MS, e que 

permitirá a universalização da cobertura de esgoto até 2031.  

Esse projeto prevê, dentre outros benefícios, a modernização dos sistemas de esgoto 

existentes, a redução de gastos com saúde devido à melhoria do sistema de 

esgotamento sanitário municipal, a atração de novos investimentos em toda a região 

do Estado, a prestação de serviço mais eficiente, a melhoria da qualidade de vida e 

saúde para a população. 

Em relação a convênios firmados junto ao Governo Federal para a execução de 

serviços relacionados ao saneamento básico, destaca-se principalmente as obras de 

drenagem de águas pluviais, conforme exposto no Quadro 26.  

Quadro 26 – Convênios com Governo Federal relacionados com o saneamento básico no município de 
Três Lagoas/MS. 

Nº DO 
CONVÊNIO 

OBJETO CONCEDENTE 
DATA DE FIM 
DE VIGÊNCIA 

VALOR 
CELEBRADO 

845195 

Drenagem de águas pluviais e 
pavimentação asfálticas em ruas 

do Bairro Parque São Carlos 

Caixa Econômica 
Federal – Programas 

Sociais 
30/05/2023 R$ 740.350,00 

866530 
Drenagem e Pavimentação de 

diversas ruas do Jardim Carandá. 

Caixa Econômica 
Federal – Programas 

Sociais 
30/04/2023 R$ 413.333,33 

866946 

Drenagem de Águas Pluviais e 
Pavimentação asfáltica em ruas 

do Loteamento Jardim Novo 
Aeroporto, em ... 

Caixa Econômica 
Federal – Programas 

Sociais 
30/04/2023 R$ 733.461,90 

867060 

Drenagem e Pavimentação com 
Acessibilidade de diversas ruas do 

Bairro São Joao. 

Caixa Econômica 
Federal – Programas 

Sociais 
30/04/2023 R$ 911.877,39 
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Nº DO 
CONVÊNIO 

OBJETO CONCEDENTE 
DATA DE FIM 
DE VIGÊNCIA 

VALOR 
CELEBRADO 

871992 

Drenagem e Pavimentação em 
CBUQ com Acessibilidade em 

diversas ruas do Bairro Santa Rita. 

Secretaria Nacional de 
Desenvolvimento 

Regional e Urbano 
24/06/2022 R$ 5.000.000,00 

899915 

Pavimentação asfáltica e 
drenagem em diversas ruas do 

Bairro Vila Zuque. 

Caixa Econômica 
Federal – Programas 

Sociais 
12/07/2023 R$ 960.019,00 

905828 

Pavimentação Asfáltica e 
Drenagem de Águas Pluviais no 

Bairro Paranapunga. 

Caixa Econômica 
Federal – SUDECO 

31/12/2025 R$ 5.743.773,95 

Fonte: Autores, a partir de Brasil (2021).  

3.2 ASPECTOS INSTITUCIONAIS E INTERSETORIAIS 

Os aspectos intersetoriais referem-se aos meios de articulação entre os agentes 

sociais envolvidos na consecução da gestão e gerenciamento dos serviços que 

compõe o saneamento básico municipal, ou seja, compreendendo os aspectos 

institucionais (órgão públicos existentes e atuantes na temática), os órgãos colegiados 

(grupos de composição mista “pública” e “sociedade civil organizada”) e os grupos da 

sociedade organizada (associações de bairro, catadores, dentre outros), bem como 

as ações promovidas por estes entes. 

A identificação destas figuras converge aos preceitos abarcados na PNSB que num 

contexto geral fomenta participação de órgãos colegiados e o controle social dos 

serviços públicos de saneamento básico. Portanto, as características identificadas 

neste item possibilitam retratar uma visão sistêmica setorial multidisciplinar municipal 

quanto a interação dos diversos setores da sociedade quanto as vertentes do 

saneamento. 

3.2.1 Caracterização institucional 

Este tópico define sistematicamente as áreas de atuação e a composição dos órgãos 

da administração direta e indireta que têm relação direta ou indireta com os serviços 

que englobam o saneamento básico do município de Três Lagoas/MS. No Quadro 27 

a seguir, apresenta-se a relação dos órgãos que compõem a estrutura administrativa. 

Quadro 27 - Estrutura organizacional do município de Três Lagoas/MS. 

ÓRGÃO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Órgãos de Assessoramento e 

Assistência Direta e Imediata 

Gabinete do Prefeito 

Controladoria Geral 

Comissão Permanente de Licitação 

Procuradoria-Geral 
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ÓRGÃO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Órgão de Assistência e 

Assessoramento Especializado 
Assessoria Especial de Captação de Recursos e Habitação 

Órgãos de Atividade Estruturante 

e Instrumental 

Secretaria Municipal de Administração 

Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas 

Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle 

Órgãos de Atividade Finalística 

Secretaria Municipal Esporte, Juventude e Lazer 

Secretaria Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 

Tecnologia 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura  

Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2016a, 2020c).   

Cabe ressaltar também, a competência das secretarias que se relacionam direta ou 

indiretamente à gestão e aos sistemas do saneamento básico municipal, 

apresentadas no Quadro 28 conforme a Lei Municipal nº 3.222/2016 alterada pela Lei 

Municipal nº 3.758/2020. 

Quadro 28 - Atribuições dos órgãos administrativos do município de Três Lagoas/MS relacionadas aos 
sistemas que compõe o saneamento básico municipal 

ÓRGÃO ATRIBUIÇÕES 

Controladoria 

Geral  
I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, bem como a execução do Orçamento Anual do Município;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria 

Municipal de 

Governo e 

Políticas 

Públicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A Coordenação Geral do Governo e de suas atividades políticas institucionais, bem como 
aquelas necessárias ao pleno desenvolvimento de suas atividades operacionais; 

•  Coordenar a realização de estudos e pesquisas que permitam o domínio de um conjunto 
adequado de dados e informações necessárias à elaboração de diretrizes para o Município; 

• Executar e fazer executar as disposições estabelecidas pelo plano diretor do Município, 
fazer cumprir a legislação e as normas regulamentares referentes às edificações e as 
posturas municipais; 

• A responsabilidade por coordenar a formulação do planejamento estratégico municipal, 
assim como a execução de suas atividades; 

• Propor e implantar novos modelos e padrões de gerenciamento dos recursos municipais, 
de forma transversal em todas as secretarias e órgãos; 

• Avaliar o impacto socioeconômico das políticas e programas do governo municipal e 
elaborar estudos especiais para a reformulação de políticas; 

• Coordenar e gerir sistemas de planejamento e orçamentos municipais; elaborar, 
acompanhar e avaliar o plano plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias 
e orçamentos anuais; 

• Viabilizar novas fontes de recursos para os planos de governo; 
• Definir, implementar, coordenar e executar políticas públicas em tecnologia da informação 

da Administração Direta e Indireta em conjunto com a Secretaria de Administração; 
• Coordenar as ações de descentralização administrava; 
• Coordenar o planejamento e orientar o controle de obras públicas de caráter 

socioeconômico, 
• necessário ao desenvolvimento econômico e bem-estar social; 
• Promover estudos e propor diretrizes para as políticas setoriais pertencentes à fiscalização 

e controle de uso, ocupação e estruturação do espaço urbano; 
• Propor a revisão sistemática das normas urbanísticas tributárias e administravas, 

relacionadas com o uso e ocupação do solo; 
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ÓRGÃO ATRIBUIÇÕES 

 

 

 

 

Secretaria 

Municipal de 

Governo e 

Políticas 

Públicas 

• Promover a elaboração, formulação, revisão e avaliação periódica dos planos, programas, 
projetos e ações do governo municipal, de conformidade com os interesses comuns dos 
órgãos envolvidos; 

• Subsidiar, nos assuntos de sua competência, as demais Secretarias e órgãos da 
Administração Pública Municipal, quando necessário; 

• Controlar e aplicar as normas ordenadas e disciplinadoras do planejamento físico e 
urbanístico; 

• Deliberar sobre todos os processos referentes a edificações, urbanismo e postura municipal; 
• Coibir as edificações clandestinas e formação de favelas ou agrupamentos semelhantes; 
• Supervisão das ações preventivas e de execução da Defesa Civil do Município e do Fundo 

Municipal da Defesa Civil; 
• Buscar mecanismos inteligentes a proporcionar o desenvolvimento econômico-social do 

município de maneira sustentável; 
• Promover a coordenação harmônica e institucional das Secretarias Municipais nas funções 

de governança, planejamento e execução; e 
• Apurar as reclamações relavas à falha de prestação dos serviços públicos da Administração 

Municipal Direta e Indireta, Autárquica e Fundacional, por meio da Ouvidora-geral do 
Município. 

Secretaria 

Municipal de 

Finanças, 

Receita e 

Controle 

• A articulação com os órgãos municipais, estaduais e federais que participam do controle 
interno, finanças públicas e licitações, objetivando a formulação de programas e processos 
de coordenação e controle orçamentário, financeira e contábil da gestão municipal; 

• O estudo, a elaboração de projeto de operação de crédito e financiamento junto a órgãos e 
entidades públicas e do setor privado, observando as normas do Senado Federal e da 
legislação vigente; 

• A observância da legislação federal, estadual e normas municipais, em especial a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e dos diplomas que regem sobre as relações licitatórias; 

• A formulação e monitoramento de projetos e programas para captação de recursos junto a 
entidades de crédito e financiamento público, em especial os de antecipação de receita 
orçamentária; 

• O cumprimento rigoroso do repasse do duodécimo destinado à Câmara Municipal; 
• A articulação com órgãos municipais, estaduais e federais e com entidades que 

desenvolvem pesquisas e estudos, coleta e sistematização de informações econômicas e 
sociais que objetivem o planejamento e formulação de projetos, programas e ações 
coordenadas que propiciem o desenvolvimento econômico e social do município; 

• A consolidação, divulgação e disponibilização de informações sistematizadas do perfil 
socioeconômico do município, para fins de subsídios de formulação de políticas públicas; 

• A assistência técnica à representação política do município, do Estado e da União e 
formulação de projetos e programas que objetivem o financiamento do desenvolvimento 
econômico e social do município; 

• A gestão e monitoramento das disponibilidades financeiras e valores dos fundos especiais; 
• A formação de política pública que assegure a prestação de serviços de forma regular e 

eficiente; 
• O relacionamento com organismos nacionais e internacionais, visando recursos para 

projetos de desenvolvimento econômico e social; 
• A realização dos pagamentos, nas formas estabelecidas pela administração e previstas no 

fluxo de pagamento; 
• O recolhimento das contribuições devidas, inclusive as de caráter previdenciário; 
• O monitoramento da escrituração do movimento de arrecadação e pagamento; 
• A articulação com os órgãos municipais, estaduais e federais que participam do sistema 

tributário nacional, objetivando a formulação de programas e processos de coordenação e 
controle da administração tributária e fiscal; 

• O desenvolvimento de programas e ações que busquem a eficiência na administração do 
Código Tributário Municipal, inclusive com a adoção de parcerias com órgãos sistêmicos 
congêneres do Estado e da União; 

• O desenvolvimento de programas e ações que objetivem o bom relacionamento e 
entendimentos em relação ao fisco municipal com entidades e organismos representativos 
e diretivos dos setores produtivos e de entidades de classes; 

• O julgamento de processos administrativos referentes a autos de infração em grau de 
primeira instância; e 

• outras atividades correlatas de competência ou por designação superior. 
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ÓRGÃO ATRIBUIÇÕES 

Secretaria 

Municipal de 

Administração 

• O desenvolvimento de ações, e a articulação com as demais secretarias, para melhor 
desempenho dos serviços de administração dos recursos humanos, arquivo, protocolo 
geral, serviços gerais, controle da frota, guarda dos bens patrimoniais prediais e outros; 

• O planejamento, organização, monitoramento e supervisão das atividades relavas à 
administração dos recursos humanos, de material, protocolo geral, arquivo e serviços 
gerais; 

• A proposição e monitoramento da política de recursos humanos, do Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Município de Três Lagoas e do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 
os Servidores da Prefeitura Municipal de Três Lagoas; 

• A supervisão das atividades desenvolvidas pelas suas unidades e, em especial, de 
segurança e medicina do trabalho; 

• Relações institucionais em conjunto com a Secretaria Municipal de Governo e Políticas 
Públicas; e 

• Outras atividades correlatas e o assessoramento ao Prefeito. 

Secretaria 

Municipal de 

Educação e 

Cultura 

• A elaboração da política educacional do Município, com a participação do Conselho 
Municipal de Educação; 

• A coordenação da execução da política educacional do município; 
• A elaboração e execução de planos, programas e projetos educacionais, no âmbito 

municipal, obedecendo às diretrizes e prioridades estabelecidas pelo governo local e 
mantendo consonância com as linhas de políticas educacionais, definidas nos níveis federal 
e estadual; 

• A atualização dos dados necessários ao gerenciamento da rede municipal de ensino, no 
que se refere ao corpo discente, ao corpo docente, aos prédios e seus equipamentos e aos 
cursos oferecidos; 

• A definição de padrões básicos de funcionamento para a rede municipal de ensino; 
• A realização anual do levantamento da população em idade escolar, procedendo a sua 

chamada para matrícula; 
• A gestão dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

Valorização dos Profissionais na Educação - FUNDEB; 
• A gestão das atividades de cultura e artesanato do município; 
• A responsabilidade pela coordenação e orientação das atividades da Banda Marcial. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

• A garantia à população de Três Lagoas do acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde; 

• O planejamento, organização e monitoramento das ações e serviços de saúde em 
articulação com o Conselho Municipal de Saúde; 

• A programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS em articulação 
com o Conselho Municipal de Saúde; 

• A execução de políticas de saúde que visem à redução de riscos de doenças e outros 
agravos, tendo como base os indicadores socioeconômicos e culturais da população; 

• O abastecimento dos insumos e equipamentos necessários ao funcionamento da rede de 
saúde; 

• O gerenciamento das Unidades de Saúde do Município; 
• A avaliação e controle da execução de convênios, contratos ou consórcios celebrados pelo 

Município, em articulação com o Conselho Municipal de Saúde; 
• A autorização de instalação de serviços privados de saúde e fiscalização de seu 

funcionamento; 
• Outras atividades de sua competência ou designação superior. 

Secretaria 

Municipal de 

Assistência 

Social 

• Promover e garantir os direitos políticos, civis, econômicos, sociais e culturais da sociedade, 
em especial, às crianças e adolescentes, idosos, mulheres, comunidade negra e pessoas 
com necessidades especiais e em situação de vulnerabilidade social; 

• Assessorar e/ou representar o Prefeito Municipal nas conferências sobre Assistência Social; 
• Propor e implementar programas de inclusão produtiva; 
• Propor e implementar ações de assistência social; 
• Propor mecanismos na Assistência Social, visando diminuir as dificuldades da população; 
• Propor políticas de Assistência Social pautadas nos direitos sociais; 
• O acompanhamento, análise e avaliação sistemática da execução dos programas, projetos 

e serviços integrantes do Plano de Assistência Social, bem como das ações de proteção 
social básica e especial de média e alta complexidade; 

• Propor mudanças de paradigma na concepção da Assistência Social; 
• Gerir e administrar os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social; 
• Gerir e administrar os recursos do Fundo Municipal de Investimento Social; 
• Gerir e administrar os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente -FUNCAD. 
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ÓRGÃO ATRIBUIÇÕES 

Secretaria 

Municipal de 

Infraestrutura, 

Transporte e 

Trânsito 

• O planejamento, a coordenação, a promoção, a execução e fiscalização de obras e serviços 
públicos; 

• A coordenação do licenciamento dos projetos de urbanização de obras e dos reparos em 
vias urbanas, executadas por entidades públicas ou particulares; 

• O acompanhamento e atualização dos cronogramas físicos das diversas fases de execução 
das obras em andamento, controlando disponibilidades financeiras; 

• A proposição de desapropriação de áreas e imóveis para a execução de projetos viários ou 
urbanísticos; 

• A elaboração de normas técnicas a que devem subordinar-se à execução ou fiscalização 
das obras e serviços; 

• A articulação, para o desenvolvimento de suas atividades com as demais secretarias do 
município, em especial com a Secretaria de Governo e Políticas Públicas e Secretaria 
Municipal de Finanças, Receita e Controle; 

• A promoção de coleta, sistematização e divulgação de informações estatísticas, 
geográficas, cartográficas, de infraestrutura e demais informes relativos ao município; 

• A análise e avaliação da situação físico-territorial e socioeconômica no âmbito municipal, 
bem como a elaboração, coordenação e acompanhamento de planos físicos, projetos e 
programas de natureza urbanística; 

• A participação e promoção de estudos, cursos, seminários e pesquisas socioeconômicas, 
científicas, tecnológicas e urbanísticas de interesse do Município; 

• As atividades de serviços públicos, transporte e sistema de trânsito do município; 
• A administração e manutenção dos cemitérios públicos. 
• O núcleo de estudos em trânsito; 
• Desenvolver estudos e pesquisas relacionadas com o trânsito, transportes e logística; 
• Incentivar e promover um trânsito seguro e sustentável, o uso de transporte com qualidade 

e sustentável, e o desenvolvimento de uma logística urbana e regional voltada para 
qualidade de vida do ser humano; 

• Produzir propostas concretas de políticas de trânsito, transportes e lógicas direcionadas à 
segurança e a sustentabilidade da mobilidade, com o intuito de melhorar a qualidade de vida 
das pessoas; 

• Dar publicidade aos trabalhos desenvolvidos no âmbito do trânsito, em periódicos e 
congressos científicos realizados acerca da matéria; 

• Desenvolver estudos que possibilitem logística ao eixo de transportes, com redução de 
custos, eliminação de desperdícios, contenção de gastos e outros fatores que possibilitem 
meios de transporte seguros aos habitantes e transeuntes; 

• Os estudos, elaboração e monitoramento de projetos do sistema viário de Três Lagoas e do 
transporte coletivo urbano; 

• O planejamento, regulamentação e operação do trânsito de veículos, de pedestres e de 
animais, a promoção de condições da circulação e da segurança de ciclistas; 

• A implantação, operação e manutenção do sistema de sinalização, dos dispositivos e dos 
equipamentos de controle viário; 

• A coleta de dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsitos e suas 
causas; 

• A promoção e participação de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, 
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 

• A articulação com os demais órgãos do sistema nacional de trânsito do Estado, sob 
coordenação do respectivo DETRAN; 

• O zelo pelo cumprimento da legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas 
competências; 

• A regulamentação, em conjunto com os órgãos de polícia de trânsito, das diretrizes para o 
policiamento ostensivo de trânsito; 

• A fiscalização de trânsito, autuação e aplicação de medidas administravas cabíveis, por 
infrações de qualquer natureza previstas nos códigos de trânsito, no exercício regular do 
poder de polícia de trânsito; 

• A implantação, monitoramento e manutenção do sistema de estacionamento rotativo pago 
nas vias públicas; 

• Cooperação em Segurança Pública, através do sistema de Trânsito e outras atividades 
correlatas. 
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ÓRGÃO ATRIBUIÇÕES 

Secretaria 

Municipal de 

Meio Ambiente e 

Agronegócio 

• A articulação com os órgãos municipais, estaduais e federais do sistema nacional do meio 
ambiente, para desenvolver ações preservação física e ambiental e de combate à poluição 
em qualquer de suas formas; 

• O planejamento e implementação de programas de educação ambiental; 
• O desenvolvimento de proposta da política de preservação ambiental e de desenvolvimento 

sustentável do município, visando promover a proteção, a conservação e a melhoria da 
qualidade de vida da população três-lagoense; 

• O desenvolvimento, a supervisão e monitoramento de programas de educação ambiental e 
desenvolvimento sustentável; 

• A proposição de políticas relacionadas com o aproveitamento de recursos renováveis e 
fontes alternavas para a produção de energia; 

• Registro em acervo dos potenciais recursos naturais existentes no município, para subsídio 
de ações políticas e econômicas; 

• O desenvolvimento de estudos para a formulação da Política Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável, capaz de gerar riquezas e bem-estar, promovendo a coesão social e impedindo 
a destruição da natureza; 

• O fomento ao desenvolvimento de tecnologias de proteção e de recuperação do meio 
ambiente e de redução dos impactos ambientais; 

• O estímulo à adoção, pelas empresas, de códigos voluntários de conduta, tecnologias 
ambientalmente adequadas e oportunidades de investimentos visando ao desenvolvimento 
sustentável; 

• A administração do Viveiro Municipal, para produção de mudas de plantas frutíferas, 
ornamentais e nativas para a reposição florestal e doações. 

• A promoção de atividades que fomentem o desenvolvimento do agronegócio no âmbito 
municipal, respeitando a legislação ambiental pertinente; 

• A administração do Monumento das Lagoas; 
• A administração dos Parques e Áreas de Preservação do Município. 

Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2016a, 2020c).  

De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 3.222/2016, o órgão 

responsável pela execução de serviços que envolvem saneamento básico é a 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, que é dividida entre duas 

diretorias e subdividida em departamentos, sendo que ao Departamento de 

Fiscalização de Obras compete a análise e aprovação de projetos de construção, 

terraplanagem e saneamento, entre outras funções. O fluxograma apresentado na 

Figura 23 explicita a organização dessa Secretaria.  
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Figura 23 - Estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. 
Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2016a, 2020c). 

Nessa perspectiva de órgãos do Poder Executivo Municipal que envolve atuação 

correlata ao saneamento básico a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Agronegócio possui atribuições importantes, com destaque para a Diretoria de Meio 

Ambiente responsável pelo monitoramento das políticas de saneamento ambiental, 

portanto aos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem 

e manejo de águas pluviais urbanas, além dos serviços de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos.  

A fim de apresentar a organização e divisão interna da SEMEA, foi elaborado o 

seguinte organograma mostrado na Figura 24.  
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Figura 24 - Estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 
Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2016a, 2020c). 

3.2.2 Órgãos colegiados 

Os órgãos colegiados são grupos compostos por representações diversas com a 

finalidade de discutir, decidir e deliberar sobre os temas que lhe foram atribuídos no 

ato de sua criação, em síntese as decisões colegiadas são definidas de acordo com 

a maioria, conforme regras de seu regimento. 

Assim, este tópico retrata através do Quadro 29 os órgãos colegiados existentes no 

município e uma breve contextualização de suas competências. 
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Quadro 29 - Identificação dos órgãos colegiados existentes no município de Três Lagoas/MS. 

COLEGIADO ATO LEGAL  FUNÇÕES 

Conselho Consultivo do 

Monumento Natural das Lagoas 
Lei Municipal nº 3.333/2017 

Segundo Art. 1º, a finalidade do CCMNL: 

Contribuir para o efetivo cumprimento dos objetivos de criação e implementação desta unidade de conservação 

Conselho Consultivo do Parque 

Nacional Municipal do Pombo 
Lei Municipal nº 3.334/2017 

Segundo Art. 1º, compete a CCNMP: 

Contribuir para o efetivo cumprimento dos objetivos de criação e implementação desta unidade de conservação. 

Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente 
Lei Municipal nº 1.328/1997 

Segundo o Art. 2º, compete ao COMDEMA: 

I - levantar o Patrimônio Ambiental (Natural, Étnico e Cultural) do Município; 

II - localizar e mapear áreas críticas em que se desenvolvam atividades utilizadoras de recursos ambientais; 

III - colaborar no planejamento municipal mediante recomendações referentes à proteção do Patrimônio Ambiental do Município; 

IV - estudar, definir e propor normas e procedimentos visando à proteção ambiental do Município; 

V - promover e colaborar na execução de programas intersetoriais de proteção ambiental do Município; 

VI - fornecer informações e subsídios técnicos relativos ao conhecimento e defesa do Meio Ambiente; 

VII - colaborar em campanhas educacionais relativas ao Meio Ambiente e a problemas de saúde e saneamento básico; 

VIII - promover e colaborar na execução de um programa de formação e mobilização ambiental; 

IX - manter intercâmbio com as atividades oficiais e privadas de pesquisa e de atividades ligadas ao conhecimento e proteção do 
Meio Ambiente; 

X - Identificar, prever e comunicar as agressões ambientais ocorridas no município, diligenciando no sentido de sua apuração e 
sugerindo aos Poderes Públicos as medidas cabíveis e contribuindo, em caso de emergência, para a mobilização da comunidade. 

Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural 
Lei Municipal nº 2.365/2009 

I - estabelecer uma política de ação integrada, visando preservar e utilizar, de forma racional, as microbacias hidrográficas do 
município; 

II - estabelecer zoneamento edafoclimático, definindo áreas preferenciais para implantação de políticas de fomento; 

III - estabelecer estudos sobre a estrutura fundiária do município de Três Lagoas; 

IV - desenvolver estudos do perfil sociocultural da população rurícola, como base para implantação de políticas socioculturais que 
melhorem as condições de vida deste contingente; 

V - receber e apreciar propostas de ações de fomento para a economia rural; 

VI - articular projetos de fomento, considerados viáveis, com organismos financiadores nacionais e internacionais para a sua 
implantação; 

VII - assegurar a participação efetiva dos segmentos promotores e beneficiários das atividades agropecuárias, desenvolvidas no 
município; 

VIII - promover a integração dos setores públicos e privados, na defesa dos interesses do setor rural; 

IX - atuar articuladamente com o Conselho Estadual de Política Agrícola e Agrária, criado através da Lei Agrícola nº 1.324, de 07 
de dezembro de 1992; 

X - promover articulações e compatibilizações entre as políticas municipais, estaduais e federais, voltadas para o desenvolvimento 
rural; 

XI - exercer o acompanhamento e avaliação sobre a execução das ações previstas no Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. 

XII - autorizar, aprovar a destinação e fiscalizar a aplicação de recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário - 
FUNDAGRO, mediante verificação dos resultados obtidos; (Redação acrescida pela Lei nº 3780/2021) 

XIII - aprovar o Plano Anual de aplicação de recursos do FUNDAGRO, para cada exercício fiscal. (Redação acrescida pela Lei 
nº 3780/2021) 
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Segundo o Art. 2º, compete ao CMS:  

I - Atuar na formulação e no controle da execução da Política Municipal de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e 
financeiros, e nas estratégias para sua aplicação; 

II - Deliberar sobre os modelos de atenção à saúde da população e de gestão do Sistema Único de Saúde; 

III - Estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração do plano municipal de saúde, em função dos princípios que o regem 
o SUS, e de acordo com as características epidemiológicas, das organizações dos serviços em cada instância administrava e em 
consonância com as diretrizes emanadas da Conferência Municipal de Saúde. 

IV - Apreciar e aprovar previamente, convênios e termos aditivos a serem firmados pela Secretaria Municipal da Saúde. 

V - Propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único 
de Saúde. 

VI - Aprovar a proposta setorial da saúde, no Orçamento Municipal. 

VII - Criar, coordenar e supervisionar as comissões permanentes e outras que julgar necessárias, inclusive grupos de trabalho, 
integradas pelas secretarias e órgãos competentes e por entidades representavas da sociedade civil. 

VIII - Deliberar sobre propostas de normas básicas municipais para operacionalização do Sistema Único de Saúde; 

IX - Estabelecer diretrizes gerais e aprovar parâmetros municipais da política de recursos humanos, e na implantação do plano de 
cargos, carreira e salários para a área da saúde; 

X - Fiscalizar a movimentação e aplicação dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, no âmbito municipal, oriundos 
das transferências do orçamento da União e da Seguridade Social, do orçamento estadual, do orçamento municipal, como 
decorrência do que dispõe o artigo 30, VII, da Constituição Federal e a Emenda Constitucional nº 29/2000 e demais normas 
pertinentes. 

XI - aprovar a organização e as normas de funcionamento das Conferências Municipais da Saúde, reunidas ordinariamente, a cada 
04 (quatro) anos, e convocá-las, extraordinariamente, na forma prevista nos parágrafos 1º e 5º, do Art. 1º da Lei nº 8.142/90; 

XII - acompanhar e avaliar a compra de ações e serviços privados de acordo com o Capítulo II, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990; 

XIII - avaliar as demonstrações de resultados do Fundo Municipal de Saúde; 

XIV - Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, TCE, Câmara de 
Vereadores e mídia, bem como com setores relevantes não representados no Conselho; 

XV - Articular-se com outros conselhos setoriais com o propósito de cooperação mútua e de estabelecimento de estratégias comuns 
para o fortalecimento do sistema de participação e Controle Social; 

XVI - discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas Conferências de Saúde; 

XVII - deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo, propor a adoção de 
critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incorporação dos avanços científicos e 
tecnológicos na área da Saúde; 

XVIII - avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estadual 
e Municipal; 

XIX - acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio na área de saúde; 

XX - Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, observado o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes, conforme legislação vigente; 

XXI - analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de contas e informações financeiras, repassadas em tempo 
hábil aos conselheiros, e garantia do devido assessoramento; 

XXII - fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos 
órgãos de controle interno e externo, conforme legislação vigente; 
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XXIII - estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, divulgar as funções e competências do Conselho 
de Saúde, seus trabalhos e decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local das 
reuniões e dos eventos; 

XXIV - Acompanhar, analisar e fiscalizar o Sistema Único de Saúde no Município; 

XXV - aprovar o Plano de Aplicação de Recursos de acordo com o Plano Municipal de Saúde, acompanhando e controlando a sua 
execução; 

XXVI - apreciar e aprovar os Relatórios de Gestão do Sistema Único de Saúde apresentados pelo Gestor Municipal; 

XXVII - aprovar, acompanhar e avaliar a participação do Município em ações e serviços regionais de promoção, proteção e 
recuperação da saúde; 

XXVIII - Manifestar - se sobre todos os assuntos de sua competência. 

XXIX - Ter Secretaria Executiva subordinada ao Plenário do Conselho de Saúde. 

XXX - Ter o orçamento do Conselho de Saúde gerenciado pelo próprio Conselho de Saúde, através de sua Mesa Diretora. 

XXXI - Elaborar e aprovar seu Regimento Interno, regulamentando sua estrutura interna de funcionamento, em conformidade com 
esta lei.  
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Segundo o Art. 2º, compete ao CMAS: 

I - Elaborar, aprovar e modificar seu Regimento Interno, que é o conjunto de normas administrativas definidas pelo Conselho, com 
o objetivo de orientar o seu funcionamento em consonância com a Lei de criação do Conselho e demais legislações pertinentes; 

II - Aprovar a Política Municipal, elaborada em consonância com a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, na perspectiva 
do SUAS - Sistema Único de Assistência Social, e com as diretrizes estabelecidas pelas Conferências de Assistência Social, 
podendo contribuir nos diferentes estágios de sua formulação; 

III - Convocar, num processo articulado com a Conferência Nacional e Estadual, a Conferência Municipal de Assistência Social, 
bem como aprovar as normas de funcionamento da mesma e constituir a comissão organizadora e o respectivo Regimento Interno; 

IV - Encaminhar as deliberações da Conferência aos órgãos competentes e monitorar seus desdobramentos; 

V - Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos benefícios, rendas, 
serviços socioassistenciais, programas e projetos aprovados nas Políticas de Assistência Social Nacional, Estadual e Municipal; 

VI - Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da Assistência Social, 
exercendo essas funções num relacionamento ativo e dinâmico com o órgão gestor, resguardando-se as respectivas 
competências; 

VII - Aprovar o plano integrado de capacitação de recursos humanos para a área de Assistência Social, de acordo com as Normas 
Operacionais Básicas do SUAS (NOB-SUAS) e de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS); 

VIII - Zelar pela implementação do SUAS, buscando suas especificidades no âmbito municipal e efetiva participação dos segmentos 
de representação do Conselho; 

IX - Aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados a todas as ações de Assistência Social, em âmbito municipal, tanto 
os recursos próprios quanto os oriundos de outras esferas de governo, alocados no respectivo fundo de Assistência Social; 

X - Aprovar critérios de partilha de recursos, respeitando os parâmetros adotados na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e 
explicitar os indicadores de acompanhamento; 

XI - Propor ações que favoreçam a interface e superem a sobreposição de programas, projetos, benefícios, rendas e serviços; 

XII - Inscrever, normatizar e fiscalizar as entidades e organizações de Assistência Social do município; 

XIII - Informar ao Órgão Gestor sobre o cancelamento de inscrição de entidades e organizações de Assistência Social, a fim de 
que este adote as medidas cabíveis; 

XIV - Acompanhar o processo do pacto de gestão entre as esferas Nacional, Estadual e Municipal, efetivado na Comissão 
Intergestores Tripartite - CIT e Comissão Intergestores Bipartite - CIB, estabelecido na NOB/SUAS, e aprovar seu relatório; 
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XV - Divulgar e promover a defesa dos direitos socioassistenciais; 

XVI - Acionar o Ministério Público, como instância de defesa e garantia de suas prerrogativas legais; 

XVII - Divulgar, no órgão oficial de imprensa do município, e/ou meios de comunicação de massa todas as suas deliberações; 

XVIII - Apreciar as propostas orçamentárias e prestação de contas trimestrais da Assistência Social, com tempo hábil para análise 
e aprovação; 

XIX - Propor a realização de estudos e pesquisas com vistas a identificar situações relevantes e avaliar a qualidade dos serviços 
prestados pela Assistência Social; 

XX - Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social a partir das deliberações da Conferência Municipal de Assistência Social; 

XXI - Estabelecer as diretrizes, aprovar a aplicação e fiscalizar o Fundo Municipal de Assistência Social. 

Fonte: Autores. 
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3.3 LEVANTAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS E PROGRAMAS ATINENTES AS VERTENTES DO 
SANEAMENTO BÁSICO 

A identificação e análise dos contratos, convênios, procedimentos administrativos e 

programas relacionados às vertentes do saneamento básico em vigência envolvendo 

os entes prestadores dos serviços, assim como a municipalidade é de grande 

importância para diagnosticar e dar transparência às formas adotadas pela gestão 

municipal para a prestação dos serviços, bem como para embasar o instrumento de 

planejamento em construção. Este levantamento, em conjunto com os demais já 

realizados, corrobora para viabilizar a identificação das potencialidades e deficiências 

da sistemática atual. 

Nos Tópicos seguintes discorre-se acerca dos contratos e correlatos para a 

consecução de serviços relacionados aos SAA, SES, RSU e SDU.  

Contudo, como a municipalidade realiza diretamente vários serviços relacionados à 

prestação de serviços que envolvem a manutenção do sistema de drenagem existente 

e na área de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é importante destacar que 

para os insumos empreendidos nas atividades, tais como combustível, maquinário, 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) dentre outros, processos licitatórios e 

contratação são realizados de forma agregada com outras demandas para demais 

secretarias com a finalidade de ganho de escala e negociação de preço mais 

vantajosos para a municipalidade. 

Portanto, nestes casos não houve um detalhamento das informações contratuais, por 

se tratar de documentos gerais que não condizem estritamente ao objeto deste PMSB. 

3.3.1 Contrato de Programa nº 001/2011 

O Contrato de Programa nº 001/2011, de prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico nas temáticas de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

na área urbana do município de Três Lagoas/MS, celebrado entre o município 

(contratante) e a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S. A. – SANESUL 

(contratada), objetiva a exploração dos serviços públicos de saneamento básico nas 
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temáticas de abastecimento de água e esgotamento sanitário na área urbana do 

município. 

O Contrato de Programa possui prazo de vigência de 30 (trinta) anos, contatos a partir 

da data da assinatura de 11 de fevereiro de 2011, estabelecendo metas de 

atendimento e qualidade dos serviços, devendo estas serem revisadas com 

periodicidade quadrienal. Ainda, é de responsabilidade da Sanesul a obtenção das 

licenças ambientais e outorgas de uso dos recursos hídricos necessárias à execução 

das obras destinadas ao cumprimento de metas e objetivos. 

Quanto a regulação e a fiscalização desses serviços, cabem à Agência Estadual de 

Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEPAN), através do 

Convênio nº 001/2011 formalizado com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, as 

atividades de organização, regulação e fiscalização da prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico, que inclui o acompanhamento das ações da 

contratada nas áreas técnica, operacional, de atendimento, econômica, contábil, 

financeira e tarifária. 

No âmbito do contrato em vigência, em fevereiro de 2019, a Prefeitura Municipal de 

Três Lagoas/MS assinou o Primeiro Termo de Revisão Contratual referente ao 

Contrato de Programa nº 001/2011, que dita sobre a atualização das metas de 

atendimento e qualidade dos serviços, bem como traz o novo plano de investimento 

para a prestação de serviços públicos de saneamento básico, mais especificadamente 

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para o período de 

2018 a 2041. 

Neste âmbito, em uma análise pormenorizada exclusivamente documental dos seis 

indicadores das Metas de Atendimento e Qualidade dos Serviços, apresentadas pelo 

Contrato de Programa nº 001/2011 e o Primeiro Termo de Revisão Contratual, 

verificou-se mudanças cruciais para o sistema, suscitando-as a seguir: 

• Indicador de cobertura mínima dos serviços de abastecimento de água: 

As metas contratuais mantiveram-se constantes durante todo o período de vigência, 

sempre igual ou superior à cobertura de 99% da população urbana.  
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• Indicador de cobertura mínima dos serviços de esgotamento sanitário: 

As metas contratuais sofreram alterações positivas, não só adiantando as metas de 

cobertura, como também transpassando-as já no ano de 2023, prospectando atingir 

uma cobertura maior que 99% da população urbana, mantendo-se fixo até o final do 

horizonte (2041). 

 

Gráfico 20 – Comparativo das metas do índice de cobertura mínima dos Serviços de Esgotamento Sanitário 
do Contrato de Programa e Primeiro Termo de Revisão Contratual. 
Fonte: Autores. 

• Indicador do controle de perdas no sistema de abastecimento de água:  

As metas contratuais para este indicador sofreram substancial piora para o sistema 

de Três Lagoas/MS, passando-se de uma prospecção inicial para o horizonte do 

contrato (Contrato de Programa nº 001/2011) de índices com perdas inferiores a 

147,95 l/ligação.dia, para uma regressão de qualidade do sistema no que se refere à 

tal índice iniciada em 212 l/ligação.dia em 2018, atingindo a meta de 182 l/ligação.dia 

em 2041 (Primeiro Termo de Revisão Contratual), conforme ilustrado no Gráfico 21. 

Do exposto extrai-se que sequer no final do horizonte vislumbra-se alcançar as metas 

que no Contrato de Programa originário eram provisionadas para 2016 e mantidas ao 

longo do horizonte contratual. 

95,6% 95,6% 98,0%

87,0%

99,0% 99,0%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041

Cobertura mínima dos Serviços de Esgotamento Sanitário

Contrato de Programa nº 001/2011 Primeiro Termo de Revisão Contratual (ass. 2019)

Prospecção de melhora no índice de atendimento mínimo para o Sistema de Esgotamento Sanitário 
em Três Lagoas/MS.



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

167 

 

Gráfico 21 – Comparativo das metas do índice de controle de perdas no Sistema de Abastecimento de Água 
do Contrato de Programa e Primeiro Termo de Revisão Contratual. 
Fonte: Autores. 

• Indicador do tratamento de esgoto: 

As metas contratuais mantiveram-se constantes durante todo o período de vigência, 

sempre igual ou superior ao índice de tratamento de 95% do esgoto coletado. 

• Indicador da qualidade da água distribuída: 

As metas contratuais mantiveram-se constantes durante todo o período de vigência, 

sempre igual ou superior ao Índice de Qualidade da Água (IQA) de 90%. 

• Indicador da remoção da carga poluidora – DBO5,20: 

As metas contratuais sofreram substancial piora para o sistema esgotamento sanitário 

de Três Lagoas/MS em termos de qualidade de tratamento, passando-se de um índice 

de remoção de carga poluidora, fixada pelo Contrato de Programa nº 001/2011, de 

73%, para o índice de 60% no Primeiro Termo de Revisão Contratual para até o fim 

do horizonte, conforme ilustrado no Gráfico 22. 

 

Gráfico 22 – Comparativo das metas do índice de remoção da carga poluidora no Sistema de Esgotamento 
Sanitário do Contrato de Programa e Primeiro Termo de Revisão Contratual. 
Fonte: Autores. 
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Além disso, importante se destacar que, para esta meta em específico, deve-se ter 

em vista os enquadramentos dos recursos hídricos, instrumento da Política Nacional 

de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/97) e seus padrões, instituídos pela 

Resolução CONAMA nº 357/2005. 

Neste âmbito, recomenda-se que a Prefeitura articule junto ao respectivo Comitê de 

Bacia Hidrográfica, para que seja possível debater metas contratuais escalonáveis, 

buscando atender não só a legislação de lançamento de efluentes, mas também os 

padrões da classe do corpo hídrico receptor, devidamente enquadrado. 

3.3.2 Convênio de Cooperação nº 001/2011 

O convênio nº 001/2011, trata do Convênio de Cooperação que entre si celebram o 

Estado de Mato Grosso do Sul, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos 

de Mato Grosso do Sul (AGEPAN) e o Município de Três Lagoas, visando a gestão 

associada de serviços públicos referentes às atividades de organização, 

planejamento, regulação e fiscalização da prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico no município, firmado entre a AGEPAN e o município de Três 

Lagoas/MS teve por finalidade oficializar a gestão associada por parte do Município 

ao Estado, das atividades de organização, planejamento, regulação e fiscalização da 

prestação dos serviços públicos. 

Insta mencionar que sua celebração vai ao encontro da prerrogativa constante no 

Art. 1º do Decreto Estadual nº 12.530/2008, que estabelece que os serviços públicos 

de saneamento básico de interesse municipal prestados pela Sanesul, nos termos do 

Decreto Estadual nº 71, de 26 de janeiro de 1979, e da Lei Estadual nº 1.496, de 12 

de maio de 1994, como concessionária legal do Estado, devem ser submetidas à 

fiscalização e à regulação, inclusive tarifária, pela agência estatal, na forma da Lei 

Estadual nº 2.363, de 19 de dezembro de 2001. 

No documento são definidas as ações de responsabilidade dos entes envolvidos no 

objeto conveniado, de forma que sinteticamente ficam incumbidas ao Estado aquelas 

voltadas a previsão de metas e definição da Política de saneamento no âmbito 

estadual, incorporando as metas específicas provisionadas para o Município, 

constantes no Contrato de Programa nº 001/2011 firmado com a Sanesul, e avaliando 

o seu cumprimento por parte da empresa concessionaria no âmbito de sua atuação. 



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

169 

A AGEPAN também é responsável pela execução das atividades de regulação e 

fiscalização dos serviços públicos supramencionados no âmbito municipal, com foco 

na premissa de se garantir o cumprimento das condições contratuais na prestação de 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, objetivando a 

consecução das metas estabelecidas a adequada prestação dos serviços para 

satisfação dos usuários. 

Ressalta-se que o prazo de vigência do Convênio de Cooperação é de 30 anos, 

válidos a partir da data de sua assinatura, portanto com horizonte previsto até 2041, 

podendo ser prorrogado por acordo entre as partes interessadas até o limite previsto 

na legislação em vigor, e extinto exclusivamente por ação unilateral do Estado, da 

AGEPAN ou Município caso fundamentado em motivação de relevante interesse 

público que corroborem para riscos de descontinuidade da prestação dos serviços. 

3.3.3 Contrato de Locação de Bem Imóvel nº 081/2017 

O contrato de Locação de Bem Imóvel nº 081/2017: Contrato de locação de bem 

imóvel que entre si celebram o Município de Três Lagoas e a Empresa Francis Mário 

Geraldelli Rufino – ME, firmado entre a PMTL e a empresa FRANCIS MARIO 

GERALDELLI RUFINO -ME, constitui a locação do imóvel situado na Rua New York, 

nº 348, bairros Vila Nova, em Três Lagoas/MS, conforme inscrição Municipal 

4.26.025.0010.00001, 4.26.025.0011.00057, 4.26.025.0012.00000, 

4.26.025.0013.00064, BIC 33093, 33094, 33095 e 33096, que abriga a atual 

Cooperativa de Reciclagem Arara Azul – CORPAZUL. 

Neste contrato, a PMTL figura-se como mantenedora do imóvel, enquanto em sua 

posse, devendo pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, e todas as 

despesas decorrentes de seu uso, como água, esgoto, telefone, energia elétrica e 

gás, se houver. Responsabilizando-se também por todo e qualquer dano verificado no 

imóvel, ou nas suas instalações, decorrente de seus agentes, funcionários ou 

visitantes autorizados. 

A prorrogação deste contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 

aditivo, de modo que, caso a CONTRATADA não tenha interesse na prorrogação, 

deverá enviar comunicar por escrito a CONTRATANTE, com antecedência mínima de 

90 (noventa) dias.  
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3.3.4 Contrato Administrativo nº 227/2019 

Este Contrato Administrativo nº 227/2019, de contratação de serviços especializados 

para a coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente correta dos 

resíduos de serviço de saúde gerados nos estabelecimentos públicos de saúde do 

município de Três Lagoas/MS, é celebrado entre a PMTL e a empresa Sancristo 

Coleta de Resíduos tem por objeto a contratação de serviços especializado para a 

coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos de serviços de saúde gerados nos estabelecimentos públicos de saúde do 

município de Três Lagoas/MS.  

A CONTRATA deverá executar os trabalhos com pessoal, em número suficientes, 

devidamente treinados e habitados, e tem como entre suas obrigações, executar 

integralmente o objeto contratado, segundo as especificações do Projeto Básico, bem 

como completar todo o itinerário de coleta, de forma que todas as viagens se concluam 

e não ocorram abandono sistemático de recipientes, sem coletados ou que venham a 

cair durante o trajeto, por ocasião da execução. A coleta deverá ocorrer ao menos três 

dias da semana, no período diurno, atendendo as demandas das unidades municipais 

geradoras.  

Já a CONTRATANTE obriga-se a exercer a fiscalização e acompanhamento dos 

trabalhos executados, realizar avaliações periódicas relativas à execução do objeto, 

notificando a CONTRATADA, quando necessário, da ocorrência de eventuais 

imperfeições, falhas, defeitos ou irregularidades constatadas no curso da execução 

do serviço, fixando-lhe prazos para as devidas correções e/ou substituições, bem 

como certificando-se de que as soluções propostas ou adotadas sejam as mais 

adequadas.  

O contrato possui prazo de duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 

igual e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o Art. 57, 

inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 
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3.3.5 Contrato Administrativo nº 228/2019 

O Contrato Administrativo nº 228/2019, de contratação de serviços especializados 

para a coleta, transporte e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, 

recicláveis e disposição final no aterro municipal de Três Lagoas/MS, firmado entre a 

PMTL e a empresa FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA tem como 

objeto os serviços de coleta transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais 

da área urbana, distritos de Arapuá, Garcias e lixeiras instaladas nos acessos dos 

ranchos das rodovias BR-158 e BR-262, do município de Três Lagoas/MS, os serviços 

de coleta transporte de resíduos sólidos recicláveis da área urbana (coleta seletiva) e 

disposição final com operação e manutenção do Aterro Sanitário Municipal. 

Neste contrato, é de responsabilidade da CONTRATADA a operacionalização com 

uma organização idônea, executando os trabalhos relativos ao objeto contratado, com 

pessoal de seu quando funcional, em número suficiente, devidamente treinados e 

habilitados, devendo executar integralmente o objeto contratado, conforme 

especificações apresentadas no processo licitatório, e às normativas técnicas 

aplicáveis. 

Por ser serviços que necessitam de diversos equipamentos e maquinários pesados, 

a CONTRATADA deve mantê-los em perfeitas condições de uso, devidamente 

caracterizados e identificados a serviço da CONTRATANTE, de forma que, se for 

constatada a sua insuficiência ou inadequação para execução dos trabalhos, deverão 

ser substituídos. 

Já a CONTRATANTE, obriga-se a exercer a fiscalização e acompanhamento dos 

trabalhos executados, exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, notificando-a, quando necessário, na ocorrência de eventuais 

imperfeições, falhas, defeitos ou irregularidades constatadas no curso da execução 

do objeto, fixando-lhe prazos para as devidas correções e/ou substituições. 

O contrato possui duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual e 

sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme instituído pelo 

Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993.   
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3.3.6 Contrato Administrativo nº 065/2021 

O Contrato Administrativo nº 065/2021, de contratação de empresa para prestação de 

serviços de limpeza urbana – varrição manual e raspagem mecanizada de vias e 

logradouros públicos do Município de Três Lagoas/MS, firmado entre a PMTL e a 

empresa SESP Serviços Especializados LTDA tem como objeto a contração de 

empresa para prestação de serviços de limpeza urbana – varrição manual e raspagem 

mecanizada de vias e logradouros públicos do município de Três Lagoas/MS.  

A CONTRATANTE obriga-se a exercer a fiscalização e acompanhamento dos 

trabalhos executados, realizar avaliações periódicas relativas à execução do objeto, 

notificando a CONTRATADA, quando necessário, da ocorrência de eventuais 

imperfeições, falhas, defeitos ou irregularidades constatadas no curso da execução 

do serviço, fixando- lhe prazos para as devidas correções e/ou substituições, bem 

como certificando-se de que as soluções propostas ou adotadas sejam as mais 

adequadas.  

É obrigação da CONTRATADA executar integralmente o objeto contratado, em estrita 

obediência às normas técnicas oficiais pertinentes, bem como manter corpo técnico 

qualificado de conformidade com o porte dos trabalhos.  

Para o serviço são necessários equipamentos, uniformes e ferramentas que a 

CONTRATADA deve fornecer e manter devidamente caracterizados e identificados, 

em perfeitas condições de uso e, reforçar ou substituir o seu pessoal e/ou 

equipamentos, se for constatada a sua insuficiência ou inadequação para a execução 

dos serviços contratado.  

O presente contrato possui duração de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do 

contrato em 6 de maio de 2021, podendo ser prorrogados assegurando seu equilíbrio 

econômico-financeiro, desde que devidamente autuados e justificados nos autos dos 

processos.  
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3.3.7 Contrato nº 018/2021 

Conforme já exposto no tópico 3.1.3.6, o Contrato nº 018/2021 de Parceria Público-

Privada, na modalidade de Concessão Administrativa para a prestação dos serviços 

públicos de esgotamento sanitário em 68 municípios atendidos pela SANESUL – 

celebrado entre a SANESUL e a Ambiental MS Pantanal SPE S.A., firmado entre a 

Sanesul e a empresa Ambiental MS Pantanal tem como objetivo a Concessão 

Administrativa, em caráter de exclusividade, para a prestação dos serviços de 

esgotamento sanitário e da exploração de fontes de Receitas Extraordinárias, na área 

de Concessão Administrativa, compreendendo a realização dos investimentos 

necessários à ampliação, operação e manutenção dos sistemas de esgotamento 

sanitário nos 68 municípios atendidos pela Sanesul. 

Ressalta-se que as metas a serem atendidas pela SPE estão em consonância com 

as metas de universalização dos serviços de esgotamento sanitário acordado entre a 

Sanesul e os municípios por ela atendidos, que prevê a universalização do serviço em 

2031. 

E os objetivos do Contrato, as metas e os indicadores de desempenho para a 

prestação dos serviços de esgotamento sanitário previstos para a Concessão 

Administrativa poderão ser revistos em razão de alterações nas normas legais e 

infralegais pertinentes, bem como em outros casos previstos no Contrato, desde que 

preservados o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.  

O contrato possui vigência de 30 (trinta) anos, ou seja, horizonte previsto até 2051, e 

poderá ter seu prazo de vigência prorrogado apenas como forma de recomposição de 

seu equilíbrio econômico-financeiro, devendo o período máximo de prorrogação 

obedecer ao limite legal do prazo de vigência de contratos de parceria público-privada.  

3.3.8 Procedimento Administrativo de Acompanhamento de TAC  

Em consulta ao website do Ministério Público de Mato Grosso do Sul – MPMS, não 

consta registro de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) com a PMTL até o 

presente momento (data: 29/06/2021).   
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3.4 ASPECTOS GERENCIAIS 

Este subcapítulo busca identificar os aspectos gerenciais dos serviços de saneamento 

básico do município de Três Lagoas/MS, principalmente no que diz respeito à 

prestação, fiscalização e regulação desses serviços, bem como acerca da forma de 

cobrança e da existência de mecanismos de participação e controle social. Destaca-

se a importância dessa identificação para facilitar as tomadas de decisões na etapa 

de planejamento estratégico, através da proposição de Programas, Projetos e Ações, 

bem como para a delimitação das responsabilidades, objetivando maior eficiência 

gerencial dos serviços de saneamento básico no município. 

3.4.1 Formas de Prestação dos Serviços 

Os serviços de saneamento básico são considerados como serviços de interesse local 

cuja prestação, conforme preconizado pela Constituição Federal, cabe aos 

municípios. Portanto, a titularidade da prestação é responsabilidade da 

municipalidade, podendo estes serviços serem administrados de diferentes formas, 

conforme opção de tal ente competente. 

Neste contexto, o Quadro 30 apresenta as formas de prestação dos serviços 

identificados no município de Três Lagoas/MS relacionados, respectivamente, com o 

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

urbanas, e limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. 

Quadro 30 - Formas de prestação dos serviços relacionados aos eixos do saneamento básico no município 
de Três Lagoas/MS.  

SERVIÇO FORMA DE PRESTAÇÃO DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Abastecimento 

de água potável 
Indireta via delegação 

Todo o gerenciamento, operação e estruturação deste sistema é 

de responsabilidade da Empresa de Saneamento de Mato 

Grosso do Sul (Sanesul), portanto, cabe à companhia exercer 

com exclusividade todas as atividades administrativas e técnicas 

que se relacionem com os serviços públicos de abastecimento 

de água compreendendo: captação, adução, tratamento, análise 

laboratorial e distribuição através do convênio e concessão com 

gestão compartilhada. 
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SERVIÇO FORMA DE PRESTAÇÃO DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Esgotamento 

sanitário 
Indireta via delegação 

Todo o gerenciamento, operação e estruturação deste sistema é 

de responsabilidade da Empresa de Saneamento de Mato 

Grosso do Sul (Sanesul), portanto, cabe à companhia exercer 

com exclusividade todas as atividades administrativas e técnicas 

que se relacionem com os serviços públicos de esgotamento 

sanitário, compreendendo: a coleta, tratamento, análise 

laboratorial e disposição adequada de esgotos sanitários através 

do convênio e concessão com gestão compartilhada. 

No âmbito do Contrato nº 018/2018, a prestação de serviço de 

esgotamento sanitário foi concedida a empresa Ambiental MS 

Pantanal, por meio de Parceria Público-Privada (PPP). 

Drenagem e 

manejo de águas 

pluviais urbanas 

Direta pelo titular 

O monitoramento e manutenção da infraestrutura existente bem 

como a fiscalização de obras de implantação de sistema de 

drenagem compete à Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Transporte e Trânsito (SEINTRA), que também e responsável 

por prever a necessidade de expansão e intervenções. A 

execução das obras e intervenções normalmente é feita através 

de contratação de empresas terceirizadas tecnicamente 

qualificadas. 

Limpeza urbana 

e manejo dos 

resíduos sólidos 

Direta pelo titular; 

Indireta via delegação 

Os serviços de roçagem, poda e capina são realizados pela 

frente de trabalho da SEINTRA (Departamento de Serviços 

Públicos). A coleta e disposição final de resíduos de construção 

civil e resíduos volumosos também são de responsabilidade do 

titular. 

Os serviços de coleta e disposição final de resíduos sólidos 

domiciliares e comerciais, a coleta seletiva (coleta e transporte 

de resíduos recicláveis), e a manutenção e operação do aterro 

sanitário municipal são realizados pela empresa privada 

Financial Construtora Industrial Ltda, por meio do Contrato 

Administrativo nº 228/2019. A triagem e reciclagem dos resíduos 

recicláveis são realizadas pela Cooperativa de Reciclagem Arara 

Azul (CORPAZUL), que opera a UTR do município, em área 

cedida pela prefeitura (por meio do Contrato de Locação de Bem 

Imóvel nº 081/2017), através de convênio.  

O serviço que envolve a coleta, tratamento e disposição final de 

resíduos de serviços de saúde gerados nos estabelecimentos 

públicos de saúde é realizado pela empresa Sancristo Coleta de 

Resíduos, no âmbito do Contrato Administrativo nº 227/2019. 

Os serviços de varrição e raspagem de vias e logradouros 

públicos é realizado pela empresa SESP Serviços 

Especializados Ltda, por meio do Contrato Administrativo nº 

065/2021.  

Fonte: Autores. 

3.4.2 Regulação e Fiscalização 

A Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB) (Lei Federal nº 11.445/2007, 

alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020), que institui as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, dentre as quais se incluem os serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos, estabelece que o titular dos serviços de 

saneamento básico deverá prestar diretamente os serviços, ou conceder a prestação 

deles, e definir, em ambos os casos, a entidade responsável pela regulação e 
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fiscalização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico (Art. 9º , 

inciso II). Essa preconiza ainda que o ente regulador deve ter sua função de 

regulação, desempenhada por entidade de natureza autárquica dotada de 

independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, 

atenderá aos princípios de transparências, tecnicidade, celeridade e objetividade das 

decisões (Art. 21). 

O Decreto Federal nº 7.217/2010, que regulamenta a PNSB, expõe as definições de 

regulação e fiscalização para os serviços de saneamento básico (dentre eles os de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos), sendo as mesmas adotadas para este 

PMSB: 

• Regulação: todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado 

serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, 

impacto socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos 

responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de 

tarifas e outros preços públicos, para atingir os objetivos do Art. 27 do 

Decreto Federal nº 7.217/2010; 

• Fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle 

ou avaliação, no sentido de garantir o cumprimento de normas e 

regulamentos editados pelo Poder Público e a utilização, efetiva ou 

potencial, do serviço público. 

Os entes reguladores possuem natureza autárquica de regime especial, pois suas 

ações de regular, controlar e fiscalizar os serviços sob sua tutela de atuação, conforme 

a Lei supramencionada, devem ser consubstanciadas e garantidas através da 

independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira da 

entidade reguladora. Portanto, para que o exercício e as decisões do ente regulador 

sejam realizados de forma plena, suas funções necessitam atender ao crivo da 

independência, transparência e tecnicidade. 

Contudo, verificou-se que, de acordo com o disposto na legislação estadual (Lei 

Estadual nº 2.363/2001) e no Convênio nº 001/2011, as atividades de organização, 

planejamento2, regulação e fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento 

 
2 Observa-se que a delegação do planejamento neste contexto é ilegal, pois infringe preceitos constitucionais e 

infraconstitucionais, visto ser responsabilidade legal da municipalidade o exercício desta função, ato que vêm sendo cumprido 

no âmbito municipal demonstrado pelo processo de revisão e atualização do PMSB em curso. 
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de água e esgotamento sanitário são delegadas para a Agência Estadual de 

Regulação de Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul (AGEPAN). 

Observa-se que a execução efetiva dos serviços é realizada pela Sanesul. Destaca-

se ainda que o município possui um instrumento legal (Lei nº 3.630, de 17 de 

dezembro de 2019) que autoriza a celebração de convênio com a AGEPAN visando 

a regulação dos serviços delegados de manejo de resíduos sólidos de Três 

Lagoas/MS. 

Em relação aos serviços de drenagem urbana e limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, estes estão atualmente (2021) sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal 

de Três Lagoas/MS, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito 

(SEINTRA), sendo as atividades executadas diretamente pela prefeitura e uma 

parcela realizada por meio de empresas terceirizadas, a exemplo as obras de 

implantação de infraestrutura de drenagem e os serviços de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final de RSS que atualmente é realizado pela Sancristo Coleta 

de Resíduos. As ações de fiscalização desses serviços estão a cargo da própria 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito.  

Assim, destaca-se a importância de a Prefeitura definir o ente responsável pela 

regulação para os serviços que envolvem o sistema de drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas e de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, bem como os 

procedimentos de atuação, principalmente, quando a prestação for concedida, isto é, 

existindo relação contratual entre o titular e o prestador dos serviços, além de 

obrigações contratuais para atender aos usuários. Assim, o Art. 22 da Lei Federal 

nº 11.445/2007 define como objetivos da regulação: 

• Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação e a expansão 

da qualidade dos serviços e para a satisfação dos usuários, com 

observação das normas de referência editadas pela ANA; 

• Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos 

contratos de prestação de serviços e nos planos municipais ou de 

prestação regionalizada de saneamento básico; 

• prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 

competência dos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência; e 

• Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem 
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eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos 

ganhos de produtividade com os usuários. 

Em suma, percebe-se a necessidade de centralizar as competências de fiscalização 

para um órgão externo (que poderá ser o ente regulador de forma a atender a 

legislação aplicável, principalmente frente à futura concessão dos serviços) e interno 

(que poderá ser um órgão da administração direta), devidamente amparado por 

verificador independente com qualificação técnica e experiência na temática conforme 

pertinência, de forma a garantir maior eficiência no monitoramento da qualidade e 

eficiência dos serviços prestados diretamente pelo titular. 

Portanto, para o caso de prestação concedida, onde incorrerá em relação contratual 

entre o titular e o prestador dos serviços, além de obrigações contratuais para atender 

aos usuários, o ente responsável pela regulação e fiscalização deverá garantir o 

equilíbrio das relações entre o prestador e o titular visando a prestação de serviços de 

qualidade, a defesa dos usuários e a preservação do interesse público e a 

sustentabilidade do prestador. 

3.4.3 Participação e Controle Social 

A Lei Municipal nº 2.867/2014 (Política Municipal de Saneamento Básico), em 

consonância com a Lei Federal nº 11.445/2007 (e alterações posteriores), prevê a 

criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico (CMSB) de Três Lagoas/MS, 

instituindo-o como um dos instrumentos do Sistema Municipal de Saneamento Básico 

Municipal, com a função de promover o controle social nas políticas públicas 

relacionadas aos serviços públicos de saneamento básico enquanto órgão colegiado, 

consultivo e opinativo. Logo, este ator possui relevante papel na efetivação das ações 

previstas no PMSB. 

Frisa-se que embora a Política Municipal de Saneamento Básico tenha provisionado 

a criação do CMSB para exercer as competências acerca da formulação, discussão, 

deliberação, monitoramento, aprovação e outras ações que envolvam as estratégias 

e propostas correlacionadas ao controle social dos serviços de saneamento básico, 

não existe no âmbito do município o órgão referido devidamente criado e regimentado 

através de instrumentos normativos próprios. Neste sentido, destaca-se a 

necessidade de sua instituição por parte da gestão municipal, ou a transferência das 
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responsabilidades atribuídas a este Conselho a outro já devidamente instituído no 

município, cuja estrutura preveja a atuação na área de meio ambiente e/ou 

saneamento básico. 

3.4.4 Acompanhamento e monitoramento 

O acompanhamento e o monitoramento têm como principal objetivo o controle da 

implementação do PMSB, exigindo sua máxima efetividade. Neste sentido, com base 

no diagnóstico levantado, ainda não foi definido o órgão responsável pelo 

acompanhamento e monitoramento do referido Plano. Evidencia-se a necessidade da 

atribuição do órgão interlocutor tendo em vista que serão propostos um conjunto de 

mecanismos e diretrizes, descritos a seguir: 

• Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficácia, 

eficiência e efetividade dos programas, projetos e ações; 

• Procedimentos e critérios para o monitoramento e avaliação dos objetivos e 

metas, inclusive estrutura e recursos necessários; 

• Definição de indicadores e valores a serem monitorados; 

• Determinação dos valores dos indicadores para padrões e níveis de qualidade 

e eficiência; 

• Mecanismos para a divulgação do Plano no município; 

• Mecanismos de representação da sociedade; 

• Diretrizes para o processo de avaliação anual e de revisão do Plano. 

3.4.5 Mecanismos existentes para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia 

dos sistemas que compõem o saneamento básico 

Em vistas a demonstrar as iniciativas existentes no município para a avaliação 

sistemática da eficiência e eficácia dos sistemas que compõem o saneamento básico, 

a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS contratou empresa especializada para 

prestação de serviços de apoio e análise técnica à estruturação e elaboração de 

projetos da gestão pública em 2019 (Instrumento Contratual nº 223/2019-SEINTRA – 

Secretaria Municipal de infraestrutura, Transporte e Trânsito) ainda em validade. 
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No âmbito do instrumento mencionado, a SEINTRA determinou um rol de Ordens de 

Serviço (O.I.S) que se relacionam aos sistemas de saneamento básico, elencadas a 

seguir: 

• O.I.S nº 010/2020 e O.I.S nº 011/2020: Apoio a supervisão e fiscalização de 

contratos de infraestrutura urbana (pavimentação, drenagem e requalificação 

urbana), obras civis e de arte especiais (construções, reformas e ampliações) 

e sistema de iluminação pública e rede elétrica (implantações, melhorias e 

ampliação), envolvendo questões relativas aos projetos dessas obras, bem 

como seu andamento/execução, abarcando os serviços de: 

o Supervisão e fiscalização de contratos; 

o Gerenciamento de projetos; 

o Apoio na operacionalização, gestão interna de processos e outras 

demandas. 

• O.I.S nº 012/2020: Apoio a fiscalização, gerenciamento e verificação de 

contratos de saneamento, subdividindo-se em: 

o Apoio a fiscalização e verificação dos contratos relacionados aos 

serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

o Gerenciamento de projetos. 

Cumpre observar que anualmente a administração municipal deve disponibilizar um 

conjunto de informações (dados e indicadores) sobre as vertentes do saneamento 

municipal para a plataforma do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento 

(SNIS). 

O SNIS publica anualmente o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto, 

Diagnóstico de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas e o Diagnóstico do 

Manejo dos Resíduos Sólidos de todos os municípios brasileiros em seu sítio virtual 

na internet, ou através de um aplicativo, onde toda a base de dados pode ser 

consultada. 

É importante ressaltar que para o instrumento municipal de avaliação e monitoramento 

do sistema e serviços de saneamento básico de fato ser aplicável e efetivo, deve-se 

buscar a criação e manutenção contínua de um Sistema Municipal de Informação em 

Saneamento Básico, ou integrar a um sistema de informação existente módulo que 

sirva para gerenciar as informações relativas aos sistemas que o compõem, e que 
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deve ser pautado em um conjunto de indicadores e “marcos” para o monitoramento 

das atividades nestas diferentes vertentes do saneamento básico.  

Devido à inexistência de um sistema que vise à gestão e ao gerenciamento de 

informações relacionadas aos serviços de saneamento básico, que são essenciais 

para a população municipal, neste PMSB serão previstas ações que visam dar apoio 

para que este mecanismo seja implantado no âmbito municipal. 

3.4.6 Educação Ambiental em Projetos e Ações na Temática do Saneamento 

Conforme exposto no item 3.1.2 (pág. 114), foram identificados dispositivos legais 

municipais que preveem ações de educação ambiental em Três Lagoas/MS, tais como 

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

Meio Ambiente, e a Lei Municipal nº 3.619/2019, que institui a Semana do Lixo Zero.  

Além desses normativos, a Lei Municipal nº 3.626/2019, que dispõe sobre a Política 

do Meio Ambiente, decorre que incube à administração pública promover a 

conscientização da sociedade para proteção do Meio Ambiente e Educação 

Ambiental como processo permanente, integrado e multidisciplinar em todos os níveis 

de ensino, formal e informal. 

Foi observado que o município realiza algumas ações de educação ambiental que 

buscam ampla abrangência da população, como a Gincana de Recicláveis e o Dia do 

Meio Ambiente, atividades realizadas em 2019 e cadastrada no Sistema Estadual de 

Informação em Educação Ambiental (SisEA/MS). Também foram identificadas ações 

de divulgação da coleta seletiva, de projetos ambientais como o Adote Uma Árvore e 

de mutirões de limpeza nos sítios eletrônicos da administração municipal. 
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4 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS  

A construção de cenários objetiva transformar as incertezas do ambiente em 

condições racionais para a tomada de decisões, servindo de referencial para a 

elaboração do planejamento estratégico do município de Três Lagoas/MS. Para tanto, 

foram definidos inicialmente, os fatores críticos para os aspectos institucionais, 

gerencias e legais para, posteriormente, serem estabelecidos os dois cenários 

distintos e hipotéticos.  

Portanto, este capítulo tem a incumbência de apresentar os fatores críticos que 

embasaram a construção dos cenários e uma descrição destes, com foco nos serviços 

de saneamento básico.  

4.1 Fatores Críticos 

Segundo Castro et al. (1995) apud Rocha e Castro (2012), o fator crítico é qualquer 

variável (ou conjunto de variáveis) que afeta, positiva ou negativamente, o 

desempenho de um sistema. Assim, o processo de construção dos cenários deste 

PMSB se iniciou a partir da definição dos fatores críticos para a evolução dos sistemas 

de saneamento básico do município durante o horizonte temporal de 20 (vinte) anos. 

 

Figura 25 – Fatores críticos adotados para cada eixo do saneamento básico.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Analisando a Figura 25, observa-se os diversos itens definidos que irão interferir, 

positiva e negativamente nos aspectos institucionais, gerenciais e legais do município 

de Três Lagoas/MS.  

Dessa forma, utilizando os fatores críticos elencados como principais itens 

ponderáveis, construíram-se dois cenários de evolução do sistema de saneamento 

básico: o Cenário Tendencial e o Cenário Desejável, cujas descrições são 

apresentadas a seguir.  
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4.2 Descrição dos Cenários 

Este subcapítulo apresenta as descrições dos cenários utilizados como base para o 

estudo de Prognóstico dos aspectos, institucionais e legais para os serviços de 

saneamento básico do município de Três Lagoas/MS, ou seja, o Cenário Tendencial 

e do Cenário Desejável. Ressalva-se que estes são cenários distintos e hipotéticos, 

caminhos possíveis em direção ao futuro.  

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

grandes interferências, 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 seguiram a tendência histórica 

levantada no Diagnóstico Situacional.  

A construção do Cenário Desejável, supõe que a situação atual do sistema sofreria 

grandes interferências positivas considerando os anseios da população em busca de 

qualidade de vida, da manutenção de um ambiente saudável e equilibrado e a 

promoção da conformidade legal frente às políticas públicas vigentes. Neste cenário 

são previstas melhorias desejáveis nos serviços de saneamento, visando a 

universalização e otimização.  

O Quadro 31 apresenta a descrição desses cenários definidos para os Aspectos 

Institucionais, Gerenciais e Legais do PMSB e tem como objetivo apresentar uma 

síntese global de ambos e as principais características de cada aspecto abordado na 

construção destes.  

Quadro 31 – 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;  
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FATORES CRÍTICOS CENÁRIO TENDENCIAL CENÁRIO DESEJÁVEL 

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.  

Analisando o Quadro 31, 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).  
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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 

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. 
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5 PROJEÇÃO POPULACIONAL URBANA DE TRÊS LAGOAS 

Para a realização de qualquer ação de planejamento urbano, é necessário o 

conhecimento prévio das características populacional e socioeconômica locais, bem 

como das necessidades dos habitantes na esfera abrangida pelo projeto. 

O planejamento é uma ação que envolve um horizonte de tempo futuro, portanto, 

existe a necessidade de se projetar a estimativa de alguns dados, principalmente 

quantitativos, para que o projeto seja efetivamente aplicável e eficaz durante o período 

mínimo de 20 anos pré-estabelecido. 

Adotou-se a metodologia cuja projeção apresentou maior segurança para a 

estruturação do sistema de manejo de resíduos sólidos para Três Lagoas/MS, 

representando a prospecção prévia do crescimento populacional municipal. Optou-se 

então, pelo método de tendência de crescimento demográfico que, segundo Madeira 

e Simões (1972), tem como princípio fundamental a subdivisão de uma área maior, 

cuja estimativa já se conhece, em n áreas menores, de forma que seja assegurado ao 

final das estimativas das áreas menores, a reprodução da estimativa pré-conhecida 

da área maior através da soma das estimativas das áreas menores. 

Considere-se, então, uma área i maior cuja população estimada em um momento t é 

P(t). Subdivida-se esta área maior em n áreas menores, cuja população de uma 

determinada área i, na época t, é: 

𝑃𝑖; 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 

Desta forma, tem-se que: 

𝑃(𝑡) =  ∑𝑖=1
𝑛 𝑃𝑖(𝑡) 

Decomponha-se, por hipótese, a população desta área i, em dois termos: ai P(t), que 

depende do crescimento da população da área maior, e bi. O coeficiente ai é 

denominado coeficiente de proporcionalidade do incremento da população da área 

menor i em relação ao incremento da população da área maior, e bi é denominado 

coeficiente linear de correção. 

Como consequência, tem-se que: 

𝑃𝑖 (𝑡) = 𝑎𝑖 𝑃 (𝑡) + 𝑏𝑖 



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

188 

Para a determinação destes coeficientes utiliza-se o período delimitado por dois 

Censos Demográficos. Sejam t0 e t1, respectivamente, as datas dos dois Censos. Ao 

substituir-se t0 e t1 na equação acima, tem-se que: 

𝑃𝑖 (𝑡0) = 𝑎𝑖 𝑃(𝑡0) + 𝑏𝑖 

𝑃𝑖 (𝑡1) = 𝑎𝑖 𝑃(𝑡1) + 𝑏𝑖 

Através da resolução do sistema acima, tem-se que: 

𝑎𝑖 =  
𝑃𝑖(𝑡1) − 𝑃𝑖(𝑡0)

𝑃(𝑡0) − 𝑎𝑖𝑃𝑖(𝑡0)
 

Como fundamento no método selecionado, adotou-se a população do Mato Grosso 

do Sul para o período de 2023 a 2042 como área maior, de acordo com o pressuposto 

do método, e como área menor os próprios municípios. Neste procedimento, adotou-

se a projeção populacional dos Estados brasileiros, disponíveis pelo IBGE até 2060 

(IBGE, 2018). 

Ainda, para projeção populacional urbana, adotou-se o método diferencial de 

crescimento urbano-rural também chamado de método das Nações Unidas. Este 

método consiste na avaliação indireta da proporção da população urbana e rural e seu 

crescimento logístico. 

Este método possui a vantagem de projeção mais simplificada quando comparada a 

outras metodologias estatísticas convencionais de projeção, que se baseiam em 

diversos indicadores demográficos desagregados, como índices de fecundidade, 

mortalidade, migração e outros, além de estar intrinsecamente ligada à Projeção 

Populacional Total. 

Assim, este método supõe uma diferença constante entre as taxas de crescimento 

urbana e rural, o que implica em uma evolução das taxas de urbanização do tipo 

logístico, com assíntota inferior a zero e superior a cem. Além disso, o método guarda 

uma implícita trava de crescimento em demasia. 

Em posse das projeções da população total e urbana, foi obtida a população rural, 

através da diferença entre ambas. Por fim, realizada a distribuição das populações 
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urbanas, considerando as projeções apresentadas no último censo demográfico 

(IBGE, 2010), conforme expõe o Gráfico 23. 

  

Gráfico 23 – Proporção da População Urbana e Rural em relação aos distritos e sede urbana. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de IBGE (2010). 
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Tabela 9 – Projeção populacional adotada para o município de Três Lagoas/MS. 

ANO 
TOTAL MUNICIPAL 

(HAB.) 

URBANA 

TOTAL 

(HAB.) 

RURAL 

TOTAL 

(HAB.) 

URBANA (HAB.) RURAL (HAB.) 

SEDE 

MUNICIPAL 

DISTRITO 

DE GARCIAS 

DISTRITO 

DE ARAPUÁ 

SEDE 

MUNICIPAL 

DISTRITO 

DE GARCIAS 

DISTRITO 

DE ARAPUÁ 

DISTRITO DE 

GUADALUPE 

2023 126.554 123.046 3.508 122.013 160 873 827 1.444 758 479 

2024 128.255 124.840 3.415 123.792 162 886 805 1.406 738 466 

2025 129.912 126.588 3.324 125.525 164 899 783 1.368 718 455 

2026 131.522 128.289 3.233 127.212 167 911 762 1.331 698 442 

2027 133.086 129.943 3.143 128.852 169 922 741 1.294 679 429 

2028 134.603 131.550 3.053 130.445 171 934 720 1.257 659 417 

2029 136.074 133.109 2.965 131.991 173 945 699 1.221 640 405 

2030 137.500 134.622 2.878 133.492 175 956 678 1.185 622 393 

2031 138.882 136.090 2.792 134.947 177 966 658 1.149 603 382 

2032 140.222 137.515 2.707 136.360 179 976 638 1.114 585 370 

2033 141.520 138.895 2.625 137.729 180 986 619 1.081 567 358 

2034 142.776 140.233 2.543 139.056 182 995 599 1.047 549 348 

2035 143.990 141.526 2.464 140.338 184 1.005 581 1.014 532 337 

2036 145.162 142.777 2.385 141.578 185 1.013 562 982 515 326 

2037 146.294 143.985 2.309 142.776 187 1.022 544 951 499 315 

2038 147.384 145.151 2.233 143.932 188 1.030 526 919 482 306 

2039 148.432 146.272 2.160 145.044 190 1.038 509 889 467 295 

2040 149.437 147.349 2.088 146.112 191 1.046 492 860 451 285 

2041 150.399 148.381 2.018 147.135 193 1.053 476 831 436 275 

2042 151.320 149.371 1.949 148.117 194 1.060 459 802 421 267 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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6 PROJEÇÃO DA ÁREA URBANIZADA 

Para o levantamento e quantificação das previsões da urbanização e expansão do 

crescimento do município de Três Lagoas/MS, realizou-se uma análise temporal do 

crescimento da área urbanizada a partir da utilização de imagens de satélite 

correspondentes aos anos dos Censos Demográficos realizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), isto é, 1991, 2000 e 2010, acrescido de 

2016 e 2021. 

As imagens para verificação do crescimento da área urbanizada nas faixas de tempo 

previamente definidas foram obtidas junto ao Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) (ver Quadro 32). Em seguida, as imagens passaram pelo processo 

de correção Geométrica através do software gratuito Spring®, então, a delimitação do 

perímetro urbano foi feita a partir da classificação e interpretação visual da Imagem 

em Composição-Falsa-Cor, pelo critério de similaridade, como formas, cores, textura 

e tamanhos. 

Quadro 32 – Dados das imagens utilizadas para o estudo da área urbanizada de Três Lagoas/MS. 

ANO SATÉLITE SENSOR RESOLUÇÃO ESPACIAL DATA 

1991 Landsat 5 TM 30 04/11/1991 

2000 Landsat 5 TM 30 02/04/2000 

2010 Landsat 5 TM 30 14/04/2010 

2016 Landsat 8 Oli/TIRS 30 07/10/2016 

2021 Landsat 8 Oli/TIRS 30 03/03/2021 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

De acordo com Paranhos (2008), a combinação de bandas de maneira diferente 

resulta em uma imagem com cores diferente das reais, sendo R – infravermelho 

próximo, G – infravermelho médio e B – visível azul, e por isso denominada 

Composição-Falsa-Cor (FCC – False Color Composite). Este artifício permite que se 

tornem visualizáveis e interpretáveis faixas do espectro eletromagnéticos que não são 

visíveis ao olho humano, adicionando assim informações que facilitarão a 

individualização de diferentes alvos na superfície. 

Desta forma, pode-se definir ilustrativamente o crescimento da área urbanizada do 

município de Três Lagoas/MS entre 1991 e 20213, apresentados na Figura 26, no qual 

 
3 Utilizou-se as informações de 2016 para a compatibilização entre os demais projetos e planejamentos realizados em Três 
Lagoas/MS nesse ano 
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conclui-se que o crescimento ocorreu de forma radial não se limitando as rodovias 

presentes no perímetro (BR-262 e BR-158). 

  

Figura 26 – Projeção da área urbanizada do município de Três Lagoas/MS entre 1991, 2000, 2010 e 2016, e 
20214. 
Fonte: Autores, a partir dos Estudos Técnicos de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (2016). 

Após a delimitação das áreas em quilômetros quadrados (km²) nos diferentes anos, 

realizou-se um comparativo entre as imagens quanto às áreas totais e os percentuais 

 
4 Devido à compatibilização com os demais instrumentos de planejamento, utilizou-se a projeção da área urbanizada apresentada 
nos demais instrumentos de planejamento e estudos realizados no município de Três Lagoas/MS, não alterando os anos de 
análise.  
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de crescimento. No Gráfico 24 obteve-se que no período compreendido entre 1991 e 

2021 houve uma expansão da área urbanizada em 58,13% (15,93 km²), ou seja, em 

1991 a área de ocupação urbana era de 27,4022 km² atingindo em 2021 a área de 

43,3302 km². Considerando o período analisado de 31 anos, houve um crescimento 

médio de 0,5138 km²/ano. 

 

Gráfico 24 – Expansão da área urbanizada (km²) em 1991, 2000, 2010, 2016 e 2021 para Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Ainda, diante dos estudos já existentes no município, foi possível verificar o 

crescimento dos vazios urbanos (área não edificadas) em 2016 e 2021. O Gráfico 25 

expõe que entre a área urbanizada de 2016 e 2021 houve um aumento de 2,11 km² e 

para o mesmo período houve um crescimento de 2,06 km² de vazio urbano, ou seja, 

o crescimento da área urbanizada da sede urbana de Três Lagoas/MS entre 2016 e 

2021 foi, basicamente, devido aos novos loteamentos mantendo os vazios urbanos já 

existentes (ver Figura 28, pág. 197).  

  

Gráfico 25 – Comparativo do crescimento dos vazios urbanos em 2016 e 2021 em Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Analisando a correlação entre as áreas urbanizadas e a população urbana de Três 

Lagoas/MS, verificou-se que a densidade demográfica média é de 2.597 hab./km² 

(Gráfico 26). 

27,4022 29,9362 33,8599 41,2230 43,3302 

1991 2000 2010 2016 2021

Expansão da área urbanizada (km²)

41,2230 

2,11

43,3302 

Área urbanizada
(2016)

Diferença Área urbanizada
(2021)

Áreas urbanizadas de 2016 e 2021 (km²)

5,3314 

2,06

7,3961 

Vazio urbano (2016) Diferença Vazio urbano (2021)

Análise de vazios urbanos em 2021 (km²)
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Gráfico 26 – Densidade demográfica em habitantes por quilômetros quadrados entre 1991 e 2021.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Ainda, considerando os vazios urbanos existentes em 2021, que tratam de espaços 

urbanos ausentes de construção ou não edificado, cuja área de 7,3961 km² 

corresponde a 17,07% da área urbanizada, ressalta-se que os referidos valores 

auxiliarão na definição do crescimento populacional e no sentido de expansão da área 

urbanizada da sede urbana de Três Lagoas/MS para os próximos 20 anos (2023 a 

2042). 

6.1 Cenário Tendencial  

Considerou para o Cenário Tendencial que haveria uma expansão territorial 

desordenada, sem considerar a ocupação dos vazios urbanos existentes. Neste 

cenário o município apresentaria um crescimento médio de 2.597 hab./km², o que 

representaria um crescimento da área urbaniza de 10,1367 km² para o horizonte de 

planejamento do presente PMSB de Três Lagoas/MS (2023 a 2042). Assim, estima-

se que em 2042 a área urbana do município será de 57,5168 km², crescimento de 

32,74% com relação a 2021 (43,3301 km²) (Gráfico 27). 

 

Gráfico 27 – Estimativa da expansão da sede urbana de Três Lagoas/MS no horizonte temporal do PMSB 
(2023 a 2042), considerando o Cenário Tendencial.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Diante disso, supõe que o crescimento da área urbanizada no Cenário Tendencial 

acontecerá, em sua maior parte, na região sul e noroeste, acompanhando o 

crescimento identificado na análise temporal apresentado na Figura 26 (pág. 192). 

Buscando ilustrar o crescimento estimado elaborou-se a Figura 27. 

 

Figura 27 – Estimativa do crescimento da área urbanizada de Três Lagoas/MS em 2021 para o Cenário 
Tendencial.  
Fonte: Elaborado pelos autores.   



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

196 

6.2 Cenário Desejável 

Para o Cenário Desejável, pressupõe-se que a expansão da malha urbana será 

planejada (ordenada) e que haverá um adensamento populacional com o 

preenchimento dos vazios urbanos considerando o padrão de renda desse, e 

compatibilizando os dados com outros projetos e planejamentos existentes para o 

município de Três Lagoas/MS.  

Ademais, houve a necessidade de se levantar o índice de vazios urbanos, uma vez 

que tais dados refletirão diretamente no estudo da expansão da área urbanizada de 

Três Lagoas/MS e da ocupação destes vazios.  

Desta forma, a partir dos dados levantados junto à Prefeitura Municipal de Três 

Lagoas/MS e da utilização de ferramentas de geoprocessamento, estimou-se que em 

2021 exista aproximadamente 7,3961 hectares de vazios urbanos na área urbana 

municipal (2,0647 hectares a mais que em 2016), o que correspondem a 17,07% da 

área urbanizada de Três Lagoas/MS em 2021 (Figura 28). 
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Figura 28 – Vazios urbanos do município de Três Lagoas/MS em 2021. 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Para a projeção da área urbanizada do município de Três Lagoas/MS, pressupõe-se 

que a expansão da malha urbana seja planejada e que haja um adensamento 

populacional com o preenchimento dos vazios urbanos considerando o padrão de 

renda da população: Classe Alta, Média e Baixa (Quadro 3).  
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Quadro 33 – Classificação das classes sociais definidas para a projeção da área urbanizada de Três 
Lagoas/MS. 

CLASSE SOCIAL RENDIMENTO MENSAL FAMILIAR PERCENTUAIS 

Classe Baixa Até 2 salários mínimos 28,37% 

Classe Média 2 a 10 salários mínimos 61,05% 

Classe Alta Acima de 10 salários mínimos 10,58% 

Fonte: IBGE, 2010. 

Partindo desta premissa, a delimitação do percentual populacional em cada uma das 

classes sociais foi definida utilizando dados de número de domicílios e renda familiar 

mensal disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Desta forma, obteve-se que a população das classes baixas, média e alta 

representarão, respectivamente, 28,37%, 61,05% e 10,58% das famílias urbanas 

(Quadro 33).  

Estimou-se ainda que a ocupação dos vazios não será total, continuando a existir lotes 

desocupados no município de Três Lagoas/MS, haverá uma ocupação dos vazios 

existentes em 2021 projetando a ocupação de 17,06%, de forma gradativa, ao longo 

dos 20 anos e os novos vazios na área de expansão urbana seguirá a premissa de 

ocupação de 40% na área classificada como de renda baixa, 60% de renda média e 

80% de renda alta. Ressalta-se ainda que foram definidas dimensões diferentes de 

lotes para cada uma das classes sociais, conforme apresentados no Quadro 34.  

Quadro 34 – Definição das áreas dos lotes para a projeção, de acordo com as classes sociais.  

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO ÁREA (M²) DIMENSÕES (M) 

Classe Baixa Lote de interesse social  125,00 (1) 5,0 x 25,0 

Classe Média Lote para classe média 360,00 (1) 12,0 x 30,0 

Classe Alta Lote para classe alta 600,00 15,0 x 40,0 

(1) Testada e área mínimas para os lotes de interesse social e padrão previstas no ANEXO VIII do Plano Diretor.  

Fonte: A partir de PMTL (2021). 

A partir dos lotes averiguados como vazios urbanos, estimou-se a disponibilidade de 

áreas e lotes por classe social, permitindo determinar a quantidade de lotes possíveis 

de serem ocupados, conforme apresentado no Quadro 35. 

Quadro 35 – Disponibilidade de áreas e lotes vazios por classe social para Três Lagoas/MS. 

CLASSIFICAÇÃO ÁREA (KM²) QUANTIDADE DE LOTES 

Classe baixa 2,550 20.400 

Classe média 4,530 12.584 

Classe alta 0,310 517 

Total 7,390 33.501 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Partindo do pressuposto que ocorrerá a ocupação de 0,85% dos vazios urbanos 

existentes por ano, considerando o percentual de lotes vazios em relação a área 

urbanizada total de Três Lagoas/MS de 43,3292 km² em 2021. 

Ainda para a estimativa das áreas públicas para equipamentos comunitários utilizou o 

percentual de 8% e outros 8% para as áreas públicas para recreação e lazer 

decorrentes da implantação de novos loteamentos, conforme previsto no Plano Diretor 

de Três Lagoas/MS (Lei Ordinária nº 3.211/2016 - ANEXO VIII), e considerou-se a 

permanência de um índice de lotes vazios por rendimento (Quadro 36).  

Quadro 36 – Índice de lotes vazios na área urbana de Três Lagoas/MS por classe sociais.  

CLASSIFICAÇÃO ÍNDICE DE LOTES VAZIOS  ÍNDICE DE LOTES OCUPADOS 

Classe baixa 5,89% 28,16% 

Classe média 10,45% 60,62% 

Classe alta 0,72% 10,51% 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Diante do exposto, esta expansão contempla toda a expansão populacional que 

ocupará os lotes, além da área requerida para o incremento de novos lotes vazios, 

ruas, áreas públicas para equipamentos comunitários e áreas públicas para recreação 

e lazer, conforme apresentado na Tabela 10.  

Tabela 10 – Projeção da área urbanizada para a sede urbana de Três Lagoas/MS. 

ANO 

Novos 
lotes  

Novos 
lotes 

vazios 
Ruas 

Equip. 
Comunitário 

Áreas de 
recreação 

Área 
total 

Área 
urbanizada 

Área 
urbanizada 

Anterior (1) 

km² km² km² km² km² km² km² km² 

2023 - - - - - - 43,33 42,037 

2024 - - - - - - 43,33 42,439 

2025 - - - - - - 43,33 42,832 

2026 - - - - - - 43,33 43,215 

2027 - - - - - - 43,33 43,588 

2028 - - - - - - 43,33 43,949 

2029 - - - - - - 43,33 44,299 

2030 - - - - - - 43,33 44,637 

2031 - - - - - - 43,33 44,963 

2032 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 43,36 45,278 

2033 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 0,08 43,41 45,580 

2034 0,07 0,00 0,03 0,01 0,01 0,12 43,45 45,871 

2035 0,10 0,01 0,04 0,01 0,01 0,16 43,49 46,150 

2036 0,12 0,01 0,05 0,01 0,01 0,20 43,53 46,417 

2037 0,15 0,01 0,06 0,01 0,01 0,24 43,57 46,674 

2038 0,17 0,01 0,07 0,01 0,01 0,28 43,61 46,920 

2039 0,19 0,01 0,08 0,02 0,02 0,32 43,65 47,154 
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ANO 

Novos 
lotes  

Novos 
lotes 

vazios 
Ruas 

Equip. 
Comunitário 

Áreas de 
recreação 

Área 
total 

Área 
urbanizada 

Área 
urbanizada 

Anterior (1) 

km² km² km² km² km² km² km² km² 

2040 0,22 0,01 0,09 0,02 0,02 0,35 43,68 47,378 

2041 0,24 0,01 0,10 0,02 0,02 0,38 43,71 47,591 

2042 0,26 0,01 0,10 0,02 0,02 0,42 43,75 47,793 

(1) Projeção da área urbanizada realizados nos estudos anteriores da PMTL em 2016. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

A Tabela 10 apresenta duas áreas urbanizadas, a primeira calculada a partir dos 

dados atualizadas a área urbanizadas e vazios urbanos de 2021 e a área urbanizada 

anterior refere-se aos estudos realizados no município em 2016. Para o novo cálculo, 

entre o período de 2023 e 2031 não houve um incremento de área urbanizada. Já 

entre o período de 2032 a 2042 é menor que o estudo de área urbanizada anterior 

(PMTL, 2016) com o incremento de novos lotes somente para a Classe Alta (Gráfico 

28). 

 

Gráfico 28 – Comparação do crescimento da área urbanizada proposto para o Cenário Desejável e a área 
urbanizada planejada.  
Fonte: Elaborada pelos autores.  

As delimitações das áreas utilizadas para expansão de área urbana mostram que os 

lotes vazios existentes na sede urbana de Três Lagoas/MS serão suficientes para o 

atendimento da demanda por lotes de Classe Baixa (interesse social) e Classe Média. 

Neste cenária, haveria incremento de novos loteamentos para a Classe Alta de 

0,417 km², conforme representado na Figura 29. 
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Figura 29 – Estimativa do crescimento da área urbanizada de Três Lagoas/MS para o Cenário Desejável.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  

A partir do número de habitantes que ocuparão os vazios urbanos de Três Lagoas/MS 

e a projeção da população urbana apresentada no capítulo 5 foi possível estimar a 

quantidade de área que será expandida entre 2023 e 2042, sendo elas apresentadas 

no Tabela 11. 
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Tabela 11 - Projeção da área urbanizada do município de Três Lagoas/MS entre 2023 e 2042 no Cenário Desejável.  

ANO 

CLASSE BAIXA CLASSE MÉDIA CLASSE ALTA 

ÁREA DE 

EXPANSÃO 

ÁREA 

URBANIZADA 

TOTAL  
Novas 

áreas  
Ruas 

Áreas 

Institucionais 

e recreação 

Área 

Total  

Novas 

áreas 
Ruas 

Áreas 

Institucionais 

e recreação 

Área 

Total 

Novas 

áreas 
Ruas 

Áreas 

Institucionais 

e recreação 

Área 

Total 

(km²) (km²) (km²) (km²) (km²) (km²) (km²) (km²) (km²) (km²) (km²) (km²) (km²) (km²) 

2023 - - - - - - - - - - - - - 43,330 

2024 - - - - - - - - - - - - - 43,330 

2025 - - - - - - - - - - - - - 43,330 

2026 - - - - - - - - - - - - - 43,330 

2027 - - - - - - - - - - - - - 43,330 

2028 - - - - - - - - - - - - - 43,330 

2029 - - - - - - - - - - - - - 43,330 

2030 - - - - - - - - - - - - - 43,330 

2031 - - - - - - - - - - - - - 43,330 

2032 - - - - - - - - 0,02 0,008 0,003 0,031 0,031 43,361 

2033 - - - - - - - - 0,05 0,019 0,008 0,076 0,076 43,406 

2034 - - - - - - - - 0,08 0,030 0,012 0,120 0,120 43,450 

2035 - - - - - - - - 0,10 0,040 0,017 0,162 0,162 43,492 

2036 - - - - - - - - 0,13 0,050 0,021 0,203 0,203 43,533 

2037 - - - - - - - - 0,16 0,060 0,025 0,241 0,241 43,572 

2038 - - - - - - - - 0,18 0,070 0,029 0,279 0,279 43,610 

2039 - - - - - - - - 0,20 0,079 0,033 0,316 0,316 43,647 

2040 - - - - - - - - 0,23 0,087 0,036 0,351 0,351 43,682 

2041 - - - - - - - - 0,25 0,096 0,040 0,385 0,385 43,715 

2042 - - - - - - - - 0,27 0,104 0,043 0,417 0,417 43,747 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Em análise das expansões das áreas urbanizadas no horizonte de planejamento do 

PMSB entre 2023 e 2042 para cada um dos cenários propostos (Tendencial e 

Desejável), foi elaborado o Gráfico 29.  

 

Gráfico 29 – Estimativas das áreas urbanizadas da sede urbana de Três Lagoas/MS, considerando os 
cenários Tendencial e Desejável.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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7 PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 

A projeção da Receita Corrente Líquida (RCL) do período entre 2022 e 2046 tem como 

finalidade avaliar a sustentabilidade econômico-financeira do município de Três 

Lagoas/MS, a fim de verificar a existência de recursos fiscais suficientes para 

cobertura das despesas decorrentes da contratação da PPP a ser celebrada pelo 

município. 

Primeiramente, apresenta-se no Gráfico 30 o resultado fiscal do município de Três 

Lagoas/MS no período entre 2002 e 2020, em termos da RCL e das despesas 

correntes. Ressalta-se que os valores elencados representam preços nominais, isto 

é, não foram corrigidos por indicadores financeiros. 

 

Gráfico 30 – Demonstrativo do resultado fiscal de Três Lagoas/MS entre 2002 e 2020 em milhares de reais. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Secretaria do Tesouro Nacional (STN) apud Compara Brasil (2021) e do Sistema de 

Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI (STN, 2019). 

Para a elaboração da projeção fiscal do município de Três Lagoas/MS, foram 

adotadas premissas baseadas em previsões legais e na série histórica do orçamento 

municipal (Gráfico 30) para determinar o percentual de crescimento da RCL do 

período entre 2022 e 2046. 

A principal premissa adotada consistiu na adoção da forma de cálculo da projeção da 

RCL recomendada pela Portaria STN nº 9, de 5 de janeiro de 2017, que dispõe: 
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“Para fins de projeção da Receita Corrente Líquida RCL, conforme 
disposto no § 6º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43, de 
2001, será utilizado fator de atualização calculado com base na 
apuração pela média geométrica das taxas de crescimento do Produto 
Interno Bruto nacional, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, do período correspondente aos últimos 
oito anos” (STN, 2021). 

Buscando atender ao recomendado na normativa, foram analisados os fatores de 

crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) nacional do período de 2012 a 2020, 

podendo-se observar no Gráfico 31 que o ano de 2020 se mostrou extremamente 

atípico em relação aos últimos oitos anos. 

 

Gráfico 31 – Taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do Banco Central do Brasil apud IBGE (2021). 

Diante dos resultados obtidos e frente à série histórica significativamente positiva do 

município de Três Lagoas/MS no que tange à evolução da RCL ao longo dos anos 

(evidenciada no Gráfico 30), e considerando que a pandemia de COVID-19 iniciada 

no ano de 2020 e que assola o mundo até os dias atuais causou impactos na 

economia de todo o mundo e especialmente no Brasil, optou-se por desconsiderar a 

taxa do ano de 2020 do cômputo do percentual de crescimento da RCL. 

Visando a manter oito anos de dados históricos para a projeção (conforme prevê a 

Portaria STN nº 5/2017), foram utilizados para o cômputo da média geométrica os 

fatores de crescimento do período de 2012 a 2019, expostos no Gráfico 30. Obteve-

se, então, o fator de crescimento de 1,0036, adotado para a projeção da RCL do 

período de 2022 a 2046. 

A Tabela 12 apresenta o resultado da projeção da RCL no horizonte do projeto, bem 

como o valor referente a 5% da RCL, que é o limite imposto para comprometimento 
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da RCL com PPP por meio do Art. 28 da Lei Federal nº 11.079/2004. Destaca-se a 

importância dessa informação, visto que se caracteriza por uma quantia que o 

município poderá investir em outras áreas ou, se for o caso, em outra PPP que 

atenderá diferentes serviços, caso respeitado globalmente o limite de 

comprometimento de 5%. 

Menciona-se que a projeção foi iniciada a partir da RCL do ano de 2020, que 

correspondeu ao total de R$ 671.131.241,10, segundo dados do SICONFI (STN, 

2021). 

Tabela 12 – Projeção da Receita Corrente Líquida (RCL) do município de Três Lagoas/MS. 

ANO RCL 5% RCL 

2023 R$ 678.425.740,78 R$ 33.921.287,04 

2024 R$ 680.874.816,89 R$ 34.043.740,84 

2025 R$ 683.332.734,02 R$ 34.166.636,70 

2026 R$ 685.799.524,09 R$ 34.289.976,20 

2027 R$ 688.275.219,12 R$ 34.413.760,96 

2028 R$ 690.759.851,26 R$ 34.537.992,56 

2029 R$ 693.253.452,77 R$ 34.662.672,64 

2030 R$ 695.756.056,03 R$ 34.787.802,80 

2031 R$ 698.267.693,54 R$ 34.913.384,68 

2032 R$ 700.788.397,91 R$ 35.039.419,90 

2033 R$ 703.318.201,87 R$ 35.165.910,09 

2034 R$ 705.857.138,28 R$ 35.292.856,91 

2035 R$ 708.405.240,09 R$ 35.420.262,00 

2036 R$ 710.962.540,39 R$ 35.548.127,02 

2037 R$ 713.529.072,40 R$ 35.676.453,62 

2038 R$ 716.104.869,43 R$ 35.805.243,47 

2039 R$ 718.689.964,93 R$ 35.934.498,25 

2040 R$ 721.284.392,47 R$ 36.064.219,62 

2041 R$ 723.888.185,74 R$ 36.194.409,29 

2042 R$ 726.501.378,55 R$ 36.325.068,93 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da Portaria STN nº 5/2017, SICONFI (2021) e Banco Central do Brasil (2021). 
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8 DEFINIÇÃO DO CENÁRIO PLANEJADO  

Para a definição do Cenário Planejado foi considerado uma série de forças atuantes 

sobre a consecução dos Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, 

Drenagem e Manejo das Água Pluviais Urbanas e Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos, não se limitando somente as tendências de gestão vigentes, mas 

procurando abranger as tendências futuras balizadas em diversas variáveis 

econômicas, bem como limitações técnicas, financeiras e ambientais. 

As inter-relações analisadas para o delineamento do Cenário Planejado foram 

fundamentadas no Prognóstico dos Sistemas de Abastecimento de Água, 

Esgotamento Sanitário, Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas e Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, ou seja, a partir do estudo da evolução do 

setor de saneamento básico balizado nos dois cenários, o Cenário Tendencial 

(perspectiva futura de desenvolvimento dos serviços de saneamento básico) e o 

Cenário Desejável (panorama futuro ideal de evolução da gestão dos serviços de 

saneamento básico, como atendimento aos regramentos legais federais, estaduais e 

municipais, assim como práticas ambientalmente corretas). 

Neste sentido, evidencia-se que o Cenário Planejado representa uma condição 

intermediária entre o Cenário Tendencial e o Desejável, no qual através de discussões 

da equipe técnica, bem como anseios e desejos da municipalidade e sociedade foi 

estruturado tendo em vista ao atendimento das preconizadas leis federais, estaduais 

e municipais, visando a melhoria na qualidade ambiental quanto às questões 

relacionadas aos Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas e Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos. 

Menciona-se que, as definições oriundas das discussões trazem esclarecimentos 

sobre as contribuições do Cenário Planejado, de modo a poder oferecer aos gestores 

locais as possíveis estratégias a serem acessadas para tomada de decisões com vista 

a mudança contínua e transformadora nos sistemas de 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 da perspectiva futura permite que os gestores 
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estejam melhores preparados, para definir estratégias e para lidar com incerteza do 

ambiente em mudança (DA SILVA; SPERS; WRIGHT, 2012). 

Diante do exposto, os Cenários Planejados para as vertentes de Abastecimento de 

Água, Esgoto Sanitário, Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas e Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos estruturados neste Plano serão descritos e 

delineados nos tomos de planejamento estratégico correspondentes a cada um 

desses sistemas, de forma a apresentar as demandas e estimativas acerca dos 

índices e parâmetros inerentes aos sistemas supracitados para o horizonte temporal 

entre 2023 e 2042. 
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9 OBJETIVOS E METAS  

O PMSB do município de Três Lagoas/MS tem o objetivo de nortear o 

aperfeiçoamento dos serviços correlatos ao saneamento básico, que inclui o Sistemas 

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

Pluviais Urbanas e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos com foco no 

desenvolvimento sustentável, na promoção da qualidade de vida e na proteção do 

meio ambiente. 

Deste modo, este capítulo apresenta os objetivos específicos e metas do 

planejamento delineados para o horizonte de 20 anos para os serviços correlatos ao 

saneamento básico, bem como os prazos de execução, de maneira a orientar os 

gestores municipais, promover o fortalecimento administrativo, operacional e a 

modernização tecnológica com inclusão socioeconômica, sendo estes pautados em 

estudos das demandas e das diretrizes e proposições técnicas evidenciadas no 

decorrer do capítulo 11. 

Ainda, menciona-se que para a construção deste capítulo foi considerado o 

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

Federal nº 11.445/2007 (e alterações posteriores) e Lei Federal nº 12.305/2010, que 

estipulam a PNSB e a PNRS, respectivamente. 

Os objetivos específicos foram organizados por meio de programas idealizados aos 

sistemas do saneamento básico, cujos desdobramentos incorrem em metas, etapas 

mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com período temporal factível de serem 

executados pelo município, de acordo com a realidade local diagnosticada. 

Diante disso, merece destacar que a definição das metas foi conservadora e 

consubstanciada em tecnologias consagradas e consolidadas no país, principalmente 

por estarem ajustadas à realidade cultural, econômica e demais variáveis inerentes 

ao gerenciamento institucional, gerencial e legal do município. Além desse aspecto, 

buscou-se considerar a limitação orçamentária da Prefeitura Municipal de Três 

Lagoas/MS, uma vez que outros serviços essenciais à população três-lagoense, como 

educação e saúde, não podem ser prejudicados em detrimento dos custos com 

aspectos gerenciais, institucionais e legais correlatos ao saneamento básico. 
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É importante evidenciar que, nas próximas revisões do PMSB, os Objetivos, as Metas, 

os Programa, Projetos e Ações deverão aproveitar a atualização periódica para 

incorporar novas tecnologias, principalmente em relação a otimização dos serviços 

que envolvem as vertentes do saneamento básico do município de Três Lagoas/MS 

caso estas demonstrem eficácia, viabilidade técnica, econômica, financeira e 

ambiental, em consonância com as variáveis que envolvem o saneamento básico. 

Desta forma, os objetivos e metas idealizados para os Aspectos Institucionais, 

Gerenciais e Legais para o horizonte de 2023 a 2042 são apresentados no Quadro 

37. 

Quadro 37 – Objetivos, programas, metas e prazos definidos para os Aspectos Institucionais, Gerenciais e 
Legais para o Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Lagoas/MS. 

PROGRAMA OBJETIVO META PRAZOS 

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.  

2023-2042 

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. 

2023-2042 

Meta 3 – Garantir o controle social nas ações correlatas ao 
saneamento básico.  

2023-2042 

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). 

2023-2042 

Meta 5 – Elaborar/revisar e implantar instrumentos de 
gestão que visem a melhoria e proteção ambiental, social 
e econômica no município. 

2023 

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. 

2023-2042 

Meta 7 – Capacitar e orientar os gestores e a equipe 
técnica com responsabilidades definidas no Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

2023-2042 

2 

Objetivo 4 – Analisar, 
adequar e complementar 
o arcabouço legal 
municipal, de modo que 
os princípios, objetivos e 
as exigências da atual 
legislação nacional sejam 
incorporados ao PMSB. 

Meta 8- Sistematizar, revisar e atualizar o arcabouço legal 
municipal aplicáveis às questões ambientais.  

2023-2024 

Meta 9 – Elaborar propostas de minutas de projetos de leis, 
decretos, resoluções e portarias no âmbito municipal. 

2023-2024 

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. 

2023-2024 
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PROGRAMA OBJETIVO META PRAZOS 

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. 

2023-2042 

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. 

2023-2042 

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. 

2023-2024 

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. 

2023-2025 

Meta 15 – Buscar fontes de recursos financeiros para as 
ações previstas neste PMSB e outras necessárias aos 
serviços de saneamento básico. 

2023-2042 

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. 

2023-2042 

Meta 17 – Implantar ações de educação ambiental 
aplicadas ao ensino formal (unidades escolares e unidades 
de ensino especial, profissional e de jovens e adultos). 

2023-2042 

Fonte: Elaborado pelos Autores. 
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10 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Neste capítulo são expostos os 05 (cinco) programas integrantes do PMSB, 

estruturados para nortear a melhoria serviços públicos correlatos ao saneamento 

básico do município de Três Lagoas/MS, nos quais são estabelecidas Ações e 

Projetos pré-definidos para o alcance dos Objetivos Específicos e do conjunto de 

Metas definidos no capítulo 9 (pág. 211 deste Tomo), compatibilizados com o 

crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a equidade social no 

município, conforme evidenciado na Política Nacional de Saneamento Básico – PNSB 

(Lei Federal nº 11.445/2007 e alterações posteriores). 

Deste modo, a estruturação do planejamento municipal baseou-se no retrato da 

situação dos Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais e do sistema público 

envolvendo os serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas e Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos detalhado no Prognóstico do Plano Municipal de Saneamento 

Básico de Três Lagoas/MS, o qual forneceu elementos para composição do estudo 

de prospecção e delineamento do Cenário Planejado apresentado no capítulo 2 

(pág. 27 deste Tomo), que objetivou transformar as incertezas do futuro em condições 

racionais para a tomada de decisões. 

Menciona-se ainda que, para a estruturação deste capítulo foram consideradas as 

informações advindas dos gestores municipais, quanto à execução de ações que 

podem ser ampliadas para o planejamento e gestão dos serviços correlatos ao 

saneamento básico. 

Assim, com base nestas premissas expostas, os Programas tiveram suas metas 

traçadas contemplando as exigências e preconizações legais, as técnicas de 

engenharia consolidadas, a viabilidade temporal para sua execução, bem como as 

aspirações sociais e o montante de recursos a ser destinado para sua execução. 

Em função da diversificada gama de ações que compõe este planejamento, foram 

definidas responsabilidades específicas para implementação de cada uma das ações 

propostas, envolvendo o Poder Público Municipal, os usuários e os prestadores de 

serviços correlatos ao Sistema de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas e Limpeza Urbana e Manejo de 
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Resíduos Sólidos. Desta forma, tais atribuições 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 apresentado no Quadro 38. 

Quadro 38 – Modelo (quadro síntese) utilizado para apresentar os Programas definidos neste instrumento 
de planejamento. 

 
 
 
 

METAS, PROJETOS E 

AÇÕES 

RESPONSABILIDADES PRAZO PRIORIDADE 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
EXECUÇÃO PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 
  

Meta X – Descrição da 
Meta vinculada ao 
Programa X  

(unidade de mensuração) 

– – – – – Ano  

X.1 – Ação e/ou Projeto 
para a consecução da 
Meta X 

– – – – – Ano  

X.2 – Ação e/ou Projeto 
para a consecução da 
Meta X  

(unidade de medida) 

– – – – – Ano  

Meta X – Descrição da 
Meta vinculada ao 
Programa X 

– – – – – Ano  

X.1 – Ação e/ou Projeto 
para a consecução da 
Meta X 

– – – – – Ano  

X.2 – Ação e/ou Projeto 
para a consecução da 
Meta X 

– – – – – Ano  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

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.  

A fim de organizar o quadro-síntese, conforme modelo exposto (Quadro 38), foram 

definidas as responsabilidades específicas para a implementação de cada uma das 

ações propostas envolvendo o Poder Público Municipal, os geradores e os 

prestadores de serviços correlatos ao saneamento básico. Tais responsabilidade 

foram fundamentadas no princípio de responsabilidade compartilhada. Portanto, 

possuem diferentes responsáveis em distintos níveis de participação (supervisão e 

O quê e 

como fazer? 

Quem 
participa? 

Quando 
fazer? 

Grau de 
relevância 
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gerenciamento, execução, participação, acompanhamento e regulação e 

fiscalização), exposto no Quadro 39. 

Quadro 39 – 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 

responsabilidade, foram elencadas/definidas as siglas para os órgãos da 

administração direta, indireta e de assessoramento (secretarias municipais e outros 

entes pertencentes ao poder executivo municipal) da gestão pública do município Três 

Lagoas/MS. Evidencia-se que a estrutura organizacional existente no município foi 

pautando-se essencialmente na estrutura organizacional vigente do município, dada 

pela Lei Municipal nº 3.222/2016 (alterada pela Lei Municipal nº 3.758/2020). 

Deste modo, o Quadro 40 apresenta as responsabilidades conferidas aos órgãos da 

administração direta e indireta que compõem a estrutura institucional da Prefeitura 

Municipal de Três Lagoas/MS e/ou que desempenham papéis essenciais para o 

cumprimento do planejamento proposto. 

Quadro 40 – Sigla utilizada para os principais órgão 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 Pública 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  
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ÓRGÃO SIGLA 

Procuradoria Geral do Município PGM 

Departamento de Saneamento Básico DSB(1) 

Departamento de Drenagem Urbana DDU(1) 

Nota: (1) Sugere-se a criação de novos Órgãos executor com a reestruturação administrativa e reavaliação das atribuições das secretarias 

municipais, conforme ações deste Tomo.  

Fonte: Elabora pelos autores. 

O Quadro 41 relaciona as denominações, siglas e responsabilidade/ atribuições de 

cada um dos órgãos componentes da estrutura institucional da Prefeitura Municipal 

de Três Lagoas/MS conforme a Lei Municipal nº 3.222/2016, alterada pela Lei 

nº 3.758/2020, envolvidos na concretização do planejamento propostos para o PMSB. 

Quadro 41 – Responsabilidades definidas aos órgãos da estrutura administrativa do município de Três 
Lagoas/MS aplicáveis ou correlatas a execução dos Programas do PMSB.  

SECRETARIA ATRIBUIÇÕES 

Controladoria Geral 
I – Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plurianual e na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, bem como a execução do Orçamento Anual do Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal 

de Governo e 

Políticas Públicas 

(SEGOV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Art. 25)  

II – Coordenar a realização de estudos e pesquisas que permitam o domínio de um 

conjunto adequado de dados e informações necessárias à elaboração de diretrizes para o 

Município;  

III – Executar e fazer executar as disposições estabelecidas pelo plano diretor do 

Município, fazer cumprir a legislação e as normas regulamentares referentes às 

edificações e as posturas municipais; 

IV – A responsabilidade por coordenar a formulação do planejamento estratégicos 

municipal, assim como a execução de suas atividades;  

VII – Coordenar e gerir sistemas de planejamento e orçamentos municipais; elaborar, 

acompanhar e avaliar o plano plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias 

e orçamentos anuais;  

VIII – Viabilizar novas fontes de recursos para os planos de governo;  

XII – Promover estudos e propor diretrizes para as políticas setoriais pertinentes à 

fiscalização e controle de uso, ocupação e estruturação do espaço urbano;  

XIII – Propor a revisão sistemática das normas urbanísticas, tributárias e administrativas, 

relacionadas com o uso e ocupação do solo;  

XIV – Promover a elaboração, formulação, revisão e avaliação periódica dos planos, 

programas, projetos e ações do governo municipal, de conformidade com os interesses 

comuns dos órgãos envolvidos;  

XIX – Supervisão das ações preventivas e de execução da Defesa Civil e do Fundo 

Municipal da Defesa Civil;  

XX – Buscar mecanismos inteligentes a proporcionar o desenvolvimento econômico-social 

do município de maneira sustentável;  

XXII – Apurar as reclamações relativas às falhas de prestação dos serviços da 

Administração Municipal Direta e Indireta, Autárquica e Fundacional, por meio da Ouvidoria 

Geral do município (redação Lei nº 3.478/2018). 

Departamento de Planejamento e Estatística (Art. 27):  

I – Promover a elaboração, formulação, revisão e avaliação periódica dos planos, 

programas, projetos e ações do governo municipal, de conformidade com os interesses 

comuns dos órgãos envolvidos;  

IV – Desenvolver ou determinar a elaboração de programas e projetos de acordo com a 

estimativa de recursos, de todas as ações do município, visando à cooperação com a 

Assessoria de Captação de Recursos, em benefícios à sociedade;  

V – A coleta e sistematização de informações econômicas e sociais que objetivem o 

planejamento e formulação de projetos, programas e ações coordenadas que propiciem o 

desenvolvimento econômico, urbano e social do município;  

Diretoria da Política Públicas e Relações Institucionais (Art. 29):  
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SECRETARIA ATRIBUIÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal 

de Governo e 

Políticas Públicas 

(SEGOV) 

II – Responsabilizar-se pelo envio à Câmara Municipal de projetos de leis, e pela 

consequente remessa ao Prefeito, para as providências necessárias após a propositura ou 

aprovação do Legislativo Municipal, promovendo, se necessário, as articulações com a 

Chefia de Gabinete e demais Órgãos do município; 

III – Controlar todos os projetos, leis e atos públicos, inclusive o arquivo respectivo, 

informatizado; 

IV – O recebimento e registro de expediente recebido da Câmara de Vereadores e 

acompanhamento da tramitação dos pedidos de informações, proposições e providências, 

conjugado com outros organismos do governo municipal; 

V – O acompanhamento, junto ao Legislativo, do andamento de Projetos de Lei, verificação 

de prazos dos processos do Legislativo e providências para adimplemento das datas de 

sanção, promulgação, publicação e veto conjugados com outros organismos do governo 

municipal; 

IX – Recebimento, providências, e soluções de reclamações e denúncias sobre os 

serviços;  

XII – A formação da política pública que assegura a prestação de serviços de forma regular 

e eficiente;  

XIV – O relacionamento com organismos nacionais e internacionais, visando recursos para 

projetos de desenvolvimento econômico e social; 

Departamento de Comunicação Social (Art. 30): 

VIII – A promoção e coleta de sugestões e reclamações da população, encaminhando aos 

órgãos competentes para informações e eventuais providências, informando aos 

interessados; 

Secretaria Municipal 

de Finanças e 

Receitas e Controle 

(SEFIRC) 

(Art. 31)  

IV – A formulação e monitoramento de projetos e programas para a captação de recursos 

junto as entidades de créditos e financiamento público, em especial os de antecipação de 

receita orçamentária;  

X – A formulação de políticas públicas que assegure a prestação de serviços de forma 

regular e eficiente;  

Comissão Permanente de Licitação (Art.12): 

I – Receber as solicitações de compras, obras e serviços, devidamente autorizadas, e abrir 

os respectivos processos;  

III – Programar e preparar as licitações observando a legislação vigente; 

IV – Realizar os certames licitatórios observando a legislação vigente;  

VII – Cumprir outras atividades compatíveis com o seu campo de atuação.  

Assessoria Especial de Captação de Recursos e Habitação (Art. 14): 

I – Viabilizar fontes de recursos para os programas de Governo, junto à União, Estado, 

Entidades e Empresas privadas ou públicas;  

II – Analisar projetos dos diferentes órgãos do município, em relação à captação de 

recursos próprios e governamentais da União e Estado;   

VII – Assessorar a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, na elaboração dos 

projetos arquitetônicos e de engenharia, sempre que necessário;  

Departamento de Receita (Art. 34): 

V -– Atribuições e procedimentos de captação de recursos junto aos órgãos estaduais, 

federais e instituições bancárias, para aplicação em obras e serviços de interesse do 

município, a título de complemento das atividades da Receita; 

Departamento de Contas Pública (Art. 36): 

I – Gerir, coordenar, controlar e orientar as atividades da Prefeitura, relacionadas ao 

acompanhamento e controle, das contas, das despesas, dos contratos, dos convênios e 

das operações de créditos contratadas pelo município, bem como a análise e prestação 

de contas, observada a legislação pertinente aplicável a esse segmento; 

Departamento de Orçamento e Controle (Art. 37): 

III – A elaboração do Plano Plurianual – PPA, da proposta da Lei de Diretrizes 

Orçamentária – LDO e da Lei de Orçamento Anual – LOA, conjugado com as informações 

do Departamento de Contabilidade, atividades e projetos dos Órgãos do município; 

Departamento de Compras (Art. 40):  

IV – Auxiliar nos procedimentos relativos às licitações, possibilitando a aquisição de 

materiais de consumo, de manutenção, de bens patrimoniais e serviços; 
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SECRETARIA ATRIBUIÇÕES 

Secretaria Municipal 

de Administração 

(SEMAD) 

I – O desenvolvimento de ações, e a articulação com as demais secretarias, para melhor 

desempenho dos serviços de administração dos recursos humanos, arquivo, protocolo 

geral, serviços gerais, controle da frota, guarda dos bens patrimoniais prediais e outros;  

II – O planejamento, organização, monitoramento e supervisão das atividades relativas à 

administração dos recursos humanos, de materiais, protocolo geral, arquivo e serviços 

gerais; 

IV – Relações institucionais em conjunto com a Secretaria Municipal de Governo e Políticas 

Públicas; (Art. 15) 

Departamento de Controle de Frotas e Manutenção (Art. 19):  

III – A apreciação e aprovação de despesas com manutenção e reparos de veículos e 

equipamentos considerando a vida útil e o estado de funcionamento;  

IV – O estudo junto aos demais Órgãos do município sobre a necessidade de aquisição de 

novos veículos e equipamentos, levando em conta o estado daqueles que já efetuam a 

mesma função, e eventuais aumentos na demanda atribuída aos Órgãos da 

Administração~; 

Departamento de Gestão de Materiais e Patrimônio (Art. 21):  

II – O recolhimento do material inservível ou em desuso, e providenciar, conforme o caso, 

a sua redistribuição, recuperação ou alienação, observadas às normas de direito 

pertinentes; 

Departamento de TI (Art. 22):  

VI – O oferecimento, aos cidadãos, do acesso às informações processadas;  

Departamento de Recursos Humanos (Art. 17): 

XVI – Solicitar parecer da Assessoria Jurídica competente, com o fim de aferir a presença 

dos requisitos autorizadores para a contratação de servidores temporários, contratados e 

efetivos, segundo critérios estabelecidos pelo diploma constitucional federal e a lei 

municipal regulamentadora. 

Departamento de Protocolo e Serviços (Art. 23): 

XIII – A incineração periódica dos papéis administrativos e outros documentos, por 

determinação do Secretário Municipal de Administração; 

Secretaria Municipal 

de Educação e 

Cultura (SEMEC) 

Diretoria de Cultura (Art. 79):  

IV – A promoção de canais e formas de debates e participação nas decisões culturais do 

município, como conselhos e fórum;  

VII – A integração aos debates e intervenção relativos ao desenvolvimento municipal ou 

regional;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Art. 45) 

IV – A execução de política de saúde que visem à redução de riscos de doenças e outros 

agravos, tendo como base os indicadores socioeconômicos e culturais da população;  

Departamento de Saúde Coletiva (Art. 47):  

III – A realização de atividades educacionais envolvendo a comunidade, equipes e órgãos 

relacionados com a saúde pública e o meio ambiente, de maneira a estimular o 

desenvolvimento da consciência sanitária e a criação de recursos de promoção à saúde, 

prevenção e controle de doenças e agravos; 

IV – A identificação e fiscalização dos mananciais e sistemas de abastecimento d’água, 

coletando amostras para análise em laboratório de referência;  

VI – A orientação, fiscalização e avaliação da coleta, remoção, transporte e destino final 

do lixo domiciliar e público, assim como do lixo especial (hospitalar, farmacêutico, 

industrial, químico, entulho, e etc.); 

Departamento de Vigilância e Saneamento (Art. 48):  

V – A identificação e fiscalização de mananciais e sistema de abastecimento d’água, 

coletando amostras para análise em laboratório de referência;  

VI – O fomento à criação e estruturação de serviços de água, esgoto e resíduos sólidos;  

VII – A fiscalização de limpeza de caixa d’água, cisternas e carros-pipa, no âmbito do 

comércio, hotéis, indústrias, restaurantes e similares;  

IX – O apoio técnico em saneamento a programas e ações desenvolvidas por outros 

órgãos ou secretarias da administração pública municipal;  

X – O apoio técnico na elaboração de projetos de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, resíduos sólidos, drenagem urbana, melhorias sanitárias domiciliares e outros;  

XII – A promoção de ações de educação e participação comunitária nas atividades e 

programas de saneamento;  
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SECRETARIA ATRIBUIÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) 

XIV – A execução de medidas de controle de vetores, identificando índices de infestação, 

eliminando focos de criadouros em terrenos, residências, comércio, indústria e outros 

pontos;  

XVII – A orientação, fiscalização e avaliação à coleta, remoção, transporte e destino final 

do lixo domiciliar e público, assim como do lixo especial (hospitalar, farmacêutico, 

industrial, químico, entulho, e etc.); 

XVIII – A fiscalização do funcionamento da compostagem de lixo, identificando os 

problemas e propondo soluções;  

XIX – A elaboração, orientação e fiscalização do código sanitário e de postura;  

XXII – O cadastramento e fiscalização de banheiros públicos, cozinhas coletivas, visando 

à comprovação dos aspectos relacionados com a limpeza higiene, controle da qualidade 

de alimentos, origem e condições de potabilidade de água, existência de odores, foco de 

vetores, roedores e animais peçonhentos;  

XXIII – A participação de medidas de saneamento e vigilância sanitária em situação 

especiais de assentamentos, invasão, remoção e acidentes em que envolva contaminação 

ambiental; 

Secretaria Municipal 

de Assistência Social 

(SMAS) 

(Art. 52) 

VII – O acompanhamento, análise e avaliação sistemática da execução dos programas, 

projetos e serviços integrantes do Plano de Assistência Social, bem como das ações de 

proteção social básica e especial de média e alta complexidade;  

Secretaria Municipal 

de Infraestrutura, 

Transporte e Trânsito 

(SEINTRA) 

(Art. 62)  

I – O planejamento, a coordenação, a promoção, a execução e fiscalização de obras e 

serviços públicos;  

II – A coordenação do licenciamento dos projetos de urbanização de obras e dos reparos 

em vias urbanas, executadas por entidades públicas ou particulares;  

IV – A proposição de desapropriação de áreas e imóveis para a execução de projetos 

viárias ou urbanísticos;  

V – A elaboração de normas técnicas a que devem subordinar-se à execução ou 

fiscalização das obras e serviços;  

VII – A promoção de coleta, sistematização e divulgação de informações estatísticas, 

geográficas, cartográficas, de infraestrutura e demais informes relativos ao município;  

VIII – A análise e avaliação da situação físico-territorial e socioeconômica no âmbito 

municipal, bem como a elaboração, coordenação e acompanhamento de planos físicos, 

projeto e programas de natureza urbanística;  

XI – A administração e manutenção dos cemitérios públicos;  

Diretoria de Serviços Públicos (Art. 65-A):  

I – Planejar e coordenar as obras e serviços de manutenção da infraestrutura constituída 

pelo sistema viário, sistema de drenagem, entre outros;  

II – Coordenar o monitoramento da qualidade da infraestrutura viária e de drenagem, da 

contenção do solo;  

V – Apresentar relatórios técnicos com visitas a subsidiar a elaboração de planos e 

programas relacionados com a implantação, pavimentação e conservação de vias;  

Departamento de Serviços Públicos (Art. 66):  

I – A promoção, acompanhamento e fiscalização de obras de saneamento, da manutenção 

da rede de galeria pluviais e da limpeza dos cursos d’águas;  

II – A promoção, acompanhamento e fiscalização dos serviços de obras, de manutenção, 

construção, conservação e pavimentação das vias públicas, logradouros e rodovias, 

excluídas as de construção civil;  

IV – As atividades e serviços dos Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, Aterro Sanitário, 

Limpeza Pública e ações correlatas, preservando a higiene, limpeza e o meio habitante 

dos centros urbanos da sede do município, distritos e povoados;  

V – O planejamento das obras civis do município, de acordo com os programas e projetos 

da Secretaria de Governo e Políticas Públicas;  

 

Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e 

Agronegócio 

(SEMEA) 

 

 

(Art. 58) 

I – A articulação com os órgãos municipais, estaduais e federais do sistema nacional do 

meio ambiente, para desenvolver ações preservação física e ambiental e de combate à 

poluição em qualquer de suas formas;  

II – O planejamento e implementação de programas de educação ambiental;  
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SECRETARIA ATRIBUIÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e 

Agronegócio 

(SEMEA) 

III – O desenvolvimento de proposta da política de preservação ambiental e de 

desenvolvimento sustentável do município, visando promover a proteção, a conservação 

e a melhoria da qualidade de vida da população três-lagoense;  

IV – O desenvolvimento, a supervisão e monitoramento de programas de educação 

ambiental e desenvolvimento sustentável;  

V – A proposição de políticas relacionadas com o aproveitamento de recursos renováveis 

e fontes alternativas para a produção de energia;  

VI – Registro em acervo dos potenciais recursos naturais existentes no município, para 

subsídio de ações políticas e econômicas; 

VII – O desenvolvimento de estudos para a formulação da Política Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável, capaz de gerar riquezas e bem-estar, promovendo a 

coesão social e impedindo a destruição da natureza;  

VIII – O fomento ao desenvolvimento de tecnologias de proteção e de recuperação do meio 

ambiente e de redução dos impactos ambientais;   

X – A administração do Viveiro Municipal, para a produção de mudas de plantas frutíferas, 

ornamentais e nativas para a reposição florestal e doações. 

XII – A administração do Monumento das Lagoas; 

XIV – A administração dos Parques e Áreas de Preservação do Município;  

Diretoria de Meio Ambiente e Educação Ambiental (Art. 58-A):  

I – Dirigir, planejar e desenvolver ações preventivas e corretivas de Controle Ambiental;  

III – Analisar os processos de licenciamento ambiental de âmbito Municipal;  

IV – Acompanhar a implantação de projetos relativos ao saneamento ambiental;  

V – Executar ações em situação emergenciais que afetem o saneamento ambiental e 

ameacem a comunidade de risco ambiental;  

VI – Atuar de forma preventiva e corretiva no cumprimento do Código de Postura do 

município e demais legislações vigentes;  

VII – Promover o atendimento às denúncias relacionadas ao meio ambiente em todo o 

Município;  

VIII – Orientar, minimizar e/ou prevenir possível danos ambientais, por meio do Programa 

de Educação Ambiental;  

Departamento de Preservação, Licenciamento e Educação Ambiental (Art. 59):  

II – O gerenciamento do licenciamento ambiental, a fiscalização e a avaliação do 

cumprimento das normas e legislação;  

III – A normatização, monitoramento e avaliação da qualidade ambiental do município;  

IV – A normatização e o monitoramento da política de áreas verdes, de unidades de 

conservação e de arborização do município;  

V – A normatização e monitoramento de estudos de impacto ambiental e de risco;  

VI – O monitoramento das políticas de saneamento ambiental (resíduos sólidos, água, 

esgoto e drenagem urbana);  

VII – Manutenção de praças, canteiros e pintura de meio-fio, com ações articuladas com a 

Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito.  

Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e 

Tecnologia (SEDECT) 

(Art. 70) 

I – A articulação com os órgãos municipais, estaduais e federais, com políticas públicas de 

incentivo ao desenvolvimento da indústria, comércio e turismo no município; 

II – A articulação com as entidades e organizações representativas das atividades da 

indústria, comércio, turismo, para a formulação da política municipal de apoio ao 

desenvolvimento dessas atividades; 

III – A articulação com as entidades do Sistema S (SEBRAE, SENAI, SESI, SESC, SENAC 

e SENAR) para o desenvolvimento de programas de apoio e qualidade no atendimento 

nas respectivas áreas, das demandas dos setores produtivos e de seus integrantes; 

Departamento de Inovação, Ciência e Tecnologia (Art. 73): 

II – Buscar junto as Universidade de Ensino Superior e entidades de ensino tecnológicos, 

o desenvolvimento de mecanismos que efetivem melhorias no potencial econômico e 

social do município; 

Secretaria Municipal 

de Esporte, 

Juventude e Lazer 

(SEJUVEL) 

Não possui atribuições relacionadas ao saneamento básico. 
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SECRETARIA ATRIBUIÇÕES 

Procuradoria Geral do 

Município (PGM) 

(Art. 3º, LC nº 02/2019):  

II – Planejar, executar, coordenar e controle os trabalhos desenvolvidos pela Assessoria 

Jurídica, bem como as demais atividades municipais relativas à aplicação das atividades 

jurídicas da Prefeitura; 

IV – O controle de atividades relacionadas com a desapropriação; 

(Art. 14) 

I – Viabilizar fontes de recursos para os programas de Governo, junto à União, Estado, 

Entidades e Empresas privadas ou públicas; 

II – Analisar projetos dos diferentes órgãos do município, em relação à captação de 

recursos próprios e governamentais da União e Estado; 

III – Orientar e elaborar, quando necessário, projetos de captação de recursos da Prefeitura 

Municipal, com vistas ao desenvolvimento econômico e sustentável do Município, em todas 

as áreas, e à melhoria da qualidade de vida da população; 

IV – Efetuar consultas via web, aos órgãos competentes, identificando oportunidades de 

captação de recursos, elaborando os competentes projetos; 

VI – Elaborar projetos de viabilidade econômica e social para captação de recursos e de 

construção de habitação popular e social; 

VII – Assessorar a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, na elaboração dos 

projetos arquitetônicos e de engenharia, sempre que necessários; 

VIII – Promover o planejamento socioeconômico para financiamentos junto às entidades 

relacionadas com a política de habitação popular e social, nas esferas da União, do Estado 

e do Município; 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de. Três Lagoas (2016) e alterações. 

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 classificadas com baixa, uma vez que todas as ações deverão 

ser executadas sistematicamente com eficiência e eficácia para o atendimento do 

Objetivos.  

10.1 PROGRAMA 1 – QUALIFICAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL E GERENCIAL  

O desenvolvimento pleno dos Programas, Projetos e Ações só será exequível através 

da qualificação, estruturação, fortalecimento institucional e gerencial focado na 

promoção da saúde pública, proteção do meio ambiente, desenvolvimento sustentável 

e planejado. A inexecução deste Programa poderá acarretar a ineficiência do PMSB 

e, consequentemente, no insucesso do alcance dos objetivos e metas estabelecidos. 

Destaca-se que a estrutura gerencial atuante no município de Três Lagoas/MS do 

ponto de vista institucional está atrelada à operacionalização de um sistema que 

atende parcialmente as demandas impostas pela PNSB e, com a necessidade de 

implementar e operacionalizar o PMSB, novas obrigações deverão ser incorporadas 

pelos entes responsáveis no gerenciamento dos serviços correlatos ao saneamento 

básico. 
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Neste sentido, apesar da existência dos entes institucionais necessários para o 

andamento de forma efetiva a gestão e o gerenciamento dos serviços correlatos ao 

saneamento básico, será fundamental que tais componentes gerenciais passem por 

reestruturação técnica e de infraestrutura, de modo que a equipe de profissionais 

encarregados seja suficiente para cumprir as responsabilidades atribuídas a partir da 

instituição do PMSB, além daquelas previstas em lei. 

Evidencia-se que as principais secretarias envolvidas na gestão dos sistemas do 

saneamento básico são intituladas atualmente como: Secretaria Municipal Meio 

Ambiente e Agronegócio (SEMEA), Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte 

e Trânsito (SEINTRA) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

Deste modo, recomenda-se que a Prefeitura Municipal passe por qualificação, 

estruturação e fortalecimento institucional e gerencial, prevendo a criação de novos 

Órgãos Executivos: o Departamento de Saneamento Básico (DSB), vinculado a 

SEMEA; e Departamento de Drenagem Urbana (DDU), vinculado a SEINTRA. Estes 

serão encarregados de planejar, gerir e monitorar as ações estabelecidas no PMSB, 

além de executar algumas ações previstas correlatas ao tema. 

Dentre as obrigações e responsabilidades, voltadas aos novos Órgãos Executivos 

(Departamento de Saneamento Básico e Departamento de Drenagem Urbana), estão 

a de monitorar, fiscalizar (internamente) e avaliar a implementação do PMSB, bem 

como a qualidade e a eficiência dos serviços correlatos saneamento, a partir da 

utilização de mecanismos específicos de controle, prevendo a geração anual de 

relatório de acompanhamento e garantindo o amplo acesso às informações deste para 

a população três-lagoense. 

Estes mecanismos específicos para o monitoramento e a avaliação de implementação 

do Plano e da qualidade dos serviços referentes ao saneamento básico objetivam 

fundamentar a tomada de decisões por parte dos gestores públicos e demais atores 

envolvidos, bem como embasar as revisões periódicas dos instrumentos de gestão 

aplicáveis. Tais mecanismos envolvem aspectos socioambientais, culturais, 

econômico-financeiros e operacionais. 

O controle social, conforme preconizado na PNSB e PNRS, deve-se fazer presente 

em todas as etapas da gestão dos sistemas do saneamento básico. Assim, o Poder 
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Público Municipal deverá reestruturar e fazer atuante o Conselho Municipal de 

Saneamento Básico, órgão colegiado já existente no âmbito municipal (Lei Municipal 

nº 2.867/2014), e cujas atribuições e composição devem ser revistas para atender à 

demanda legal de controle social para o saneamento como um todo. 

Além de promover o controle social dos serviços de saneamento básico, sugere-se 

que o órgão colegiado, possua caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador, bem 

como detenha as seguintes competências, voltadas para os serviços de saneamento 

básico: 

• Fiscalizar e controlar a implementação do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB); 

• Acompanhar e avaliar a implementação do PMSB; 

• Fiscalizar e controlar a adequada prestação dos serviços por administração 

direta, assim como a utilização dos recursos; 

• Atuar no sentido da viabilização dos programas e projetos elencados no PMSB; 

• Garantir ampla publicidade dos relatórios, estudos, decisões e instrumentos 

equivalentes que se refiram à fiscalização e dos mecanismos de avaliação e 

monitoramento do PMSB. 

É importante destacar que o município de Três Lagoas/MS já possui instituída a 

Ouvidoria Geral por meio da Lei Municipal nº 3.478/018, sendo este um canal aberto 

para o recebimento de informações, reclamações sugestões, críticas, denúncias, 

elogios e quaisquer outros encaminhamentos relativos à prestação dos serviços 

públicos da administração pública municipal direta e indireta, bem como das entidades 

privadas de qualquer natureza que operem com recursos públicos, na prestação de 

serviços à população.  

Em síntese, a ouvidoria existente no âmbito da administração pública demanda ser 

reestruturada de forma que possibilite desempenhar a função de elo entre a 

comunidade e o Poder Público Municipal, através de meios que permitam a 

comunicação direta e prática dos munícipes, gestores, e prestadores dos serviços 

correlatos ao saneamento básico do município. 

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 
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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. 

Desta forma, recomenda-se a análise de viabilidade para a consecução de uma das 

opções listadas a seguir: 

• Instituição de organismo vinculado ao Poder Público Executivo com 

independência decisória e autonomia administrativa, funcional, técnica, 

orçamentária e com poder de polícia; 

• Articular com os municípios do entorno a fim de avaliar a viabilidade de um 

arranjo intermunicipal e, caso exista a viabilidade, criar uma Agência 

Intermunicipal de Regulação, que atenderá com uma estrutura única um 

conjunto de municípios, resultando em economicidade para os entes 

associados; e 

• Manutenção da regulação via contratação da Agência Estadual de Regulação 

de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) no âmbito dos sistemas 

de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, com expansão para todas 

as vertentes do saneamento, incluindo os sistemas de Drenagem e Manejo das 

Águas Pluviais Urbanas e Limpeza Urbanas e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Na ocasião de escolha de regulação por meio das Agências Intermunicipais, a 

Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS deverá prever a possibilidade do surgimento 

de imbróglios administrativos e/ou demasiados aspectos burocráticos para a 

formalização dos consócios entre os municípios. Contudo, este tipo de arranjo 

favorece nos aspectos econômicos, de sustentabilidade dos serviços, podendo 

promover melhoria do corpo técnico e capacitação dos servidores públicos 
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encarregados do planejamento e gestão dos serviços correlatos ao saneamento 

básico. 

Em suma, os tópicos subsequentes apresentam as principais informações do 

Programa 1, expondo seus objetivos, o público-alvo, as referências atuais, os 

indicadores para acompanhamento e mensuração da eficiência e eficácia, bem como 

o quadro síntese englobando o conjunto de projetos e ações, vinculados a metas 

específicas que foram elaboradas de modo a orientar os gestores municipais para o 

cumprimento do PMSB no horizonte de planejamento idealizado. 

10.1.1 Objetivo 

Os objetivos do Programa 1: Qualificação, Estruturação, Fortalecimento Institucional 

e Gerencial são: 

• Adequar, fortalecer e qualificar a estrutura institucional e gerencial dos serviços 

correlatos ao saneamento básico de Três Lagoas/MS; 

• Estabelecer ferramentas para auxiliar na tomada de decisões por parte dos 

atores envolvidos na gestão dos serviços de saneamento básico no município; 

• Promover o aperfeiçoamento da gestão pública, de forma a contribuir para a 

melhoria e proteção ambiental, social e econômica; 

• Propiciar ao município a avaliação da eficiência do PMSB através de 

mecanismos e procedimentos específicos; 

• Assegurar a regulação e fiscalização dos serviços atinentes a todas as 

vertentes do saneamento básico; 

• Assegurar a implantação e operacionalização plena do PMSB no município, 

bem como instrumentos de gestão correlatos; e 

• Instruir os gestores públicos municipais e demais atores envolvidos com a 

implementação do PMSB. 

10.1.2 Público-alvo 

O público-alvo do presente Programa engloba toda comunidade, a administração 

pública municipal e os prestadores de serviço (terceiros) que estarão envolvidos 

diretamente com a gestão dos serviços correlatos ao saneamento básico. 
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10.1.3 Referências atuais  

As metas e ações propostas para o Programa 1 foram formuladas com base nas 

situações diagnosticadas no âmbito municipal no que concerne à qualificação, 

estruturação e fortalecimento institucional e gerencial relacionada à temática dos 

serviços de saneamento básico. Assim, de forma a elucidar as principais referências 

observadas, elaborou-se o Quadro 42. 

Quadro 42 – Referências atuais no município relacionadas ao Programa 1: Qualificação, Estruturação e 
Fortalecimento Institucional e Gerencial 

ASPECTO SITUAÇÃO DIAGNOSTICADA 

Órgão executivo com atribuições relacionadas ao saneamento básico Não identificado 

Sistema de monitoramento específico para os serviços correlatos ao 
saneamento básico 

Inexistente 

Controle social dos serviços de saneamento básico  
Existente, não atuante e 

necessita de reestruturação 

Capacitação contínua dos gestores municipais e demais atores interessados 
na gestão dos sistemas atinentes ao saneamento básico 

Insuficiente  

Fonte: Elaborado pelos autores.  

10.1.4 Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento 

Com o intuito de acompanhar a execução dos programas propostos neste PMSB, bem 

como a efetivação das metas e ações, a fim de que se viabilize o alcance dos objetivos 

anteriormente mencionados, elaborou-se o Quadro 43, expondo os indicadores a 

partir dos quais ocorrerá o monitoramento do Programa 1. 

Quadro 43 – Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento do Programa 1: Qualificação, 
Estruturação e Fortalecimento Institucional e Gerencial. 

INDICADOR  UNIDADE 
FREQUÊNCIA 

DE CÁLCULO 

Índice de treinamento dos funcionários e gestores da Prefeitura Municipal 
de Três Lagoas/MS envolvidos diretamente na gestão do saneamento 
básico 

Percentual Anual 

Índice de eficiência da Ouvidoria para os serviços correlatos ao 
saneamento básico 

Percentual Anual 

Atuação de Órgão Colegiado designado para área de saneamento básico, 
de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador para o controle social. 

Eficiente/Ineficiente Anual(1) 

Existência de Sistema Municipal de Informações Geográficas em operação, 
contendo dados e estruturas do saneamento básico 

Sim/Não 

Eficiente/Ineficiente 
Anual(1) 

Existência de mecanismo que garantam a ampla publicidade à população 
dos resultados de monitoramento e avaliação do PMSB 

Sim/Não 

Eficiente/Ineficiente 
Anual(1) 

Nota: (1) Após a implementação destes mecanismos deverá haver o acompanhamento de sua eficiência e/ou ineficiência. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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10.1.5 Metas, projetos e ações 

Este Tópico é estruturado em forma de quadro-síntese (Quadro 44), apresentando a 

descrição das Metas vinculadas ao Programa 1, englobando o conjunto de Projetos 

e/ou Ações necessárias para o alcance das Metas. Deste modo, para cada Projeto ou 

Ação são definidas as responsabilidades na supervisão e gerenciamento, na 

execução, na participação, no acompanhamento e na regulação e fiscalização, assim 

como o seu grau de relevância (  baixa,  média,  alta e  legal) e seu prazo para 

execução. 

Sugere-se que alguns dos Projetos e Ações sejam executados por equipe 

tecnicamente habilitada contratada pela municipalidade, denominados de “Terceiros” 

neste PMSB, a fim de não sobrecarregar o corpo interno com serviços extras em 

relação à rotina de trabalho, fator que pode prejudicar tanto o funcionário, quanto a 

eficiência e qualidade do serviço. 

No mais, tais recomendações são feitas no sentido evitar a sobrecarga do quadro 

municipal de funcionários com especialistas cuja demanda é esporádica, evitando 

comprometer demasiadamente as receitas do município com folha de pagamento. 
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Quadro 44 – Metas, projetos e ações referentes ao Programa 1: Qualificação, Estruturação e 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 Urbana 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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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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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 
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3.6. – Sistematizar e integrar os registros dos serviços dos sistemas de saneamento 

básico recebidos na ouvidoria por meio do SMIS-TL. 
SEGOV5 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. 

SEGOV6 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. 

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 

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.
 

6 
Por meio do Departamento de Comunicação Social, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.222/2016 (Art. 30). 
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5.2. – Implantar e fiscalizar as ações estabelecidas no Plano Diretor de Três Lagoas/MS. SEGOV7 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.  
SEGOV8  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 S 

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). 

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. 

 
7 Por meio da Diretoria de Planejamento Econômico e Controle Urbanístico, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.222/2016 (Art. 25). 
8 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). 
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10.2 PROGRAMA 2 – ANÁLISE, ADEQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO E 
CONVERGÊNCIA DO ARCABOUÇO LEGAL MUNICIPAL  

As legislações nacionais referentes ao saneamento básico, principalmente a Política 

Nacional de Saneamento Básico - PNSB (Lei Federal nº 11.445/2007 e alterações 

posteriores), a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei Federal 

nº 12.305/2010) e seus respectivos decretos regulamentadores, trouxeram um 

arcabouço jurídico inovador, principalmente, quanto à universalização dos serviços, 

integralidade dos diversos serviços de saneamento básico, eficiência e 

sustentabilidade econômica, transparência das ações, controle social, dentre outros. 

Neste sentido, o município de Três Lagoas/MS necessita de análise, adequação, 

complementação e convergência do arcabouço legal municipal, de modo que os 

princípios, objetivos e as exigências da atual legislação nacional sejam incorporados. 

Cabe destacar que as futuras revisões/atualizações do PMSB deverão ser realizadas 

por equipe técnica especializada e observar o Art. 19 da Política Nacional de 

Saneamento Básico em relação ao conteúdo mínimo dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico, preferencialmente observando a periodicidade não superior a 

cada 109 (dez) anos, preconizada na Lei Federal nº 11.445/2007 (alterada pela Lei 

Federal nº 14.026/2020). 

Além disso, os gestores municipais deverão atentar-se à necessidade de instituir os 

seguintes dispositivos legais: 

• Elaborar e instituir o Plano Municipal de Drenagem Urbana de Três Lagoas/MS; 

• Lei incentivando o reaproveitamento e a reciclagem dos Resíduos Sólidos 

Domiciliares e Comerciais (RSDC) e dos Resíduos da Construção Civil e 

Demolições (RCC); 

• Lei instituindo formas de cobrança pelo serviço de Drenagem Urbana e Manejo 

das Águas Pluviais Urbanas; 

 
9 De acordo com Art. 19 §4º da Política Nacional de Saneamento Básico – Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal 

nº 14.026/2020, os planos de saneamento básico deverão ser revistos periodicamente, em prazo não superior a 10 (dez) anos. 

Neste sentido, recomenda-se que a municipalidade realize as revisões e atualizações deste PMSB juntamente a outros planos, 

como o caso do Plano Plurianual (PPA), de modo a viabilizar as ações propostas pelo PMSB, avaliando a necessidade de fazer 

a revisão no mesmo período que este instrumento de gestão citado ou estender um pouco mais o prazer tal revisão. 
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• Lei instituindo poder de polícia aos fiscais, possibilitando a estes a aplicação 

de multas pelo não cumprimento das diretrizes legais proposta no PMSB. 

Além dos dispositivos legais supracitados, o município deverá ainda realizar as 

seguintes ações na esfera legislativa: 

• Análise das legislações municipais, de modo a identificar e corrigir possíveis 

incongruências com os instrumentos legais de outras esferas, bem como 

alinhar todas as Políticas Públicas Municipais, evitando contradições; 

• Efetivar e promover a regulação e controle social dos serviços, conforme as 

ações determinadas no Programa 1, realizando as formalizações que se façam 

necessárias para tanto. 

Em suma, os tópicos subsequentes apresentam as principais informações do 

Programa 2, expondo seus objetivos, o público-alvo, as referências atuais, os 

indicadores para acompanhamento e mensuração das eficiências e eficácia, bem 

como o quadro-síntese englobando o conjunto de projetos e ações, vinculados a 

metas específicas foram elaboradas de modo a orientar os gestores municipais para 

o cumprimento do PMSB no horizonte de planejamento idealizado. 

10.2.1 Objetivos  

Os principais objetivos do Programa 2: Análise, Adequação, Complementação e 

Convergência do Arcabouço Legal Municipal são: 

• Assegurar instrumentos legais que promovam o desenvolvimento sustentável 

para o município; 

• Assegurar ao município a possibilidade de exigir a correta gestão e 

gerenciamento dos sistemas de saneamento e a faculdade de punir o não 

cumprimento das diretrizes legais; 

• Assegurar a compatibilidade entre as legislações vigentes. 

10.2.2 Público-alvo  

O público-alvo do presente Programa engloba toda a comunidade, gestores 

municipais, Ente Regulador e Órgão Colegiado.   
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10.2.3 Referências Atuais 

As metas e ações propostas para o Programa 2 se embasarão no contexto das 

legislações municipais vigentes no que concerne à temática do saneamento básico. 

Deste modo, elaborou-se o Quadro 45, que elucida o diagnóstico legal observado. 

Quadro 45 – Referências atuais referentes ao Programa 2: Análise, Adequação, Complementação e 
Convergência do Arcabouço Legal. 

ASPECTO SITUAÇÃO DIAGNOSTICADA 

Regulamento municipal para limpeza e manutenção dos dispositivos de 
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas. 

Inexistente 

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

(Lei Municipal nº 2.644/2012) 

Instrumento legal instituindo a forma de cobrança pelos serviços divisíveis de 
manejo de resíduos sólidos.  

Existente  

(Lei nº 3.853/2021) 

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. 

Inexistente 

Política Municipal de Saneamento Básico. 
Existente 

(Lei Municipal nº 2.867/2014) 

Política Municipal de Resíduos Sólidos e Código de Resíduos Sólidos  
Existente 

(Lei Municipal nº 3.388/2018) 

Política Municipal de Meio Ambiente. 
Existente 

(Lei Municipal nº 2.277/2008) 

Lei do Plano Diretor Municipal. 
Existente  

(Lei Municipal nº 2.083/2003) 

Órgão que desempenhe as funções de regulação e fiscalização dos serviços 
correlatos ao saneamento básico. 

Existente somente para as 

vertentes de Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário. 

Órgão Colegiado para os serviços de saneamento básico. Existente, porém não atuante. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

10.2.4 Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento 

Com o intuito de acompanhar a execução dos programas propostos neste PMSB, bem 

como a efetivação das metas e ações, a fim de que se viabilize o alcance dos objetivos 

anteriormente mencionados, elaborou-se o Quadro 46, expondo os indicadores a 

partir dos quais ocorrerá o monitoramento do Programa 2. 

Quadro 46 – Indicadores de gestão relativos ao Programa 2: Análise, Adequação, Complementação e 
Convergência do Arcabouço Legal. 

INDICADOR UNIDADE 
FREQUÊNCIA 

DE CÁLCULO 

Existência de estudo para avaliação das legislações e conjunto de decretos, 
resoluções e portarias que compõem a sua regulamentação. 

Sim/Não Anual(1) 

Existência de lei autorizando Parceria Público-Privada especificamente 
relacionada a área de Limpeza Urbana e Manjo de Resíduos Sólidos 

Sim/Não Anual(1) 
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INDICADOR UNIDADE 
FREQUÊNCIA 

DE CÁLCULO 

Existência de mecanismo de cobrança específico pelo serviço de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais Urbanas. 

Sim/Não Anual(1) 

Nota: (1) Após a implementação destes mecanismos deve-se acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

10.2.5 Metas, Projetos e Ações 

Este tópico é estruturado em forma de quadro-síntese (Quadro 47), apresentando a 

descrição das Metas vinculadas ao Programa 2, englobando o conjunto de Projetos 

e/ou Ações necessárias para o alcance das Metas. Deste modo, para cada Projeto ou 

Ação são definidas as responsabilidades na supervisão e gerenciamento, na 

execução, na participação, no acompanhamento e na regulação e fiscalização, assim 

como o seu grau de relevância (  baixa,  média,  alta e  legal) e seu prazo para 

execução. 

Sugere-se que alguns dos Projetos e Ações sejam executados por equipe 

tecnicamente habilitada contratada pela municipalidade, denominados de “Terceiros” 

neste PMSB, a fim de não sobrecarregar o corpo interno com serviços extras em 

relação à rotina de trabalho, fator que pode prejudicar tanto o funcionário, quanto a 

eficiência e qualidade do serviço. 

No mais, tais recomendações são feitas no sentido evitar a sobrecarga do quadro 

municipal de funcionários com especialistas cuja demanda é esporádica, evitando 

comprometer demasiadamente as receitas do município com folha de pagamento. 
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Quadro 47 – Metas, projetos e ações referentes ao Programa 2: Análise, Adequação, Complementação e Convergência do Arcabouço Legal. 

 
10 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). 

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 10 
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 10 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Procuradoria 

Geral 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 

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 

Gabinete do 

Prefeito 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
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11 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). 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

departamentos/setores que às compõe, atentando-se para as proposições do 

presente PMSB. 

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 11 

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 responsabilidades deste conselho, bem como a instituição de novos 

membros, conforme determinações legais da Lei nº 11.445/2007 (e alterações 

posteriores). Votar, sancionar e publicar o instrumento legal. 

Gabinete do 

Prefeito 
DSB 

SEGOV 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

– Ente Regulador 2023 
 

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 

Gabinete do 

Prefeito 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

demais instrumentos correlatos e existentes no âmbito municipal, como as Políticas 

Municipais de Saneamento Básico e de Resíduos Sóliodos e com este PMSB. 

Câmara dos 

Vereadores 

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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10.3 PROGRAMA 3 – FONTE DE NEGÓCIOS, EMPREGO E RENDA 

As atividades envolvidas na gestão, no gerenciamento, na implantação e na operação 

dos sistemas de saneamento básico são indutoras de negócios, empregos e renda, 

principalmente no que se refere à gestão de resíduos sólidos, pois a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010) estabelece este cunho 

social e econômico. Tal normativa, específica para uma das vertentes do saneamento, 

estabelece o princípio da não geração, redução, reutilização, reciclagem, o tratamento 

e a disposição final ambientalmente adequada, assim como o reconhecimento do 

resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, 

gerador de trabalho e renda, e promovedor de cidadania. 

Considerando ser um foco da PNRS que o sistema gere negócios, emprego e renda, 

este Programa focará em ações para eixo do saneamento básico relacionado a 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

O município de Três Lagoas/MS deverá atrair os estabelecimentos privados, voltados 

à reciclagem, beneficiamento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos a se 

instalarem no município através de mecanismos para: incentivos fiscais, financeiros e 

creditícios, bem como cessão de terrenos públicos. Além de fomentar a atuação de 

pessoas de baixa renda ou desempregadas interessadas em trabalhar no manejo de 

resíduos sólidos.  

Este fomento deve ser promovido em prol do cumprimento da legislação federal que 

determina o princípio dos 5 Rs, que preconiza as ações de Recusar, Repensar, 

Reduzir, Reaproveitar e Reciclar os resíduos sólidos, bem como deve-se estender a 

um número limitado de interessados na forma que se garanta a sustentabilidade da 

sua atuação. 

Contudo, destaca-se que devem ser previstas ações que incentivem, proporcionem e 

ampliem a eficiência na produtividade dessas formas de organização já existentes ou 

que venham a ser concebidas em Três Lagoas/MS, evitando os baixos rendimentos 

ligados à falta de equipamentos (infraestrutura operacional) e de estrutura 

organizacional. 

As empresas comercializadoras de materiais recicláveis e sucatas, conhecidas como 

empresas intermediadoras ou “ferros-velhos” devem ser consideradas e inseridas na 
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cadeia dos materiais recicláveis, pois fomentam a geração de emprego e renda no 

município, contribuindo para o gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Mas, estas empresas, além da necessidade de regularizarem-se institucional e 

ambientalmente, devem praticar preços justos e compatíveis, de modo que possam 

ser inseridas no mercado de materiais recicláveis do município. 

Além disso, o município de Três Lagoas/MS deverá buscar a articulação com 

municípios da região, de modo a atrair para o município os estabelecimentos privados, 

voltados à reciclagem, beneficiamento, tratamento, transporte e disposição final de 

resíduos sólidos, bem como a se instalarem no município através de mecanismos para 

incentivos fiscais, financeiros e creditícios, cessão de terrenos públicos, o que 

potencializará o fluxo comercial de reciclagem na região. 

É de suma importância que as ações atinentes à coleta seletiva e à triagem dos 

materiais recicláveis sejam fortalecidas no município, tendo em vista que atualmente 

os índices de recuperação dos recicláveis são aquém do potencial efetivo municipal e 

que, se organizadas, estruturadas e incentivadas, reverterão em ganhos sociais e 

econômicos ainda maiores ao município. 

Quanto as condições logísticas e do potencial de recuperação de resíduos recicláveis, 

deve-se buscar incentivar pequenas empresas interessadas em atuar na área de 

beneficiamento dos materiais recicláveis e agregar valor para comercializá-lo com as 

indústrias, bem como atrair estabelecimentos privados que atuem no ramo da 

reciclagem a se instalarem no município por meio de mecanismos como incentivos 

fiscais, financeiros e creditícios e cessão de terrenos públicos. 

Desta forma, esta ação irá proporcionar a criação de emprego e renda no setor de 

reciclagem, além do fortalecimento do comércio municipal de recicláveis trazendo 

materiais de outras localidades para serem beneficiados e comercializados na 

municipalidade. 

Os tópicos subsequentes apresentam as principais informações do Programa 3, 

expondo seus objetivos, o público-alvo, as referências atuais, os indicadores para 

acompanhamento e mensuração das eficiências e eficácia, bem como o quadro-

síntese contendo o conjunto de projetos e ações, vinculados a metas específicas que 
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pretendem orientar os gestores municipais para a consecução do PMSB para o 

horizonte de planejamento idealizado. 

10.3.1 Objetivo 

Os principais objetivos do Programa 3: Fontes de Negócios, Empregos e Renda são: 

• Fomentar ações que contribuem para a geração de negócios, emprego e renda 

no município de Três Lagoas/MS; 

• Oferecer incentivos para empresas propulsoras dos 5 Rs (Recusar, Repensar, 

Reduzir, Reaproveitar e Reciclar) se instalarem no município; 

• Fortalecer o setor de materiais recicláveis já instalado no município 

(associações/cooperativas, indústrias, empresas e autônomos); 

• Assegurar a viabilidade da comercialização das mais variadas tipologias de 

resíduos recicláveis recuperados no município; 

• Fomentar o emprego de catadores de materiais recicláveis e pessoas de baixa 

renda no sistema de gerenciamento de resíduos sólidos municipal. 

10.3.2 Público-alvo 

O público-alvo do Programa 3 são os catadores, as empresas comercializadoras, a 

indústria recicladora e, consequentemente, toda a comunidade três-lagoense. 

10.3.3 Referências atuais 

As metas e ações propostas para o Programa 3 tiveram como base a atual situação 

diagnosticada. Portanto, buscou-se de forma sintética elucidar os aspectos correlatos 

as fontes de negócios, emprego e renda no que concerne à temática do saneamento 

básico relacionado a Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Deste modo, 

elaborou-se o Quadro 48, que elucida o diagnóstico legal observado. 
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Quadro 48 – Referências atuais quanto aos serviços relativos ao Programa 3: Fontes de Negócios, 
Emprego e Renda. 

ASPECTO 
SITUAÇÃO 

DIAGNOSTICADA 

Empresas de comercialização de materiais recicláveis instaladas no município. 
Existente, somente empresas 

de ferro-velho e sucata 

Organização e/ou associação de catadores de materiais recicláveis, composto por 
pessoas físicas de baixa renda. 

Existente 

Empresas beneficiadoras de material orgânico recuperado (compostos orgânicos). Inexistente 

Empresas de reciclagem de resíduos secos. Inexistente 

Empresas atuantes em serviços necessários à concretização da logística reversa. Existente 

Incentivo ao correto manejo de resíduos sólidos pelas indústrias instaladas no 
município. 

Inexistente 

Incentivos fiscais, financeiros e creditícios para o manejo de resíduos sólidos. Inexistente 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

10.3.4 Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento do Programa 3 

Com o intuito de acompanhar a execução dos programas propostos neste PMSB, bem 

como a efetivação das metas e ações, a fim de que se viabilize o alcance dos objetivos 

anteriormente mencionados, elaborou-se o Quadro 49, expondo os indicadores a 

partir dos quais ocorrerá o monitoramento do Programa 3. 

Quadro 49 – Indicadores de gestão do Programa 3: Fontes de Negócios, Emprego e Renda. 

INDICADOR UNIDADE 
FREQUÊNCIA 

DE CÁLCULO 

Número de postos de trabalho no setor de triagem, beneficiamento reciclagem e 
compostagem no município. 

Unidade Anual 

Número de estabelecimentos comerciais do setor de triagem, beneficiamento, 
reciclagem e compostagem no município. 

Unidade Anual 

Estabelecimento de pagamento por serviços ambientais (protetor-recebedor). em 
termos definido na legislação. 

Sim/Não(1) Anual 

Existência e índice de eficiência do Programa Municipal de Pagamentos de 
Serviços Ambientais (PMSA) – avaliação do poluidor-pagador e protetor recebedor 
nos termos definidos na legislação. 

Sim/Não(1) 

Percentual 
Anual 

Existência de mecanismos de incentivos fiscais, financeiros e creditícios na área 
dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Sim/Não(1) Anual 

Nota: (1) Após a implementação destes mecanismos, deve-se acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência.  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

10.3.5 Metas, Programas e ações 

Este tópico é estruturado em forma de quadro-síntese (Quadro 50), apresentando a 

descrição das Metas vinculadas ao Programa 3, englobando o conjunto de Projetos 

e/ou Ações necessárias para o alcance das Metas. Deste modo, para cada Projeto ou 

Ação são definidas as responsabilidades na supervisão e gerenciamento, na 

execução, na participação, no acompanhamento e na regulação e fiscalização, assim 
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como o seu grau de relevância (  baixa,  média,  alta e  legal) e seu prazo para 

execução. 

Sugere-se que alguns dos Projetos e Ações sejam executados por equipe 

tecnicamente habilitada contratada pela municipalidade, denominados de “Terceiros” 

neste PMSB, a fim de não sobrecarregar o corpo interno com serviços extras em 

relação à rotina de trabalho, fator que pode prejudicar tanto o funcionário, quanto a 

eficiência e qualidade do serviço. 

No mais, tais recomendações são sugeridas no sentido evitar a sobrecarga do quadro 

municipal de funcionários com especialistas cuja demanda é esporádica, evitando 

comprometer demasiadamente as receitas do município com folha de pagamento. 
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Quadro 50 – Metas, projetos e ações referentes ao 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 
 

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 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO  
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

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 

 

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: Elabora pelos autores. 
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10.4 PROGRAMA 4 – SANEAMENTO BÁSICO COM EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO  

De acordo com o Art. 29 de Política Nacional do Saneamento Básico - PNSB (Lei 

Federal nº 11.445/2007 e alterações posteriores), os serviços públicos de saneamento 

básico que incluem os serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas e Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada através 

de remuneração pela cobrança dos serviços (BRASIL, 2020a), quando necessário por 

outras formas adicionais, como os subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em 

duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário. 

Com a aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico que altera a Lei 

Federal nº 11.445/2007, e instituído pela Lei Federal nº 14.026/2020, é reforçada a 

necessidade de cobrança pelos serviços correlatos ao saneamento básico, entretanto, 

para que seja viável a implementação de tarifas e outros preços públicos é necessário 

investimento em bens para estruturação do serviço a ser prestado, provendo de 

equipamentos, infraestruturas, mão de obra, dentre outros, tornando a cobrança pelos 

serviços justa para a população atendida e praticável/exequível em termos 

econômico-financeiro para a prestadora dos serviços. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010) 

estabelece que a prestação dos serviços públicos de Limpeza Urbana e de Manejo de 

Resíduos Sólidos deve adotar mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem 

a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua 

sustentabilidade operacional e financeira.  

Diante desse cenário de reestruturação do saneamento básico mediante implantação 

do PMSB, bem como da necessidade de expansão dos serviços e das diretrizes 

advindas das legislações vigentes, surge a demanda por um montante considerável 

de recursos financeiros, tanto para a implementação quanto para a operacionalização 

dos sistemas de saneamento básico. Assim, a municipalidade enquanto titular dos 

serviços deve buscar alternativas que subsidiem a expansão e universalização dos 

serviços de saneamento básico, ficando o município de Três Lagoas/MS no direito de 

buscar por pleitos de recursos. 
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Neste sentido, evidencia-se que a prestadora dos serviços de saneamento básico, 

caso seja enquadrada sob forma de sociedade de economia mista, como o caso da 

Sanesul (atuante em 68 municípios no MS, inclusive Três Lagoas), também poderá 

realizar financiamento junto ao Governo Federal por meio do Programa Avançar 

Cidades – Saneamento (BRASIL, 2020a), de modo a fomentar a expansão de suas 

infraestruturas, como por exemplo implantação de Estação de Tratamento de Esgoto 

(ETE), expansão de rede coletora de esgoto ou construção de reservatórios de água 

tratada para os municípios os quais presta serviço. 

Retomando as novas diretrizes impostas pelo novo marco regulatório do saneamento 

básico, cabe mencionar a impossibilidade de renovação dos Contratos de Programas 

celebrados diretamente entre os municípios e as empresas estatais de saneamento, 

assim, perante a atual realidade legal fica estabelecida ampla concorrência entre 

empresas públicas e privadas para prestação dos serviços públicos de saneamento 

básico, abrindo um leque de possibilidades para o município de Três Lagoas/MS 

delegar tais serviços de interesse público. 

Nesta perspectiva, com a implementação do dispositivo legal supracitado (BRASIL, 

2020a), os gestores municipais de Três Lagoa/MS deverão avaliar dentre as 

alternativas de delegação dos serviços públicos de saneamento básico qual possui 

maior viabilidade técnica e econômico-financeira, de modo a garantir regularidade, 

qualidade, continuidade, além de atender as demandas atuais e futuras identificadas 

no município.  

Diante do exposto, os tópicos subsequentes apresentam as principais informações do 

Programa 4, expondo seus objetivos, o público-alvo, as referências atuais, os 

indicadores de gestão e monitoramento para as ações que serão propostas, buscando 

proporcionar as reestruturações necessárias conforme panorama legal vigente no 

país diante das novas diretrizes do saneamento básico, bem como evidenciar a 

importância de pleitear recursos para as tais reestruturações aconteçam e a 

necessidade de realizar os reajustes tarifários dos serviços que já são cobrados pelo 

município, zelando sobretudo pela sustentabilidade econômico-financeira dos 

serviços. 
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10.4.1 Objetivo 

Os principais objetivos do Programa 4: Saneamento Básico com Equilíbrio-financeiro 

são: 

• 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; 

• Viabilizar recursos financeiros para a implantação das ações necessárias para 

o eficiente funcionamento dos sistemas de saneamento básico. 

10.4.2 Público-alvo 

O público-alvo do Programa 4 engloba toda a comunidade três-lagoense, 

administração pública municipal, a prestadora de serviços de saneamento básico e os 

entes privados. 

10.4.3 Referências Atuais 

As metas e ações propostas para o Programa 4 se embasarão no contexto das 

legislações municipais vigentes no que concerne à temática do saneamento básico. 

Deste modo, elaborou-se o Quadro 51, que elucida o diagnóstico legal observado. 

Quadro 51 – Referências atuais quanto aos serviços relativos ao Programa 4: Saneamento Básico com 
Equilíbrio Econômico-Financeiro. 

ASPECTO SITUAÇÃO DIAGNOSTICA 

Recursos financeiros próprios disponíveis para investimentos nos 
sistemas de saneamento básico. 

Autossuficiente para os serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. Porém, insuficientes para atender 

as futuras demandas (infraestruturas) e as 

melhorias previstas para os demais serviços 

(drenagem urbana e manejo de resíduos 

sólidos). 

Formas de cobrança pelos serviços de Drenagem e Manejo das 
Águas Pluviais Urbanas 

Inexistente 

Formas de cobrança pelos serviços de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário 

Tarifa (Sanesul) 

Formas de cobrança pelos serviços de Limpeza Urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos 

Existência (Lei nº 3.853/2021)(1) 

Fundo Municipal exclusivo para os serviços de saneamento 
básico.  

Inexistente. 

Nota: (1) Instituída, porém até o fechamento deste Plano ainda não foi efetivamente implantada a arrecadação.  

Fonte: Elaborado Pelos autores. 
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10.4.4 Indicadores de Gestão para Avaliação e Monitoramento  

Com o intuito de acompanhar a execução dos programas propostos neste PMSB, bem 

como a efetivação das metas e ações, a fim de que se viabilize o alcance dos objetivos 

anteriormente mencionados, elaborou-se o Quadro 52 que expõe os indicadores a 

partir dos quais ocorrerá o monitoramento do Programa 4. 

Quadro 52 – Indicadores de gestão e monitoramento relativos ao Programa 4: Saneamento Básico com 
Equilíbrio Econômico-financeiro. 

INDICADOR UNIDADE 
FREQUÊNCIA 

DE CÁLCULO 

Autossuficiência da Prefeitura Municipal com manejo do Sistema de 
Abastecimento de Água (SAA). 

Porcentagem Anual 

Autossuficiência da Prefeitura Municipal com manjo do Sistema de Esgotamento 
Sanitário (SES). 

Porcentagem Anual 

Autossuficiência da Prefeitura Municipal com o Manejo do Sistema de Drenagem 
Urbana (SDU). 

Porcentagem Anual 

Autossuficiência da Prefeitura Municipal com os serviços de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos (RSU) 

Porcentagem Anual 

Índice de capacidade na obtenção de recursos para o Sistema de Abastecimento 
de Água (SAA). 

Porcentagem Anual 

Índice de capacidade na obtenção de recursos para o Sistema de Esgotamento 
Sanitário (SES). 

Porcentagem Anual 

Índice de capacidade na obtenção de recursos para o Sistema de Drenagem 
Urbana (SDU). 

Porcentagem Anual 

Índice de capacidade na obtenção de recursos para o Sistema de Limpeza 
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Porcentagem Anual 

Existência de cobrança para o serviço de Drenagem e Manejo das Águas 
Pluviais Urbanas cuja metodologia de cobrança atenda/respeite o Princípio da 
Retributividade. (1) 

Sim/Não(2) Anual 

Existência de taxa/tarifa para o serviço de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos cuja metodologia de cobrança atenda/respeite o Princípio da 
Retributividade. 

Sim/Não(2) Anual 

Nota: (1) Mesmo propondo este indicador, recomenda-se que a municipalidade priorize neste primeiro momento uma 

reestruturação do planejamento, organização, execução, bem como fiscalização dos serviços integrantes do SDU, para que 

assim, nos processos futuros de revisão/atualização deste Plano possa ser instituído um método de cobrança pelos serviços de 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas. (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. 

10.4.5 Metas, Projetos e Ações 

Este tópico é estruturado em forma de quadro-síntese (Quadro 53), apresentando a 

descrição das Metas vinculadas ao Programa 4, englobando o conjunto de Projetos 

e/ou Ações necessárias para o alcance das Metas. Deste modo, para cada Projeto ou 

Ação são definidas as responsabilidades na supervisão e gerenciamento, na 

execução, na participação, no acompanhamento e na regulação e fiscalização, assim 

como o seu grau de relevância (  baixa,  média,  alta e  legal) e seu prazo para 

execução. 
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Sugere-se que alguns dos Projetos e Ações sejam executados por equipe 

tecnicamente habilitada contratada pela municipalidade, denominados de “Terceiros” 

neste PMSB, a fim de não sobrecarregar o corpo interno com serviços extras em 

relação à rotina de trabalho, fator que pode prejudicar tanto o funcionário, quanto a 

eficiência e qualidade do serviço. 

No mais, tais recomendações são sugeridas no sentido evitar a sobrecarga do quadro 

municipal de funcionários com especialistas cuja demanda é esporádica, evitando 

comprometer demasiadamente as receitas do município com folha de pagamento. 
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Quadro 53 – Metas, projetos e ações referentes ao 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 11.445/2007, alterada 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  

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  
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

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. 
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10.5 PROGRAMA 5 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADA AO SANEAMENTO 
BÁSICO  

Para a implementação deste PMSB no município de Três Lagoas/MS é imprescindível 

a vinculação de processos educativos e de divulgação na dimensão da educação 

ambiental, no sentido de promover o envolvimento e o comprometimento dos 

indivíduos inseridos no local de abrangência do projeto, conhecendo a importância do 

correto manejo e gerenciamento dos sistemas integrantes do saneamento básico, 

bem como na construção da sensibilização social pela qualidade e sustentabilidade 

ambiental. 

Neste sentido, a Política Estadual de Educação Ambiental (Lei Estadual nº 

5.287/2018) define a educação ambiental como um processo permanente de 

aprendizagem de caráter formal e não formal, no qual o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimento, habilidades, atitudes e competências 

voltadas à conservação e a sustentabilidade do meio (MATO GROSSO DO SUL, 

2018). 

As ações de educação ambiental podem vir a contribuir para a construção de um 

sentimento de cidadania mais intenso, além de fortalecer a responsabilidade em 

relação à importância da preservação de mananciais e corpos hídricos, bem como o 

encaminhamento correto dos efluentes domésticos gerados nas residências, manejo 

adequado dos resíduos sólidos urbanos, além da preservação e cuidados para 

durabilidade dos dispositivos de drenagem urbana. 

Deste modo, foram identificados dispositivos legais que preveem as ações de 

educação ambiental em Três Lagoas/MS, tais como, a 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, a Lei Municipal nº 

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

3.619/2019, que institui a Semana do Lixo Zero.  

Além desses normativos, a Política do Meio Ambiente (Lei Municipal nº 3.626/2019) 

decorre que incube à administração pública promover a conscientização da sociedade 

para proteção do meio ambiente e educação ambiental como processo permanente. 

Também foi observado que o município realiza algumas ações de educação ambiental 
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que buscam ampla abrangência da população, como a Gincana de Recicláveis e o 

Dia do Meio Ambiente, atividades realizadas em 2019 e cadastrada no Sistema 

Estadual de Informação em Educação Ambiental (SisEA/MS). Também foram 

identificadas ações de divulgação da coleta seletiva, de projetos ambientais como o 

Adote Uma Árvore, de mutirões de limpeza nos sítios da administração municipal e 

coleta de lixos eletrônicos. 

Contudo, a promoção de ações isoladas não é suficiente para sensibilizar e 

conscientizar os moradores acerca da importância de preservação do meio ambiente, 

implantação e/ou adequação com as infraestruturas pertencentes ao saneamento 

básico, bem como a relação dessas temáticas com a promoção da saúde da 

população como um todo. 

Diante do exposto, observa-se a necessidade do município ampliar seu arcabouço 

legal, a exemplo instituir a Política Municipal de Educação Ambiental, a qual deve 

assegurar que a Educação Ambiental componha todos os níveis e as modalidade do 

processo educativo formal e não formal do município, em prol da ampliação de 

conhecimentos ambientais, da formação continuada, da criação de núcleos de 

educação ambiental, de espaços e materiais pedagógicos apropriados, bem como no 

sentido de fomentar debates e discussões da população em relação as atividades de 

educação ambiental, sempre em convergência as ação voltadas para a temática do 

saneamento ambiental. 

Os tópicos subsequentes apresentam as principais informações do Programa 5, 

expondo seus objetivos, o público-alvo, as referências atuais, os indicadores para 

acompanhamento e mensuração da eficiência e eficácia, bem como o quadro-síntese 

contendo o conjunto de projetos e ações, vinculados a metas específicas que 

pretendem orientar os gestores municipais para a consecução do PMSB para o 

horizonte de planejamento idealizado. 

10.5.1 Objetos  

Os principais objetivos do Programa 5: Educação Ambiental Voltada ao Saneamento 

Básico são: 
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• Assegurar ao município ações de educação ambiental que contribuam para a 

promoção do desenvolvimento sustentável; 

• Viabilizar programas que sensibilizem e conscientizem a correta gestão e 

gerenciamento dos recursos naturais disponibilizados para a população três-

lagoense; 

• Propiciar a efetivação dos programas anteriores. 

10.5.2 Público-alvo 

O público-alvo do presente Programa é toda a comunidade três-lagoense, em especial 

as gerações futuras, que podem desde o princípio de sua vida desenvolver hábitos e 

práticas ambientalmente corretas quanto as temáticas integrantes do saneamento 

básico, tais quais: importância de se evitar desperdícios de água, reaproveitamento 

das águas pluviais e mesmo sobre o correto direcionamento e tratamento dos 

efluentes sanitários gerados nas residências, além de práticas ambientalmente 

corretas quanto ao manejo dos resíduos sólidos 

10.5.3 Referências atuais  

As metas e ações propostas para o Programa 5 tiveram como base a situação da 

educação ambiental no tocante as vertentes do saneamento ambiental no âmbito 

municipal. Deste modo, no Quadro 54 são relacionadas algumas referências que 

elucidam o panorama de Três Lagoas/MS quanto à temática abordada neste 

Programa. 

Quadro 54 – Referências atuais relacionadas ao Programa 5: Educação Ambiental Voltada ao Saneamento 
Básico. 

ASPECTO 
SITUAÇÃO 

DIAGNOSTICADA 

Ente da administração pública responsável por ações voltadas à educação ambiental. Existente 

Ações específicas de educação ambiental voltadas para as escolas que compreendem o 
ensino formal. 

Existente 

Ações específicas de educação ambiental voltadas para a comunidade residente na sede 
urbana e nos distritos (ensino não formal). 

Existente 

Ações específicas de educação ambiental voltadas para os munícipes residente nas áreas 
rurais (ensino não formal) 

Não identificado 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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10.5.4 Indicadores de Gestão para Avaliação e Monitoramento 

Para que seja possível o acompanhamento da execução dos programas propostos 

por este PMSB, bem como do andamento das metas e ações de maneira a viabilizar 

o alcance dos objetivos anteriormente expostos, elaborou-se o Quadro 55, expondo 

os indicadores pelos quais ocorrerá o monitoramento dos Programa 5. 

Quadro 55 – Indicadores de gestão para a avaliação e monitoramento do Programa 5: Educação Ambiental 
Voltada ao Saneamento Básico. 

INDICADOR UNIDADE 
FREQUÊNCIA 

DE CÁLCULO 

Ações de educação ambiental na área urbana do município 
Sim/Não(2) 

Eficiente/Ineficiente 
Anual 

Ações de educação ambiental na área rural do município 
Sim/Não(2) 

Eficiente/Ineficiente 
Anual 

Abrangência da educação ambiental do município (1) 

Urbana Porcentagem Anual 

Rural Porcentagem Anual 

Total Porcentagem Anual 

Índice de investimento em educação ambiental R$/1.000 hab Anual 

Existência de treinamento para os funcionários e corpo pedagógico de 
escolas municipais com foco na importância do saneamento básico 

Eficiente/Ineficiente Anual 

Nota: (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 ineficácia.  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

10.5.5 Metas, Projetos e Ações 

Este tópico é estruturado em forma de quadro-síntese (Quadro 56), apresentando a 

descrição das Metas vinculadas ao Programa 5, englobando o conjunto de Projetos 

e/ou Ações necessárias para o alcance das Metas. Deste modo, para cada Projeto ou 

Ação são definidas as responsabilidades na supervisão e gerenciamento, na 

execução, na participação, no acompanhamento e na regulação e fiscalização, assim 

como o seu grau de relevância (  baixa,  média,  alta e  legal) e seu prazo para 

execução. 

Sugere-se que alguns dos Projetos e Ações sejam executados por equipe 

tecnicamente habilitada contratada pela municipalidade, denominados de “Terceiros” 

neste PMSB, a fim de não sobrecarregar o corpo interno com serviços extras em 

relação à rotina de trabalho, fator que pode prejudicar tanto o funcionário, quanto a 

eficiência e qualidade do serviço. 
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No mais, tais recomendações são feitas no sentido evitar a sobrecarga do quadro 

municipal de funcionários com especialistas cuja demanda é esporádica, evitando 

comprometer demasiadamente as receitas do município com folha de pagamento. 
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Quadro 56 – Metas, projetos e ações referentes ao 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  
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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  

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  
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

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  

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  
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

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. 
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11 PROSPECTIVAS E DIRETRIZES TÉCNICAS DOS ASPECTOS 

INSTITUCIONAIS, GERENCIAIS E LEGAIS 

Este capítulo foi estruturado de modo a apresentar as Prospectivas e Diretrizes 

Técnicas referentes aos Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais correlatos ao 

saneamento básico, abrangendo um conjunto de instruções e indicações que deverão 

ser seguidas, de forma a sanar as deficiências apontadas no Diagnóstico Situacional 

do Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Lagoas/MS. 

Assim, com o objetivo de facilitar a compreensão dos gestores e leitores do presente 

instrumento de gestão, os próximos itens sistematizados apresentam as prospectivas 

técnicas para a construção das diretrizes a respeito do planejamento, prestação, 

regulação, fiscalização e do controle social desses serviços de forma a garantir uma 

melhoria no sistema institucional, além dos aspectos legais, sensibilização e educação 

ambiental. 

Em síntese, o presente capítulo foi estruturado consoante aos principais aspectos 

necessários à consecução das ações previstas no rol de Programas, Projetos e Ações 

(capítulo 10, pág. 215), tais como: 

• Aspectos Institucionais e Gerenciais: objetiva delinear as formas de 

reestruturação e reorganização da estrutura institucional existente, 

principalmente no que tange ao planejamento, prestação, fiscalização, 

regulação e controle social dos serviços, propiciando que a administração 

municipal possa aperfeiçoar a gestão do sistema e cumprir plenamente as 

metas e objetivos definidos neste PMSB; 

• Aspectos Legais: objetiva apresentar informações necessárias à adequação, 

complementação e convergência do arcabouço legal do município em termos 

de aspectos relacionados ao sistema de saneamento, principalmente, quanto 

à universalização dos serviços, responsabilidade compartilhada, inclusão 

social, concessão de serviços, instrumento de gestão, dentre outros. 
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11.1 ASPECTOS INSTITUCIONAIS E GERENCIAIS 

Os aspectos institucionais e gerenciais estão relacionados com as formas e limites de 

participação, principalmente da administração pública municipal, para a gestão e 

gerenciamento dos serviços públicos, neste caso, relacionado com os serviços de 

abastecimento água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Deste modo, este subcapítulo tem como objetivo apresentar as principais 

recomendações relacionadas com a reestruturação da organização, capacidade e 

estrutura institucional do município de Três Lagoas/MS para o planejamento, 

fiscalização, regulação e controle social dos serviços que abrangem o PMSB, a fim de 

promover uma melhoria institucional que propicie o cumprimento das metas 

delineadas neste instrumento de planejamento. 

11.1.1 Formas de Prestação dos Serviços 

Quanto às competências para organização e prestação dos serviços de interesse 

local, a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 30 - inciso V, estabelece que 

“compete aos municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local”, o que inclui os 

serviços de saneamento básico. 

Neste sentido, a titularidade da prestação dos serviços é do município, podendo este 

exercer a função diretamente ou delegá-lo a outro ente público ou estadual mediante 

processo de licitação como preconiza o Art. 175 da CF.  

Ainda, dentre as possíveis formas de gestão e prestação de serviços existem três 

formas aplicáveis para o saneamento básico: a prestação direta, a prestação indireta 

(mediante delegação por meio de concessão, permissão ou autorização) e a gestão 

associada, conforme apresentado na Figura 30.  
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Figura 30 – Competências e tipos de prestação de serviços públicos admitidos pela Constituição Federal.  
Fonte: Elaborada pelos autores. 

Menciona-se que pode incluir uma destas formas ou associar duas ou mais, porém a 

escolha do melhor modelo de gestão a ser adotado envolve questões técnicas, 

operacionais, financeira e políticas, a qual deve suprir a qualidade dos serviços 

aliando a melhor relação custo-benefício (PWC; SELUR; ABLP, 2011). Deste modo o, 

Quadro 57 apresenta, dentre as formas possíveis de gestão dos serviços integrantes 

ao saneamento básico, os benefícios e desvantagens de cada modelo. 

Quadro 57 – Vantagens e desvantagens dos modelos de gestão aplicáveis aos serviços de saneamento 
básico. 

MODELO DE GESTÃO VANTAGENS DESVANTAGENS 

GP 
Administração 

Pública Direta 

• Em pequenas localidades situadas em 
áreas isoladas, sem conurbação, é 
muitas vezes o modelo mais adequado 
por permitir maior eficiência e menor 
custo para a municipalidade. 

• Ingerência política no órgão municipal 
ou departamento responsável pelos 
serviços pode acarretar prejuízos de 
ordem funcional, prejudicando a 
eficiência da operação; 

• Falta de mão de obra técnica, 
administrativa e operacional, bem 
como de qualificação e capacitação 
pode prejudicar a eficiência da 
prestação do serviço; 

• Burocracias inerentes à realização de 
contratações pelo Poder Público 
podem causar sérios problemas 
relacionados à paralisação de 
atividades diante da necessidade de 
manutenção e/ou substituição de 
veículos, equipamentos e 
infraestruturas; e 

• Escassez de recursos públicos 
disponíveis em curto prazo inviabiliza 
a estruturação do sistema. 
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MODELO DE GESTÃO VANTAGENS DESVANTAGENS 

GP 

Administração 

Pública Indireta 

(autarquia, empresa 

pública ou 

sociedade de 

economia mista) 

• Pode aumentar a eficiência em relação à 
administração direta e evita em algum 
grau a ingerência política e suas 
consequências para a operação. 

• Apesar da redução do risco, é ainda 
possível a ingerência política por 
parte dos administradores públicos da 
municipalidade, de forma que a 
eficiência administrativa e 
operacional pode ficar prejudicada; 

• Falta de mão de obra técnica, 
administrativa e operacional, bem 
como de qualificação e capacitação 
pode prejudicar a eficiência da 
prestação do serviço; e 

• Escassez de recursos públicos 
disponíveis em curto prazo inviabiliza 
a estruturação do sistema. 

GPA Consórcio Público 

• Possibilidade de articulação com 
organizações da sociedade civil, 
formação de rede interinstitucional de 
cooperação e ajuda mútua, com ganhos 
na relação horizontal e participativa em 
oposição às relações competitivas e 
isoladas com menor poder diante das 
relações verticais; e 

• Priorização na obtenção de recursos 
federais, conforme preconiza Lei Federal 
nº 12.305/2010. 

• Complexidade e burocracia exigidos 
para a implementação e operação de 
um consórcio público; e 

• Possibilidade de interferência 
negativa de desentendimentos 
políticos. 

GPA 

Convênio 

Associativo ou de 

Cooperação 

• Possibilidade de articulação com 
organizações da sociedade civil, 
formação de rede interinstitucional de 
cooperação e ajuda mútua, com ganhos 
na relação horizontal e participativa em 
oposição às relações competitivas e 
isoladas com menor poder diante das 
relações verticais; e 

• Regido por Lei, maior estabilidade. 

• Definições imprecisas podem fazer 
com que o município assine 
obrigações vagas; e 

• Podem ainda gerar desequilíbrios 
econômico-financeiros no contrato 
que precisarão ser equalizados em 
casos de necessidades não previstas 
em contrato. 

GPP 

Contrato de 

Prestação de 

Serviços 

• Ganhos de eficiência e produtividade a 
custo pré-determinado pela 
Administração Pública. 

• Impossibilidade de financiamento 
privado limita a inovação e aumento 
de eficiência. 

GPP Concessão Privada 

• Possibilidade de contratação de longo 
prazo, evitando constantes 
necessidades de realização de 
processos licitatórios e a interrupção dos 
serviços em virtude da não organização 
da municipalidade acerca dos 
vencimentos dos contratos firmados. 

• A remuneração dos serviços deve se 
dar por tarifa que, no caso de serviços 
associados ao manejo dos resíduos, 
existe a possibilidade para a parcela 
divisível dos serviços, porém 
apresenta elevado risco de 
inadimplência. 

GPP Concessão Comum 

• Possibilidade de melhoria do serviço 
antes da disponibilidade de recurso para 
tal melhoria (iniciativa privada financia as 
melhorias e recebe a longo prazo). 

• Risco total da iniciativa privada, fato 
este que afasta os investidores. 
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MODELO DE GESTÃO VANTAGENS DESVANTAGENS 

GPP 

Concessão 

Patrocinada, 

Administrativa e 

Urbanística: 

Parcerias Público-

Privadas (PPP) 

• Canalização da habilidade gerencial e 
dos capitais privados para os serviços 
públicos; 

• Possibilidade de articulação com 
organizações da sociedade civil, 
formação de rede interinstitucional de 
cooperação e ajuda mútua, com ganhos 
na relação horizontal e participativa em 
oposição às relações competitivas e 
isoladas com menor poder diante das 
relações verticais; 

• Regido por Lei, maior estabilidade; 
• Contratação com base em padrões e 

metas de desempenho, que induz a 
eficiência na gestão, a introdução de 
inovações e a redução dos custos 
globais do empreendimento por meio da 
integração entre projeto e construção; 

• Análise de riscos rigorosa, a fim de 
assegurar estimativas de custos 
confiáveis. A necessidade de garantir um 
preço fixo para os contratos de 
construção induz a tomada de decisões 
com base em informações mais 
fidedignas; 

• Manutenção adequada das facilidades, 
visto que o contrato de PPP define 
padrões e metas de qualidade dos 
serviços de manutenção, e os recursos 
destinados a essa atividade não são 
afetados por restrições orçamentárias de 
curto prazo; 

• Partilha das facilidades implementadas 
por meio da PPP com terceiros, de modo 
a possibilitar a exploração de receitas 
acessórias e, por conseguinte, a redução 
do valor das contraprestações para o 
governo; 

• Eficiência na partilha de 
responsabilidades, visto que as partes se 
concentram nas suas atividades-fim: o 
parceiro público especifica os padrões e 
metas de qualidade dos serviços, e o 
parceiro privado projeta, implanta e 
opera o empreendimento para atingir 
essas especificações; e 

• Não é necessário que a gestão pública 
desembolse altos montantes de forma 
concentrada para estruturação do 
sistema: o parceiro privado realiza o 
investimento necessário que é pago de 
forma escalonada pelo parceiro público. 

• Definições imprecisas podem fazer 
com que o município assine 
obrigações vagas; 

• Elevado tempo de maturação devido 
à exigência de modelagens, editais 
de licitação e arranjos comerciais 
complexos que implicam em prazos 
largos de implementação; e 

• Possível existência de conflitos de 
interesses. 

Nota: GP: Gestão Pública; GPA: Gestão Pública Associada; e GPP: Gestão Público-Privada. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Desta forma, os itens subsequentes apresentam as análises das alternativas de 

gestão e prestação de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, expondo a forma atual de prestação e as recomendações referentes 

a regulação e fiscalização, prestação de serviço, organização e planejamento, bem 

como a forma de controle social. 

11.1.1.1Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 

Segundo a Lei Municipal nº 2.490/2010, fica o Poder Executivo do município de Três 

Lagoas/MS autorizado a estabelecer gestão associada com a Empresa de 

Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). Diante disso, a Prefeitura Municipal 

de Três Lagoas/MS firmou o Contrato de Programa nº 001/2011 com a Sanesul, a 

qual se configura numa sociedade de economia mista de capital aberto (MATO 

GROSSO DO SUL, 1994), para a prestação de serviços públicos de saneamento 

básico, integrado pelas infraestruturas, instalações operacionais e serviços de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, no âmbito da área urbana do 

município. 

O Contrato de Programa mencionado possui prazo de vigência de 30 (trinta) anos, 

válidos a partir da data de sua assinatura, portanto com horizonte previsto até 2041, 

estabelecendo metas de atendimento e qualidade dos serviços, devendo estas ser 

revisadas com periodicidade quadrienal. Ainda, de acordo referido instrumento 

jurídico, há previsão que a extinção do contrato antes do seu vencimento, somente 

em caso de rescisão motivada (quando comprovado de inadimplemento das 

obrigações previstas no contrato) ou privatização da Sanesul. 

Com a aprovação do novo marco legal do saneamento básico, que altera a Lei Federal 

nº 11.445/2007 pela Lei Federal nº 14.026/2020, fica instituído que a prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico por entidade que não seja o titular dos 

serviços deverá ser realizada através de contrato de concessão, mediante prévia 

licitação, sendo vedada a formalização de contratos de programa, convênio, termo de 

parceria ou instrumentos de natureza precária. 

Ainda, este dispositivo legal prevê que os contratos de programa vigentes (como o 

existente em Três Lagoas/MS) terão validade assegurada até o encerramento do 
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prazo firmado no instrumento jurídico, desde que comprove a viabilidade técnica e 

econômico-financeira dos serviços, sendo estes impedidos de renovação após o 

vencimento. Tais adequações foram feitas de modo a garantir ampla concorrência 

entre empresas públicas e privadas na prestação dos serviços públicos correlatos ao 

saneamento básico, garantindo igualdade entre os concorrentes mediante a abertura 

de processo licitatório. 

Evidencia-se que no âmbito da administração pública, o dispositivo legal supracitado 

também permite a formalização de consórcios intermunicipais de saneamento básico, 

objetivando a prestação das atividades e serviços entre os consorciados mediante 

implementação de uma autarquia intermunicipal, com formação exclusiva de 

municípios. Além disso, permanece as formas de prestação indireta via titular dos 

serviços (autarquia municipal), como por exemplo a instituição de um Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) para operar os sistemas de água e esgoto. 

Assim, a Política Nacional do Saneamento Básico – PNSB possibilita que os 

municípios, incluindo Três Lagoas/MS, disponham de alternativas para prestação dos 

serviços correlatos ao saneamento básico, garantindo mecanismos de 

sustentabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços prestados, em especial 

para os sistemas mais estruturados como as vertentes de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. 

Dada a possibilidade de continuidade do Contrato de Programa nº 001/2011, 

evidencia-se que a Sanesul possui um contrato firmado com a empresa Ambiental MS 

Pantanal, o Contrato nº 018/2021 Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade 

Concessão Administrativa, em caráter de exclusividade, para a prestação dos serviços 

de esgotamento sanitário e da exploração de fontes de Receitas Extraordinárias, na 

área de Concessão Administrativa, compreendendo a realização dos investimentos 

necessários à ampliação, operação e manutenção dos sistemas de esgotamento 

sanitário nos 68 municípios atendidos pela Sanesul.  

Diante do exposto, a Figura 31 apresenta as possibilidades de articulação que a 

Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS pode optar no âmbito da prestação dos 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, considerando a 

realidade existente no município e as novas tendências de parcerias proporcionadas 

pelo novo marco legal do saneamento básico. 
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Figura 31 – Formas de gestão dos serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário possíveis 
para o município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

11.1.1.2Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

A forma de prestação dos serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas é realizada diretamente pelo titular, ou seja, pela Prefeitura Municipal de Três 

Lagoas/MS através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito 

(SEINTRA), sendo esta responsável pelo planejamento, a coordenação, a execução 

e a fiscalização dos serviços dos serviços públicos. Menciona-se que, os serviços 

relativos à drenagem urbana do município se enquadram desde a limpeza e 

manutenção dos dispositivos pertencentes a microdrenagem urbana (bocas coletoras, 

poços de visita) até possíveis implantações de galerias pluviais, bocas coletoras e 

poços de visita (PV). 

Contudo, algumas obras de expansão e intervenções de novas infraestruturas de 

micro e macrodrenagem são realizadas por meio de empresas terceirizadas, de modo 

que o planejamento fica a encargo do Poder Público Municipal.  

Ainda, este PMSB recomenda que a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS implante 

uma Agência Municipal de Regulação para a fiscalização externa e a regulação dos 

serviços de drenagem de manejo das águas pluviais urbanas, com ressalvas para 

esta vertente do saneamento, conforme será exposto no subcapítulo 11.1.3 (pág. 

287). Observa-se que caso não seja viabilizada a criação do ente regulador municipal, 
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a administração pública poderá viabilizar a implantação de um Agência Intermunicipal 

de Regulação ou firmar convênio com AGEMS. 

Evidencia-se que a gestão e gerenciamento dos serviços públicos de drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas através da Prefeitura Municipal de Três 

Lagoas/MS apresenta algumas falhas e deficiências, principalmente no que diz 

respeito ao corpo técnico de funcionários, apresentando poucos profissionais 

capacitados para a realização dos serviços de manutenção dos sistemas de galerias, 

boca de lobo e bacias de retenção (“piscinões”) antes da ocorrência dos eventos de 

chuva, bem como inexistência de bancos de dados e cadastro dos dispositivos de 

drenagem existentes no município atualizado. Cumpre mencionar que todo o histórico 

de problemas enfrentados pelo município relativo a essa vertente do saneamento é 

evidenciado pelo Tomo IV – Diagnóstico Situacional do Sistema de Drenagem e 

Manejo das Águas Pluviais Urbanas. 

Neste sentido, recomenda-se que a municipalidade (neste caso, a SEINTRA) continue 

com o andamento das atividades relativas ao planejamento, gestão, organização e 

execução dos serviços de manejo de águas pluviais. Entretanto, os gestores 

municipais devem buscar uma reestruturação do planejamento, organização, 

execução, bem como fiscalização dos serviços integrantes do Sistema de Drenagem 

e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, bem como investir na capacitação técnica dos 

seus servidores (ver item 11.1.2, pág. 276 deste Tomo), mantendo uma equipe de 

profissionais consolidada, com ênfase no cadastramento e gerenciamento de dados, 

dentre outras medidas a fim de tornar esse serviço mais eficaz e suficiente para suprir 

as necessidades da população. 

Evidencia-se que para maiores detalhamentos a respeito desses serviços está 

descrito no Tomo IV – Planejamento Estratégico do Sistema de Drenagem e Manejo 

das Águas Pluviais Urbanas. Posto isto, a forma de prestação e gestão recomendada 

para os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbana no município de 

Três Lagoas/MS é apresentada pela Figura 32. 
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Figura 32 – Formas de gestão do serviço de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 
recomendadas. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

11.1.1.3Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são considerados como 

serviços de interesse local, cuja titularidade compete ao município, contudo, a 

execução e administração destes serviços pode ser realizadas diretamente pelo 

município ou sob regime de concessão ou permissão (BRASIL, 1988). 

Em síntese, o município pode executar 

diretamente ou indiretamente os serviços 

de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, além de poder contratar 

uma empresa privada através de 

diferentes modalidades contratuais, ou 

mesmo optar por um modelo de gestão 

associada (Figura 33). 

A escolha do modelo de gestão a ser 

adotado envolve questões técnicas, 

operacionais, financeiras e políticas, a qual deve suprir a qualidade dos serviços, 

aliando-se a melhor relação custo-benefício). Neste sentido, as possíveis formas 

gestão dos serviços limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, os benefícios e 

desvantagens de cada modelo, é apresentada no Quadro 57 (pág. 267). 

 
Figura 33 – Formas de Gestão dos serviços de 
Limpeza Urbana de Manejo de Resíduos Sólidos. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Dentre as informações expostas no Quadro 57, menciona-se que o município pode 

optar por uma das formas de gestão apresentadas ou associar duas ou mais formas 

de acordo com a viabilidade, uma vez que os serviços de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos envolvem atividades distintas, embora correlatas. Assim, por 

exemplo, pode ser viável ao município gerir diretamente uma parcela dos serviços, 

terceirizar outra e delegar demais atividades. 

Deste modo, diante da situação diagnosticada no município e a partir de análises 

técnicas, recomenda-se para o município de Três Lagoas/MS a associação de 

diferentes formas de prestação dos serviços para o Sistema de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos, conforme apresenta o Quadro 58. 

Quadro 58 – Recomendações sobre as formas de prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos para o município de Três Lagoas/MS. 

SERVIÇOS PÚBLICOS RECOMENDAÇÃO DA FORMA DE PRESTAÇÃO 

Coleta convencional de resíduos 
sólidos 

• Concessão por Parceria Público-Privada (mediante estudo de viabilidade técnica e 
econômica); ou 

• Contratação de empresa técnica e operacionalmente habilitada para a prestação do 
serviço. 

Coleta seletiva de resíduos secos 

• Concessão por Parceria Público-Privada (mediante estudo de viabilidade técnica e 
econômica); ou 

• Contratação de empresa técnica e operacionalmente habilitada para a prestação do 
serviço. 

Operação dos Ponto de Entrega 
Voluntária (PEVs) 

• Concessão por Parceria Público-Privada (mediante estudo de viabilidade técnica e 
econômica); ou 

• Contratação de empresa técnica e operacionalmente habilitada para a prestação do 
serviço. 

Operação da Unidade de Triagem de 
Resíduos Sólidos (UTR) 

• Contratação de Associação ou Cooperativa de Catadores (1); ou 

• Contratação de empresa técnica e operacionalmente habilitada para a prestação do 
serviço. 

Operação do aterro sanitário 
municipal 

• Concessão por Parceria Público-Privada (mediante estudo de viabilidade técnica e 
econômica); ou 

• Contratação de empresa técnica e operacionalmente habilitada para a prestação do 
serviço. 

Implantação e operação de Unidades 
de Compostagem 

• Concretização via parcerias institucionais; ou 

• Contratação de empresa técnica e operacionalmente habilitada para a prestação do 
serviço. 

Coleta, tratamento e disposição final 
de Resíduos de Serviços de Saúde 

• Contratação de empresa técnica e operacionalmente habilitada para a prestação do 
serviço. 

Operação de Área de Triagem e 
Transbordo (ATT) com Unidade de 
Beneficiamento de RCC – Classe A 

• Concessão por Parceria Público-Privada (mediante estudo de viabilidade técnica e 
econômica); ou 

• Contratação de empresa técnica e operacionalmente habilitada para a prestação do 
serviço; ou 

• Administração Pública Direta. 

Operação dos serviços de limpeza 
urbana (varrição, capina, roçada, 
pinturas de meios-fios e outros.) 

• Administração Pública Direta; ou 

• Contratação de empresa técnica e operacionalmente habilitada para a prestação do 
serviço. 

Nota: (1) O Art. 39, inciso I, do Decreto nº 10.936/2022, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 

nº 12.305/2010) cita a possibilidade de dispensa de licitação para a contratação de cooperativas ou associações de catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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A adoção das formas de gestão recomendadas deve ser precedida de estudos 

aprofundados de viabilidade técnico-econômica, principalmente em caso de PPP, cujo 

processo de contratação deve constar estudo que comprove a viabilidade de tal forma 

de contrato. 

11.1.2 Reestruturação Administrativa e Capacitação Técnica 

A implementação e operacionalização do PMSB demandará uma estrutura gerencial 

apta, quantitativamente e qualitativamente por parte do município. Uma vez que 

conforme diagnosticado in loco, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS apresenta 

carências na capacidade institucional para a gestão e gerenciamento dos serviços de 

saneamento básico, principalmente em relação ao seu planejamento, supervisão e 

fiscalização. 

Deste modo, recomenda-se que o Poder Público Municipal realize reestruturações 

administrativas com o objetivo principal de readequações e fortalecimento de órgãos 

para maior eficiência no que diz respeito ao planejamento, prestação, fiscalização 

interna, supervisão dos serviços correlatos ao saneamento básico, incluindo os 

sistemas de Abastecimento de Água; Esgotamento Sanitário; Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas; e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Além disso, deverá prever a capacitação e o treinamento contínuo dos servidores 

municipais para a operacionalização e implantação das metas, projetos, ações e 

programas, elucidados no capítulo 9 (pág.211) e capítulo 10 (pág. 215). 

Posto isto, o Quadro 59 elucida os principais pontos que visam a adequação da 

estrutura administrativa e a capacitação técnica contínua dos servidores municipais. 

Quadro 59 – Adequações propostas à estrutura administrativa e à capacitação técnica. 

AÇÃO DESCRITIVO 

Criação do Órgão Executivo 

Criação dos Órgãos Executivos, denominados: Departamento de Saneamento 
Básico; e Departamento de Drenagem Urbana, vinculados à SEMEA e à 
SEINTRA, respectivamente, com corpo técnico formado por profissionais 
tecnicamente habilitados para a gestão dos serviços que envolvam o sistema 
de saneamento básico no município. 

Reestruturação do Órgão 

Colegiado Existente  

Reestruturação do Conselho Municipal de Saneamento Básico, de forma a 

efetivar o pleno controle social dos serviços correlatos ao saneamento básico. 

Instituir a Regulação e 

Fiscalização dos serviços 

públicos de saneamento básico 

Estabelecer o Ente Regulador para fiscalização externa e regulação dos 
serviços públicos de saneamento básico, de acordo com a decisão do 
município quanto as opções possíveis apresentadas no tópico 11.1.3 (pág. 
287). 
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AÇÃO DESCRITIVO 

Criação de um Sistema 

Municipal de Informação em 

Saneamento Básico 

Criação de um Sistema Municipal de Informações em Saneamento de Três 
Lagoas (SMIS-TL), vinculado à outros sistemas existentes ou que vierem a 
serem implementados no município, para aplicação dos mecanismos de 
monitoramento e avaliação do PMSB, bem como para a formação de um banco 
de dados georreferenciados do sistema (de forma a integrar as vertentes do 

saneamento básico). 

Fortalecimento da Ouvidoria 

Geral 

Deverá prever a reestruturação da ouvidoria já existente no município para 
receber sugestões, críticas, denúncias, queixas, avaliações e solicitações da 
população três-lagoense sobre as questões relativas ao saneamento básico, 
como Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais Urbanas e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, 
preferencialmente vinculada à secretaria responsável pela pasta de serviços 
públicos. 

Capacitação Técnica 

Capacitação e treinamento para servidores municipais através de reuniões ou 
oficinas entre as secretarias, organizada pelo Órgão Executivo, juntamente 
com a SEINTRA e SEMEA, bem como SMS e SEMEC, para o amplo 
conhecimento das ações propostas no presente PMSB, bem como das novas 
responsabilidades de cada secretaria e órgãos municipais para a efetiva 
implementação deste Plano. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

As adequações da estrutura administrativa previstas para o município, bem como a 

capacitação dos serviços municipais são fundamentais para o sucesso das ações 

propostas neste PMSB (Figura 34). Destaca-se que, o Órgão Colegiado e Ouvidoria 

também deverão relacionar-se com a empresa prestadora dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como com as demais 

prestadoras de serviços correlacionadas com o saneamento básico.  

 
Figura 34 – Esquematização da estruturação administrativa proposta para o município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Os subitens seguintes apresentam as principais indicações e detalhamentos do Órgão 

Executivo, da Ouvidoria, do Órgão Colegiado e do Fundo Municipal de Saneamento 

Básico. 

11.1.2.1Órgãos Executivos 

Com a finalidade de fortalecer os aspectos gerenciais existentes para a 

implementação do presente PMSB, propõe-se a criação de dois novos órgãos 

executivos: o Departamento de Saneamento Básico (DSB) e o Departamento de 

Drenagem Urbana (DDU), vinculados à SEMEA e SEINTRA, respectivamente, cuja a 

função de planejar, gerir, orientar e monitorar os serviços correlatos ao saneamento 

básico, fiscalizar e avaliar a implementação do PMSB, bem como executar algumas 

ações previstas em tal instrumento de planejamento no município de Três Lagoas/MS, 

conforme apresentado Quadro 60.  

Estas unidades administrativas deverão ser a principal fonte de informações para 

estruturação de base de dados para a correta alimentação dos mecanismos 

específicos de controle, prevendo a geração anual de relatório de acompanhamento 

e garantindo o amplo acesso das informações à população três-lagoense. 

Quadro 60 - Atribuições do Departamento de Saneamento Básico  

ATRIBUIÇÕES – PMSB 

DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO 

(DSB) 

DEPARTAMENTO DE DRENAGEM URBANA  

(DDU) 

Monitorar e avaliar a implementação das ações do 

PMSB relacionadas aos Sistema de Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário e do Sistema de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, bem 

como a qualidade e eficiência dos serviços correlatos a 

partir da utilização de mecanismos específicos de 

controle; 

Monitorar e avaliar a implementação das ações do 

PMSB relacionadas aos Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas, bem como a 

qualidade e eficiência dos serviços correlatos a partir da 

utilização de mecanismos específicos de controle; 

Gerar anualmente os relatórios de acompanhamento 

referente aos Sistema de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário e do Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, alinhado com as 

demais vertentes, e garantir o amplo acesso às 

informações deste para a população três-lagoense; 

Gerar anualmente os relatórios de acompanhamento 

referente ao Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas, alinhado com as demais vertentes, e 

garantir o amplo acesso às informações deste para a 

população três-lagoense; 

Planejar, gerir, orientar e monitorar os serviços 

correlatos aos Sistema de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário e do Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; 

Planejar, gerir, orientar e monitorar os serviços 

correlatos ao Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas; 

Fiscalizar e avaliar a implementação do PMSB 

relacionadas aos Sistema de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário e do Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; 

Fiscalizar e avaliar a implementação do PMSB 

relacionadas ao Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas; 
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ATRIBUIÇÕES – PMSB 

DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO 

(DSB) 

DEPARTAMENTO DE DRENAGEM URBANA  

(DDU) 

Executar algumas ações previstas em tal instrumento de planejamento no município de Três Lagoas/MS; 

Receber os processos da Ouvidoria, cobrar e 

acompanhar seu desenvolvimento junto aos 

responsáveis pela execução dos serviços relacionados 

aos serviços de Sistema de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário e do Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; 

Receber os processos do DSB, referente aos processos 

da Ouvidoria, cobrar e acompanhar seu 

desenvolvimento junto aos responsáveis pela execução 

dos serviços relacionados aos serviços de Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

Coordenar a geração de relatórios de acompanhamento das implementações das ações e metas pré-

estabelecidos com periodicidade anual (a ser realizado de forma conjunta entre os departamentos).  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para as atribuições de ambos os departamentos, estes deveram ser constituído de, 

no mínimo, 3 (três) funcionários, conforme recomendações a seguir: 

• 1 (um) profissional de nível superior com formação em Engenharia Civil, 

Sanitária e/ou Ambiental com atribuição de supervisionar, coordenar e planejar 

os serviços de saneamento; 

• 1 (um) Técnico em Saneamento ou Meio Ambiente com atribuição de fiscalizar, 

acompanhar e dar suporte ao Engenheiro; 

• 1 (um) profissional de nível médio alocado para serviços administrativos. 

Cabe observar que é possível a realocação de competências de funcionários dentro 

da SEMEA e SEINTRA para a estruturação dos departamentos. Entretanto, deve ser 

devidamente planejada esta mudança para que o acúmulo de funções não prejudique 

a eficiência de outros serviços. 

11.1.2.2Ouvidoria 

Dentre os mecanismos de reestruturação administrativa para a implementação do 

PMSB do município de Três Lagoas/MS, é de grande importância aqueles que 

preveem a participação social. Neste sentido, cita-se a “Ouvidoria” que pode ser 

definida como órgão para recebimento de reclamações, avaliações e denúncias, ou 

seja, são canais permanentes de comunicação direta com a população. Assim, 

recomenda-se a reestruturação da Ouvidoria Geral Municipal (OGM) já existente, para 

receber sugestões, críticas, denúncias, queixas, avaliação e ideias de qualquer 

cidadão três-lagoas sobre questões relativas ao sistema de saneamento básico. 
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Recomenda-se que o Departamento de Saneamento Básico (Órgão Executivo) 

também tenha vínculo com a Ouvidoria para que possa acompanhar os registros 

relacionados ao saneamento básico.  

A Ouvidoria terá como atribuições, além das que já possui, de atender, registrar, 

sistematizar os processos referentes ao saneamento básico, posteriormente 

encaminhando-os ao setor responsável e competente por tratar o assunto, neste caso 

para o Departamento de Saneamento Básico (Órgão Executivo). A Ouvidoria deve 

ainda, acompanhar as providências tomadas, fornecendo o devido retorno ao 

interessado no processo.  

A Ouvidoria Geral Municipal (OGM) atualmente dispõe de um telefone fixo para 

recebimento de chamadas e um canal virtual no website da Prefeitura Municipal de 

Três Lagoas/MS para atendimento ao cidadão três-lagoense (Figura 35). Através 

destes canais os munícipes podem realizar elogios, sugestões, solicitações, 

reclamações e denúncias. 

 
Figura 35 – Canais de comunicação da Ouvidoria Geral Municipal (OGM) da Prefeitura Municipal de Três 
Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de. Três Lagoas (2022). 

Em consulta ao site da OGM é possível perceber que os assuntos relativos a 

saneamento básico e especificamente aos serviços relativos ao saneamento básico 

não estão definidos claramente dentro do canal virtual, cabendo aos munícipes 
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relatarem seus anseios quanto aos serviços públicos. Posto isto, como forma de 

otimização das informações, deve-se optar pela reestruturação da OGM, integrando 

o sistema com opções de chamados mais específicos para os serviços relativos ao 

saneamento básico, tais como: 

• Problemas na rede de distribuição de água; 

• Problemas na rede de esgoto; 

• Solicitação de ligação de esgoto ou de água; 

• Danos em dispositivos de drenagem urbana: sarjetas, bocas de lobo, poços de 

visita; 

• Extravasamento de bocas de lobo e poços de visita (PVs); 

• Bocas de lobo entupidas; 

• Problemas com alagamentos e enchentes; 

• Coleta de resíduos sólidos com espalhamento de resíduos na via, não 

ocorrência nos dias previstos, dentre outros; 

• Solicitação para varrição, capina/roçada, corte e poda de árvores; 

• Destinação inadequada de lixo, entulho (RCC) e volumosos; 

• Limpeza e melhorias em praças e áreas e lazer; margens dos córregos e rios; 

• Queima de lixo; e 

• Recolhimento de lixo nos coletores públicos (lixeiras). 

Conforme abordado no Diagnóstico Situacional dos Tomos II e III de Três Lagoas/MS, 

os serviços relativos as vertentes de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

são prestados pela empresa de saneamento Sanesul (através do Contrato de 

Programa nº 001/2011), sendo de responsabilidade da concessionária solucionar 

possíveis chamados e solicitações da população três-lagoense atendida pelos 

serviços. Assim, evidencia-se que a Sanesul possui uma ouvidoria própria, apta a 

receber os anseios dos usuários, empregados e prestadores de serviços, contando 

com diferentes canais de atendimento ao público, conforme elucidado pela Figura 36. 

No que concerne aos serviços relativos à drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, fica a encargo da OGM 

receber as devidas reclamações, denúncias, sugestões e afins, bem como prover os 

devidos encaminhamentos e retorno ao solicitante, visto que estes serviços são 

realizados via prestação direta pelo titular, neste caso, a própria municipalidade. 
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Figura 36 – Canal de comunicação da ouvidoria da Sanesul para atendimento dos usuários dos serviços. 
Fonte: Autores, a partir da Sanesul (2022). 

Diante do exposto, destaca-se que a OGM, no contexto de planejamento neste PMSB, 

será um organismo centralizador de ouvidoria, uma vez que deverá existir uma troca 

de informações entre a ouvidoria pertencente ao Poder Público Municipal (OGM) e a 

ouvidoria da Sanesul, de forma que propicie à municipalidade o acompanhamento das 

atividades executadas, o repasse dos chamados oriundos da sociedade via OGM e o 

retorno ao cidadão, além de também transmitir os principais anseios dos cidadãos 

para a concessionária. 

Deste modo, além da integração mencionada para entes prestadores de serviços, é 

importante que a OGM tenha uma conexão direta com a ouvidoria do Ente Regulador 

(a ser criado ou contratado) para a recepção de chamados que possam ser realizados 

diretamente neste ente ou via fiscalização. 

Portanto, sugere-se que a OGM tenha a função também de gerar relatórios semestrais 

que retratarão a situação quanto aos atendimentos registrados, informando, dentre 
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outros aspectos, os tipos de demanda, a forma utilizada para envio da manifestação, 

o número de solicitações atendidas, em processamento e improcedentes. 

As informações dos relatórios deverão ser agregadas ao SMIS-TL, para que 

posteriormente sejam disponibilizadas e divulgadas considerando a situação e/ou 

andamento atual dos processos sistematizados na ouvidoria, de modo que haja 

geração de dados e interpretação de resultados para a tomada de decisões por parte 

da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS e do Departamento de Saneamento 

Básico, bem como proporcione o acompanhamento dos serviços prestados pela 

comunidade em geral. 

Assim, a Figura 37 apresenta o fluxo previsto para a troca de informações entre as 

ouvidorias existentes no município relacionadas aos serviços correlatos ao 

saneamento básico. 

 
Figura 37 – Fluxo proposto para a troca de informação entre as ouvidorias ligadas ao sistema de 
saneamento básico no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elabora pelos autores. 

11.1.2.3Órgão Colegiado 

A Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal nº°11.445/2007, alterada pela 

Lei Federal nº 14.026/2020) e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 
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nº 12.305/2010) estabelecem como um de seus instrumentos os órgãos colegiados 

municipais destinados ao controle social dos serviços de saneamento básico. Assim, 

a formação de um órgão colegiado ocorre por representações paritárias, ou seja, entre 

governo e sociedade, as quais comumente têm prerrogativa consultiva12 ou 

deliberativa13. 

Neste sentido, menciona-se que a formação de um órgão colegiado é de grande 

relevância para a administração pública no que concerne as questões ambientais, 

uma vez que este órgão fica incumbido de discutir, organizar e planejar assuntos 

pertinentes às temáticas relativas ao meio ambiente e saneamento básico, não 

deixando sob tutela de um único gestor. 

Posto isto, cita-se a Lei Municipal nº 2.867, de 16 de dezembro de 2014 (Política 

Municipal de Saneamento Básico), que institui o Conselho Municipal de Saneamento 

Básico, órgão colegiado, consultivo e opinativo, de nível estratégico superior do 

sistema municipal de saneamento básico. 

Assim, como o município já possui um órgão colegiado, sugere-se que ocorra uma 

reestruturação legal do CMSB, que deverá ampliar de forma mais clara seu escopo 

de atuação de maneira a prever o controle social, envolvendo os serviços públicos de 

saneamento básico. 

Quanto à composição dos órgãos colegiados, é assegurada pelo Decreto Federal 

nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei Federal nº 11.445/2007 e 

alterações posteriores, a participação das seguintes representações: 

• Titulares dos serviços; 

• Órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 

• Prestadores de serviços públicos de saneamento;  

• Usuários de serviços de saneamento básico; e 

• Entidades técnicas, organização da sociedade civil e de defesa do consumidor 

relacionadas ao setor de saneamento básico. 

 
12 É aquele que tem a função de emitir parecer e dar sugestões sobre as políticas públicas, não possuindo poder 

decisório (MARTINS et al., 2014). 
13 É aquele que possui poder de discutir e decidir sobre os rumos das políticas públicas executadas pelo governo (MARTINS et 

al., 2014). 
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Neste contexto, destaca-se que a composição atual do CMSB não prevê a 

participação dos setores supramencionados, necessitando, portanto, de readequação 

via dispositivo legal (Lei Municipal nº 2.867, de 16 de dezembro de 2014) com 

posterior efetivação do disposto. Ainda, analisando as competências do CMSB, 

percebe-se a necessidade de ajustes deste órgão para desempenho das funções 

propostas neste PMSB e, principalmente promover e assegurar o controle social 

exigido pela PNSB.  

Diante do exposto, elaborou-se a Figura 38 que elucida as competências sugeridas e 

atribuições do Conselho Municipal de Saneamento Básico (CMSB) de Três 

Lagoas/MS. 

 
Figura 38 – Competências sugeridas ao Conselho Municipal de Saneamento Básico de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

É assegurado também ao órgão colegiado de controle social o acesso a quaisquer 

documentos e informações produzidas por órgãos ou entidades de regulação ou de 

fiscalização (exceto documentos considerados sigilosos em razão de interesse público 

relevante, mediante prévia e motivada decisão), bem como a possibilidade de solicitar 

a elaboração de estudos com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões. 

Ademais, cabe mencionar que o Decreto Federal nº 8.211/2014 (altera o Art. 34, § 6º 

do Decreto nº 7.217/2010) vedou, após 31 de dezembro de 2014, o acesso a recursos 
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federais destinados a saneamento básico, aos titulares desses serviços públicos que 

não tiverem instituído o controle social através de órgão colegiado, por meio de 

legislação específica. Ressalva-se que em Três Lagoas/MS, ao menos a exigência 

legal mencionada, em essência, já está cumprida e, portanto, os ajustes propostos 

foram no sentido de se efetivar em plenitude o controle social. 

11.1.2.4Fundo Municipal de Saneamento 

A Lei Federal nº 4.320/1964 que delibera Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal, em seu Art. 71, define que o fundo especial constitui 

o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de 

determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de 

aplicação (BRASIL, 1964). Complementarmente, os fundos públicos meramente 

contábeis não possuem personalidade jurídica, receita, nem patrimônio próprios e, 

também não ordenam nem executam recursos. 

Diante do exposto, o município de Três Lagoas/MS já possui um Fundo Municipal de 

Saneamento Básico, criado pela Lei Municipal nº 2.298/2008, com a finalidade de 

financiar planos, programas, projetos, pesquisas e tecnologias de cunho ambiental, 

bem como implementar ações voltadas ao controle, à fiscalização, à defesa e à 

recuperação do meio ambiente, observadas as diretrizes da Política Municipal de Meio 

Ambiente. Assim o fundo específico deve ter os seguintes objetivos principais: 

• Custear os serviços correlatos ao saneamento, incluindo drenagem e manejo 

das águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município 

de Três Lagoas/MS; 

• Prover receitas para o custeio das atividades do Órgão Executivo (ver 

subcapítulo 11.1.2.1, pág. 278) vinculado à SEMEA. 

Assim, para que sejam alcançados os objetivos supracitados, recomenda-se que os 

recursos para o Fundo Municipal de Saneamento Básico de Três Lagoas/MS sejam 

provenientes, além das apresentadas pelas Lei Municipal nº 2.298/2008, como 

também de: 
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• Receitas decorrentes da arrecadação da taxa ou tarifa específica para os 

serviços de saneamento;  

• Dotações orçamentárias próprias e créditos suplementares destinados ao 

saneamento;  

• Receitas provenientes da realização de recursos financeiros;  

• Contribuições ou doações de outras origens;  

• Recursos de origem orçamentária da União e do Estado destinados ao 

desenvolvimento urbano e ao saneamento básico;  

• Recursos provenientes de operações de crédito internas e externas;  

• Originários de empréstimos concedidos por autarquias, empresas ou 

administração indireta do Município, Estado ou União;  

• Juros e resultados de aplicações financeiras;  

• Produto da execução de créditos relacionados ao saneamento básico inscritos 

na dívida ativa. 

Importante se faz recomendar que os recursos sejam sempre aplicados na 

estruturação da vertente para o qual foram obtidos, evitando assim o incorreto uso 

das verbas e, consequentemente, prejuízos às determinadas vertentes do 

saneamento básico. Para isto, propõe-se que sejam previstas rubricas específicas 

para cada vertente dentro do Fundo Municipal de Saneamento. 

Os registros orçamentários, financeiros e patrimoniais do Fundo Municipal de 

Saneamento serão de competência da contabilidade da Administração Pública do 

município. Entretanto, poderão ser elaborados outros registros auxiliares para 

orientação dos gestores no cumprimento das metas. Ressalta-se que devem cumprir 

as exigências legais vigentes, como a Lei nº 4.320/1964 e Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) (BRASIL, 1964, 2000a). 

11.1.3 Formas de Regulação e Fiscalização 

A PNSB (Lei Federal nº 11.445/2007 e alterações posteriores), que institui as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, dentre as quais se incluem os serviços públicos 

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

pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos estabelece que o titular 

dos serviços de saneamento básico deverá prestar diretamente ou autorizar a 
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delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, 

bem como os procedimentos de sua atuação. Ainda estabelece que o ente regulador 

deve ter sua função exercida seguindo os princípios de independência decisória, 

incluindo autonomia administrativa e financeira, bem como de tecnicidade (BRASIL, 

2007). 

Neste sentido, menciona-se o Decreto Federal nº 7.217, 23 de dezembro de 2010, 

que regulamenta a PNSB, trazendo as definições de regulação e fiscalização para os 

serviços de saneamento básico, sendo estas adotadas neste Plano e expostas a 

seguir: 

• Regulação: todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado serviço 

público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto 

socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua 

oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços 

públicos, para atingir os objetivos do Art. 27 do Decreto Federal nº 7.217/2010. 

• Fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou 

avaliação, no sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos 

editados pelo poder público e a utilização efetiva ou potencial do serviço público 

(BRASIL, 2010a). 

Os entes reguladores possuem natureza autárquica de regime especial, pois suas 

ações de regular, controlar e fiscalizar os serviços sob sua tutela de atuação, conforme 

a Lei supramencionada, devem ser consubstanciadas e garantidas através da 

independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira da 

entidade reguladora. Portanto, para que o exercício e as decisões do ente regulador 

sejam realizados de forma plena, suas funções necessitam atender ao crivo da 

independência, transparência e tecnicidade. 

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Três Lagoas/MS, 

que são executados pela Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul (Sanesul), 

tem sua regulação delegada à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos 

do Estado de Mato Grosso do Sul – AGEMS (antiga Agepan), através do Convênio de 

Cooperação nº 001/2011. 
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Em relação aos serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas e 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, estes são prestados pela Prefeitura 

Municipal de Três Lagoas/MS, através da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e 

Trânsito (SEINTRA), sendo as atividades executadas diretamente pela prefeitura e 

uma parcela realizada por empresas terceirizadas. As ações de fiscalização desses 

serviços estão a cargo da própria Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 

Trânsito.  

Destaca-se que foi identificado a autorização de convênio com a AGEMS para a 

regulação dos serviços limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos delegados no 

município de Três Lagoas/MS, conforme a Lei Municipal nº 3.630/2019, entretanto não 

foram identificados atuação efetiva de ente regulador para o serviço.  

Neste sentido, consoante ao §1º do Art. 23 da Lei Federal nº 11.445/2007 e alterações 

posteriores, a regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser 

delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora e o ato de delegação 

explicitará a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem 

desempenhadas pelas partes envolvidas. 

Deste modo, o Art. 22 da Lei Federal nº 11.445/2007 e alterações posteriores, define 

como objetivos da regulação: 

• Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para 

a satisfação dos usuários, com observação das normas de referência editadas 

pela ANA; 

• Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos de 

prestação de serviços e nos planos municipais ou de prestação regionalizada 

do saneamento básico; 

• Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos 

órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa da Concorrência; e 

• Definir tarifas que assegure tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos quanto a modicidade tarifaria, por mecanismos que gerem eficiência 

e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de 

produtividade com os usuários.  
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Para tanto, recomenda-se a análise de viabilidade para consecução de uma das 

opções listadas a seguir: 

• Instituição de organismo vinculado ao Poder Público Executivo com 

independência decisória e autonomia administrativa, funcional, técnica, 

orçamentária e com poder de polícia. 

• Manutenção da regulação via contratação da Agência Estadual de Regulação 

de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) no âmbito dos serviços 

relativos a Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, com expansão 

para todas as vertentes do saneamento, como por exemplo: Drenagem e 

Manejo das Águas Pluviais Urbanas e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos (sendo as duas últimas ainda não abarcadas nas competências da 

respectiva agência); e 

• Articular com os municípios do entorno a fim de avaliar a viabilidade de um 

arranjo intermunicipal e, caso exista a viabilidade, criar uma Agência 

Intermunicipal de Regulação, que atenderá com uma estrutura única um 

conjunto de municípios, resultando em economicidade para os entes 

associados. 

Caso a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS optar pela regulação por meio de 

Agência Intermunicipal, esta deve prever a possibilidade do surgimento de imbróglios 

administrativos e/ou demasiados aspectos burocráticos para a formalização dos 

consórcios entre os municípios. Entretanto, este tipo de arranjo favorece nos aspectos 

econômicos, de sustentabilidade dos serviços, podendo promover melhoria do corpo 

técnico e capacitação dos servidores públicos encarregados do planejamento e 

implementação das infraestruturas de drenagem urbana, mostrando-se uma 

alternativa de regulação dos serviços cada vez mais adotada por município brasileiros, 

a citar a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), que conta com 

cerca de 201 municípios catarinenses consociados e realiza a regulação e fiscalização 

dos serviços de saneamento básico nos municípios de Santa Catarina (ARIS, 2020). 

Neste sentido, ainda se apresenta como opção a criação de uma Agência Municipal 

para fiscalização e regulação dos serviços públicos existentes no município, como por 

exemplo saneamento básico, energia elétrica, gás canalizado, transporte, dentre 

outros. Entretanto, a criação desta autarquia municipal se trata de pretensões futuras 
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da municipalidade, necessitando de estudos de viabilidade, bem como de um 

planejamento estratégico para a concepção desta estrutura. 

Quanto à execução das atividades administrativas de regulação, inclusive 

organização, bem como de fiscalização dos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, a PNSB estabelece que o titular do serviço 

poderá executá-la de duas formas: diretamente ou mediante delegação, conforme 

evidenciado pela Figura 39. 

 
Figura 39 – Formas de execução das atividades administrativas de regulação e de fiscalização. 
Nota: CMSB: Conselho Municipal de Saneamento Básico. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do Decreto Federal nº 7.217/2010 Brasil (2010). 
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Neste contexto, para a atuação de um ente regulador próprio da municipalidade 

(exemplo: autarquia) é necessária a delegação das competências, formalizada 

mediante disposição legal, dispondo, dentre outras definições, detalhamentos que 

estabeleçam sua forma de atuação quanto às funções dadas ao ente responsável pela 

regulação e fiscalização dos serviços públicos atinentes ao saneamento básico, com 

o detalhamento das suas formas, tais como: 

• Definição dos principais tópicos a serem regulados e fiscalizados (exemplo: 

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

pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, dentre outras, 

que podem ser reguladas exclusivamente por um único ente regulador14 ou 

podem ser individualizadas conforme melhor viabilidade para o município); 

• Analisar e autorizar a prática de reajustes e revisão das tarifas e demais 

contraprestações pecuniárias devidas pela prestação dos serviços públicos de 

sua competência, bem como a revisão dos demais termos dos contratos que 

vierem a ser celebrados entre poder concedente e prestador dos referidos 

serviços, na forma prevista nos instrumentos de regulação, além de adotar as 

medidas necessárias à sua concretização, devendo manter o permanente 

equilíbrio econômico-financeiro dos instrumentos contratuais mantidos com o 

prestador do serviço; 

• Garantir que as tarifas assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos quanto à modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a 

eficiência e eficácia dos serviços públicos e que permitam a apropriação social 

dos ganhos de produtividade; 

• Estimular a melhoria da qualidade e aumento da produtividade dos serviços 

públicos atinentes aos serviços públicos de sua competência; 

• Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços 

públicos e para a satisfação dos usuários, por meio dos atos administrativos 

por ela elaborados; 

• Disciplinar e fiscalizar de forma externa as atividades auxiliares, 

complementares ou decorrentes dos serviços públicos de sua competência; 

 
14 Neste caso, o Ente Regulador deverá ter capacidade institucional e funcional, ser habilitado e capacitado para executar 

plenamente em observância à PNRS, a regulação do rol de serviços de saneamento básico. 
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• Fiscalizar as providências relativas às queixas e reclamações dos usuários 

oriundas tanto de seu canal de comunicação, da OGM e/ou outros canais que 

porventura sejam estabelecidos; 

• Garantir a aplicação do princípio da isonomia no acesso e uso dos serviços 

regulados; 

• Buscar a modicidade das tarifas com o justo retorno dos investimentos para os 

serviços públicos de sua competência; 

• Zelar pela preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos serviços 

públicos regulados de sua competência; 

• Adotar as medidas necessárias para defender os direitos dos usuários dos 

serviços públicos regulados de sua competência; 

• De forma articulada com o OGM, receber as reclamações dos usuários e apurar 

aquelas que não tenham sido resolvidas pelo prestador dos serviços públicos; 

• Aplicar as sanções legais, regulamentares e contratuais, nos casos de infração, 

devendo ser observadas as normas previstas nos seus atos administrativos; 

• Recomendar ao poder concedente a intervenção na prestação indireta dos 

serviços públicos de saneamento básico, na forma da legislação aplicável e do 

instrumento de regulação contratual, bem como adotar as medidas necessárias 

à sua concretização, caso necessário; 

• Recomendar ao poder concedente a extinção da delegação da prestação dos 

serviços públicos e a reversão dos bens vinculados, inclusive a sua imediata 

retomada, na forma da legislação aplicável e do instrumento de regulação 

contratual, bem como adotar as medidas necessárias à sua concretização, 

caso necessário; 

• Acompanhar o desenvolvimento tecnológico e organizacional dos mecanismos 

de execução dos serviços públicos objeto de sua competência buscando 

promover a introdução de mecanismos mais sustentáveis do que os praticados 

mediante a viabilidade socioeconômica de sua consecução no âmbito 

municipal; 

• Propor ao poder concedente as medidas de políticas governamentais que 

considerar cabíveis ao contexto municipal e a melhoria dos serviços regulados 

de sua competência; 
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• Requisitar informações relativas aos serviços públicos delegados de forma 

articulada via SMIS-TL e alinhada com o Departamento de Saneamento Básico 

(DSB). 

• Compor e deliberar, em esfera administrativa, quanto aos conflitos de 

interesses entre poder concedente (ou titular) dos serviços públicos, prestador 

dos serviços públicos e/ou usuários; 

• Deliberar, na esfera administrativa, quanto à interpretação da legislação e 

normas regulamentares relativas aos serviços regulados de sua competência; 

• Permitir o amplo acesso às informações sobre a prestação dos serviços 

públicos e sobre suas próprias atividades. Para tanto, sugere-se a definição de 

periodicidade de emissão de relatórios, estudos, decisões e instrumentos 

equivalentes que se refiram a regulação ou a fiscalização; 

• Fiscalizar a qualidade dos serviços públicos por meio de indicadores como os 

propostos no capítulo 12 (pág. 319 deste Tomo) e/ou outros procedimentos que 

possam ser criados internamente ou conjuntamente com o Departamento de 

Saneamento Básico (DSB); 

• Auxiliar o prestador dos serviços públicos no relacionamento com os demais 

prestadores de serviços públicos, com as demais autoridades municipais, 

estaduais e federais e com as comunidades de usuários, buscando facilitar o 

atendimento dos objetivos da prestação indireta do serviço; 

• Coibir a prestação clandestina dos serviços públicos, aplicando as sanções 

cabíveis; 

• Submeter ao Prefeito Municipal propostas de declaração de utilidade pública, 

para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, dos bens 

necessários à implantação, operação ou manutenção de infraestruturas para 

os serviços públicos regulados; 

• Zelar pela contínua preservação das condições de manutenção dos bens 

inerentes à prestação dos serviços públicos, tendo em vista seu adequado 

estado de conservação à época da reversão desses bens ao município, quando 

for necessário; 

• Acompanhar e auxiliar a execução das futuras revisões do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB); 
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• Arrecadar, dos prestadores dos serviços públicos de saneamento básico, os 

valores que serão utilizados para custear as atividades de fiscalização e 

regulação dos referidos serviços; 

• Prestar contas de sua administração; 

• Manter estrutura funcional e organizacional adequada para a regulação e 

fiscalização do serviço público delegado de sua competência; 

• Decidir quanto à celebração, alteração ou extinção de seus contratos, bem 

como quanto à contratação, nomeação, exoneração e aplicação de sanções 

disciplinares a seus servidores, realizando os procedimentos necessários, na 

forma que dispuser a regulamentação; 

• Adquirir, administrar e alienar seus bens, nos termos legais do município; 

• Formular sua proposta de orçamento, encaminhando-a ao Gabinete do Prefeito 

Municipal; 

• Recomendar a prorrogação do prazo do instrumento de delegação dos serviços 

públicos delegados; 

• Prevenir e reprimir o abuso econômico, ressalvada a competência dos órgãos 

integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; 

• Contratar serviços técnicos, vistorias, estudos, auditoria ou exame necessários 

ao exercício das atividades de sua competência com entes públicos ou 

privados; 

• Promover estudos e pesquisas, visando ao desenvolvimento dos serviços 

públicos regulados de sua competência; 

• Interagir com autoridades federais, estaduais e municipais responsáveis pela 

regulamentação e fiscalização dos serviços públicos sob sua jurisdição, bem 

como por outras atividades que afetem esses serviços; 

• Dar publicidade a suas decisões. 

Caso haja a instituição de uma Agência Reguladora Municipal, é importante que esta 

incorpore a regulação de todos os serviços realizados no âmbito municipal, incluindo 

as quatro vertentes do saneamento básico, bem como aglutine os serviços relativos a 

abastecimento de água e esgotamento sanitário que são executados no momento (em 

2022) pela AGEMS, uma vez que viabilizará a estruturação e favorecerá a diminuição 

de custos gerais para regulação dos serviços. 
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Nesse sentido, caso ocorra efetivamente a instituição da Agência Reguladora 

Municipal (ou mesmo intermunicipal), sugere-se a alíquota de 0,7% da receita 

operacional bruta do concessionário ou permissionário como taxa de manutenção 

administrativa, isto é, a taxa mensal a ser paga pelas empresas reguladas, que 

prestam serviços públicos no município. Essa alíquota deve ser paga à Agência 

Reguladora para arcar com os custos de manutenção de suas atividades e 

dependências. 

Complementarmente às competências de regulação e fiscalização que deverão ser 

cumpridas pelo Ente Regulador, a SEINTRA, o DDU e o DSB deverá ser os agentes 

fiscalizadores internos dos prestadores de serviço (realizado pelo titular ou por 

delegação), objetivando monitorar a qualidade e eficiência dos serviços prestados, 

reportando as deficiências, em primeira instância, diretamente aos responsáveis pela 

prestação e, em caso de reincidências ou não adequação, reportar ao agente externo 

regulador e fiscalizador responsável (ente regulador). 

Deste modo, a estrutura de fiscalização e regulação proposta para o município de Três 

Lagoas/MS é apresentada na Figura 40, evidenciando que pode ocorrer a regulação 

e fiscalização dos serviços de saneamento básico através de um órgão externo (ente 

regulador) e interno (que pode ser um órgão da administração direta). 
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Figura 40 – Estrutura proposta para a regulação e fiscalização por agente interno e externo dos serviços 
públicos de saneamento básico do município de Três Lagoas/MS. 
Nota: CMSB – Conselho Municipal de Saneamento Básico 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

11.1.4 Verificação Independente  

O Decreto Estadual nº 15.355/2020 define o Verificador Independente como:  

pessoa jurídica de direito privado contratada para monitorar e aferir o 
desempenho do parceiro privado, auxiliar o poder concedente na fiscalização, 
dentre outras atribuições na forma da lei e do contrato, e que esteja apta a 
atuar com total imparcialidade e independência frente às partes. (MATO 
GROSSO DO SUL, 2020) 

Nesse sentido, recomenda-se veemente que, caso os serviços de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos venham 

a ser prestados no município de Três Lagoas/MS por meio de concessão (seja 

administrativa, patrocinada ou mediante PPP), esses sejam providos de Verificador 

Independente. 

Destaca-se que o Verificador Independente não substitui o Poder Público da função 

de fiscalização, tendo a administração pública a prerrogativa de exercer a atividade 

fiscalizadora por meio de auditorias, visitas técnicas ou de solicitações de quaisquer 

informações concernentes ao âmbito do contrato de concessão que julgar 

necessárias. 
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Assim, além de o Verificador Independente auxiliar a administração pública nas 

atividades de fiscalização, ajuda na imparcialidade da relação contratual, dando a 

segurança necessária ao parceiro privado por se tratar de avaliação de desempenho 

independente. Portanto, a atuação do Verificador Independente representa um 

instrumento que contribui para o controle e garantia da consistência das informações 

repassadas pela Concessionária, possibilitando a manutenção de serviços públicos 

de qualidade e assegurando o retorno financeiro adequado ao parceiro privado. 

Considerando que Três Lagoas/MS integra o rol de municípios abrangidos pela PPP 

em trâmite no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, cujo objeto engloba os 

serviços de esgotamento sanitário, sabe-se que existe a previsão de Verificador 

Independente para esses serviços. Assim, o Poder Público Municipal deve atentar-se 

à provisão dessa verificação para os serviços de abastecimento de água e limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos. 

11.1.5 Controle Social  

A PNSB (Lei Federal nº 11.445/2007 e alterações posteriores) e a PNRS (Lei Federal 

nº 12.305/2010) definem controle social como o conjunto de mecanismos e 

procedimentos que garantem à sociedade informações e participação nos processos 

de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos 

serviços públicos de saneamento básico (BRASIL, 2007). Ainda, de acordo com a 

referida lei, os órgãos colegiados municipais podem vir a participar do controle social 

dos serviços de saneamento básico. 

Deste modo, recomenda-se que o Poder Público Municipal articule a reestruturação 

do Órgão Colegiado municipal existente (CMSB), para o controle social relacionado 

com os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

assim, sugere-se a adoção dos mecanismos de controle social conforme 

apresentados na Figura 41. 
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Figura 41 – Mecanismo de controle social propostos para o município de Três Lagoas/MS.  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Inerente a isto, o Art. 34 do Decreto Federal nº 7.217/2010 (que regulamenta a Lei 

Federal nº 11.445/2007 e alterações posteriores) descreve os mecanismos de 

controle social que poderão ser adotados para instituir o controle social dos serviços 

de saneamento básico, sendo eles: 

• Debates e audiências públicas; 

• Consultas públicas; 

• Conferências públicas e, 

• Participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, sendo assegurada a 

participação dos seguintes representantes: 

o Dos titulares dos serviços; 

o Dos órgãos governamentais relacionados ao setor; 

o Dos prestadores de serviços públicos; e 

o Das entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 

consumidor. 

Assim, as Audiências Públicas mencionadas na Figura 41 devem ser realizadas de 

modo a possibilitar o acesso dos munícipes, podendo ser realizadas de forma 

regionalizada e envolver debates de assuntos diversos relacionados à temática. Já as 

Consultas Públicas devem ser promovidas de forma a possibilitar que qualquer 

pessoa, independentemente de interesse, ofereça críticas e sugestões às propostas 

do Poder Público Municipal, devendo tais consultas serem adequadamente 

respondidas. 
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Deste modo, conforme exposto no item 11.1.2.3 (pág.283), recomenda-se que o 

Poder Público Municipal articule a reestruturação do CMSB, a qual deverá conter 

dentro de suas competências as atribuições pertinentes ao saneamento básico. 

Evidencia-se que o Decreto Federal nº 10.203/2020 (altera o Art. 26, § 2º do Decreto 

nº 7.217/2010) cita que após 31 de dezembro de 2022 será vedado o acesso a 

recursos federais ou aos geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, 

quando destinados a serviços de saneamento básico.  

Já o Decreto Federal nº 8.211/2014 (altera o Art. 34, § 6º do Decreto nº 7.217/2010) 

determinou o prazo de até 31 de dezembro de 2014 para que os municípios 

instituíssem, por meio de legislação específica, o controle social realizado por órgão 

colegiado (ver item 11.1.2.3, pág. 283) para garantir acesso a recursos federais ou 

aos geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, o qual Três Lagoas/MS 

cumpriu no prazo determinado. 

Neste âmbito, um evento que contribui para o controle social dos serviços prestados 

é a Conferência das Cidades que, para potencialização dos benefícios, deve ser 

sempre bem planejada e executada. 

Mediante informações verificadas na Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, o Poder 

Público Municipal possui canais em redes sociais, tais como: Instagram, Facebook, 

Youtube, dentre outros. Estes canais podem ser agregados ao controle social de 

modo a aproximar os munícipes às questões pertinentes ao setor de saneamento 

básico, perfazendo-se de um meio de disseminação de informações e educação 

ambiental. 

11.1.6 Sistema Municipal de Informações em Saneamento - SMIS 

A fim de avaliar e monitorar a implementação do presente PMSB, bem como estruturar 

um banco de dados sobre as vertentes do saneamento básico do município de Três 

Lagoas/MS, sendo disponibilizado informações relativas ao sistema de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Deste 

modo, recomenda-se que a administração municipal institua um Sistema Municipal de 

Informações em Saneamento (SMIS-TL), automatizado, capaz de coletar, armazenar 

e processar dados. 
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A criação deste Sistema de Informações deve ser realizada em conformidade com a 

Lei Federal nº 12.305/2010 e Lei Federal nº 11.445/2007 e alterações posteriores. 

Desta forma, os gestores municipais devem buscar a compatibilização do SMIS-TL 

com os demais sistemas municipais existentes e que vem a existir. 

O SMIS-TL constituirá uma importante ferramenta de gestão, uma vez que os dados 

e informações disponibilizadas pelo sistema servirão de subsídio para o planejamento, 

supervisão, gerenciamento e regulação dos serviços de saneamento básico, além de 

auxiliar na verificação de eficiência e efetividade de processos e programas propostos 

pelo presente instrumento de gestão. 

Neste sentido, a sua implementação e operacionalização deverão ocorrer mediante 

uma capacitação técnica dos gestores municipais e os setores ligados à temática em 

questão. O SMIS-TL deve ser composto por indicadores de fácil obtenção, apuração 

e compreensão, confiáveis do ponto de vista do seu conteúdo e fontes, permitindo o 

acesso dos usuários às informações disponíveis. 

Ainda, recomenda-se que esse sistema busque mensurar a situação dos serviços de 

saneamento básico, que inclui os sistemas de abastecimento de água, de 

esgotamento sanitário, de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de forma a orientar o alcance dos 

objetivos e os cumprimentos das metas traçadas no PMSB. Além disso, deverá 

auxiliar, nas questões envolvendo o planejamento, prestação, fiscalização e controle 

dos serviços. 

Para a estruturação do SMIS-TL, recomenda-se que sejam contemplados dados 

ambientais, operacionais e econômicos e os indicadores propostos para o município 

de Três Lagoas/MS, além de prever a cooperação com as demais administrações 

públicas relacionadas com os serviços de saneamento básico. 

Diante do exposto, para auxiliar o sistema de informações, os dados primários 

poderão ser sistematizados pelos demais órgãos relacionados com os serviços de 

saneamento do município. Posto isso, o presente item buscou detalhar as informações 

acerca do conteúdo mínimo do SMIS-TL para as vertentes do saneamento básico 

(Quadro 61).  
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Quadro 61 – Sugestão de conteúdo mínimo no SMIS-TL. 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SANEAMENTO (SMIS-TL) 

A
b

a
s
te

c
im

e
n
to

 d
e

 

Á
g

u
a
 

• Nº de população urbana e rural atendidas com abastecimento de água pelo prestador de serviço; 
• Nº das amostras analisadas para aferição de coliformes totais; 
• Interrupções no abastecimento (nº/ano); 
• Quantidade de ramais de ligações; 
• Volume de água tratada produzida e exportada; 
• Nº de poços de abastecimento de água em operação; e 
• Mapeamento contendo todas as infraestruturas e componentes do sistema de abastecimento. 

E
s
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n

to
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it
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• Nº de população urbana e rural atendidas com esgotamento sanitário pelo prestador de serviço; 
• Mapeamento contendo todas as infraestruturas e componentes do sistema de esgotamento sanitário; 
• Volume diário de esgoto tratado na(s) ETE(s); 
• Volume de esgoto coletado; 
• Volume de esgoto tratado; e 
• Extensão da rede de esgoto. 
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• Mapeamento dos domicílios localizados em ruas com microdrenagem (sarjetas, bocas de lobo, poços 
de visita, galerias); 

• Mapeamento das áreas acometidas por inundações, enchentes e alagamentos; 
• Área destinadas a preservação permanente; 
• Mapeamento contendo todas as infraestruturas e componentes do; Sistema de Drenagem e Manejo 

das Águas Pluviais Urbanas; 
• Plano Diretor de Drenagem; e 
• Lançamentos indevidos de esgoto nos sistemas de drenagem urbana. 
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 • Nº de população urbana e rural atendidas com o serviço de coleta de resíduos sólidos pelo prestador 

de serviço; 
• Serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos prestados de forma consorciada; 
• Nº de estabelecimentos privados no município; 
• Estabelecimentos privados com contrato com empresa licenciada de destinação de RSS; 
• Nº de locais irregulares de depósito de RSU; 
• Nº de passivos ambientais mapeados; 
• Quantidade diário de resíduos sólidos gerados; e 
• Destinação ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

Nota: Este conteúdo pode ser alterado a partir de projeto específico para criação e implementação. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A criação do SMIS-TL facilitará a alimentação e divulgação dos dados referentes aos 

sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas e de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

assim como a constituição e manutenção de indicadores de implementação deste 

Plano com vistas a auxiliar o município nas tomadas de decisões e resultar em um 

controle social legítimo. 

Ressalta-se que este sistema deve ser estruturado de forma a facilitar e automatizar 

a geração de relatórios de acompanhamento, que deverão ser apresentados com 

periodicidade anual, sob a coordenação do Departamento de Saneamento Básico, 

que será a responsável pelo gerenciamento do sistema e divulgação das informações 

compiladas, permitindo ampla publicidade dos conteúdos para a população três-
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lagoense. Evidencia-se que tais definições deverão ser compatibilizadas com as 

diretrizes da Política Municipal de Saneamento Básico de Três Lagoas/MS. 

Diante do exposto, a Figura 42 apresenta um fluxograma sintetizado da 

operacionalização do SMIS-TL para o município de Três Lagoas/MS. 

 
Figura 42 – Esquematização simplificada do funcionamento do sistema de informações proposto.  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

11.2 ASPECTOS LEGAIS, NORMATIVOS E DE PLANEJAMENTO 

Dentre as legislações nacionais referentes ao saneamento básico existentes no país, 

menciona-se a PNSB (Lei Federal nº 11.445/2007 e alterações posteriores) e a PNRS 

(Lei Federal nº 12.305/2010), bem como seus respectivos decretos regulamentadores, 

que trouxeram um arcabouço jurídico inovador relacionado ao sistema e serviços que 

compreendem o saneamento, principalmente, quanto à universalização dos serviços. 

Neste contexto, o município de Três Lagoas/MS necessita da adequação, 

complementação e convergência do arcabouço legal municipal, de modo que os 

princípios e objetivos da legislação nacional vigente sobre a temática sejam 

incorporados na gestão pública local. 

Posto isto, cabe ao Poder Público do Município desenvolver esta função, 

primeiramente, realizando a análise do arcabouço legal municipal, por meio de equipe 

terceirizada multidisciplinar (devido à complexidade desse estudo), envolvendo 

também a participação ativa da Câmara Municipal de Vereadores durante todo o 
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processo e avaliação do estudo, garantindo o conhecimento prévio dos vereadores 

referente a esta temática durante o processo de aprovação das novas leis. 

Ainda, o Poder Público do Município deverá através dos membros da Câmara 

Municipal de Vereadores, assegurar ao município instrumentos legais que promovam 

o desenvolvimento sustentável e exigindo a correta gestão e gerenciamento dos 

serviços de saneamento básico em Três Lagoas/MS. 

Diante do exposto e para atendimento legal do planejamento definido neste 

instrumento de gestão, o município de Três Lagoas/MS deverá priorizar a instituição 

dos seguintes instrumentos legais e de planejamento: 

• Decreto aprovando a revisão do PMSB; 

• Revisão da Lei nº 2.867/2014 que institui a Política Municipal de Saneamento 

Básico compatibilizando com a revisão do PMSB; 

• Provisionamento e abrangência, no âmbito da legislação financeira e 

orçamentária do município, as receitas oriundas dos serviços de manejo dos 

resíduos sólidos considerados divisíveis, bem como priorizar sua aplicação 

para melhoria e manutenção desses mesmos serviços; 

• Elaboração da Política Municipal de Educação Ambiental; 

• Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana – PDDU que estabelece 

mecanismos de gestão de infraestrutura urbana relacionadas com o 

escoamento de águas pluviais, compatibilizando a ocupação e a infraestrutura.  

• Lei instituindo Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do 

município (caso o município opte por agência regulatória própria); 

• Prover de Verificador Independente para prestação de serviços de aferição do 

desempenho e da qualidade das atividades desempenhadas pela empresa 

responsável pela execução dos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no 

município de Três Lagoas/MS; 

• Instituir normativo legal que reúna toda organização institucional da estrutura 

administrativa municipal definindo as atribuições e responsabilidade de cada 

uma das secretarias existentes, bem como departamento/setores que as 

compõem, buscando alinhar tais competências às responsabilidades indicadas 

aos entes públicos neste PMSB. 
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Além dos dispositivos legais e instrumentos de planejamento elencados e detalhados 

acima, o município ainda deverá prever os seguintes instrumentos e ações: 

• Lei incentivando o reaproveitamento e a reciclagem dos Resíduos Domiciliares, 

Comerciais e de Prestadores de Serviços (RSDC) e dos Resíduos da 

Construção Civil (RCC); 

• Lei instituindo taxas/tarifas e preços públicos; 

• Instituição do poder de polícia para quem multará o não cumprimento das 

diretrizes legais; 

• Análise das legislações municipais, de modo a identificar e corrigir possíveis 

incongruências com os instrumentos legais de outras esferas, bem como 

alinhar todas as Políticas Públicas Municipais, evitando contradições. 

Em suma, evidencia-se que o sucesso do PMSB do âmbito legal não deve se limitar 

somente aos instrumentos supramencionados, visto que todo o arcabouço legal tem 

por propósito dar respaldo institucional e gerencial como preconizado pelo 

Subcapítulo 11.1 (pág. 266, deste Tomo), o que envolve um amplo trabalho com a 

execução, no mínimo, das ações previstas no Programa 2 (pág. 235 deste Tomo), 

sendo fundamental que, durante a formalização dos dispositivos legais, seja verificado 

com atenção e o devido cuidado de não se instituir normativos contraditórios entre si. 

11.3 PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS 

Os projetos de engenharia são estudos fundamentais para a concretização das 

melhorias propostas neste Plano, sejam implementadas nos sistemas integrantes do 

saneamento básico do município de Três Lagoas/MS. Assim, para que estas 

mudanças sejam executadas em conformidade com o planejamento e com as 

necessidades e deficiências evidenciadas no Diagnóstico e Prognóstico dos Sistemas 

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

Pluviais Urbana e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, buscou-se elaborar 

o Quadro 62, o qual apresenta as definições advindas da Lei Federal nº 8.666/1993, 

acerca do Projeto Básico e Projeto Executivo. 
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Quadro 62 – Definições de Projeto Básico e de Projeto Executivo. 

PROJETO BÁSICO PROJETO EXECUTIVO 

Conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou 
serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 
licitação, elaborado com base nas indicações dos 
estudos técnicos de preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento, e que possibilite a 
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 
do prazo de execução, devendo conter os seguintes 
elementos: 

• Desenvolvimento da solução escolhida de forma a 
fornecer visão global da obra e identificar todos os 
seus elementos construtivos com clareza; 

• Soluções técnicas globais e localizadas, 
suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante 
as fases de elaboração do projeto executivo e de 
realização das obras e montagem; 

• Identificação dos tipos de serviços a executar e de 
materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem 
como suas especificações que assegurem os 
melhores resultados para o empreendimento, sem 
frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

• Informações que possibilitem o estudo e a dedução 
de métodos construtivos, instalações provisórias e 
condições organizacionais para a obra, sem frustrar o 
caráter competitivo para a sua execução; 

• Subsídios para montagem do plano de licitação e 
gestão da obra, compreendendo a sua programação, 
a estratégia de suprimentos, as normas de 
fiscalização e outros dados necessários em cada 
caso; 

• Orçamento detalhado do custo global da obra, 
fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados. 

O conjunto dos elementos necessários e suficientes à 
execução completa da obra, conforme as normas 
pertinentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT; 

Conforme exposto na Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 
1993), Art. 6º inciso X, é o conjunto de informações 
técnicas necessárias e suficientes para a realização do 
empreendimento, contendo de forma clara, precisa e 
completa todas as indicações e detalhes construtivos 
para a perfeita instalação, montagem e execução dos 
serviços e obras objeto do contrato. 

O Projeto Executivo deverá apresentar todos os 
elementos necessários à realização do 
empreendimento, detalhando todas as interfaces dos 
sistemas e seus componentes. Além dos desenhos que 
representem todos os detalhes construtivos elaborados 
com base no Projeto Básico aprovado, o Projeto 
Executivo será constituído por um relatório técnico, 
contendo a revisão e complementação do memorial 
descritivo e do memorial de cálculo apresentados 
naquela etapa de desenvolvimento do projeto. O Projeto 
Executivo conterá ainda a revisão do orçamento 
detalhado da execução dos serviços e obras, elaborado 
na etapa anterior, fundamentada no detalhamento e nos 
eventuais ajustes realizados no Projeto Básico. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da Lei Federal nº 8.666/1993 Brasil (1993). 

Neste sentido, recomenda-se que os Projetos Básicos e Executivos desenvolvidos 

com base no planejamento detalhado neste PMSB sigam os moldes do quadro 

exposto anteriormente. Ademais, em casos de necessidade de contratação de 

empresa terceirizadas para a execução de tais projetos, o Poder Público Municipal 

deve optar pela elaboração de Termos de Referência, de modo que estes contemplem 

as exigências necessárias para a execução da obra, fabricação de equipamentos e/ou 

montagem de infraestruturas. 

Ainda, tal documento deve integrar o processo licitatório e ser referenciado no contrato 

de forma que a municipalidade tenha meios legais de exigir o fiel cumprimento do 

contratado, de forma a atender integralmente sua demanda e evitar problemas futuros 

devido a falhas e/ou inconsistências nos projetos. 

Convém destacar que projetos básicos e executivos elaborados de maneira inviável 

podem acarretar prejuízos técnicos, econômicos, temporais e legais, decorrentes de 
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atrasos na entrega do empreendimento, da baixa qualidade do produto gerado, dos 

custos adicionais para a viabilização do empreendimento, ou até mesmo da 

inviabilização de todo o processo de implantação. A fim de evitar tais ocorrências, 

além de atender ao exposto anteriormente, os projetos de engenharia precisam 

englobar os seguintes aspectos: 

• Compatibilidade com o Plano Municipal de Saneamento Básico; 

• Atendimento aos requisitos e normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT); 

• Os custos e prazos para a execução dos projetos; 

• Viabilidade técnica da solução proposta entre as alternativas estudadas; 

• Atendimento à legislação ambiental vigente; 

• Existência de riscos ou condicionantes que possam afetar a execução, o prazo 

de execução, os custos e funcionalidade do empreendimento; 

• Planejamento da execução do empreendimento com vistas ao 

dimensionamento dos prazos de licitação, fornecimento de equipamentos, 

sobretudo quando se tratar de especiais ou sob encomenda, execução do 

projeto executivo e início do desembolso do recurso; e 

• Demais especificidades que a municipalidade considerar necessária ao bom 

andamento e concretização do projeto de engenharia almejado. 

A fim de auxiliar no manejo e conservação das infraestruturas concebidas por meio 

dos projetos de engenharia, recomenda-se o acompanhamento em anexo um projeto 

operacional, isto é, um documento que oriente a forma de operacionalização das 

estruturas, sistemas e equipamentos considerados no projeto, contendo todo o 

detalhamento do funcionamento do item projetado, incluindo as ações de 

manutenções preventivas periódicas. 

Seguindo estas recomendações, as legislações e normas técnicas aplicáveis, o 

município terá a concretização da implantação e a eficiência das estruturas projetadas 

asseguradas. 
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11.4 DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS 
INFRAESTRUTURAS DOS SISTEMAS COMPONENTES DO SANEAMENTO 
BÁSICO 

Neste subcapítulo buscar-se-á apresentar um orientativo acerca dos procedimentos 

necessários para a obtenção das licenças ambientais das infraestruturas/atividades 

que envolvem os Sistemas de Abastecimento de Água, de Esgotamento Sanitário, de 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas e de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos no âmbito do município de Três Lagoas/MS. 

No que tange ao tema, menciona-se a Resolução CONAMA nº 237/1997, que em seu 

Art. 1º, estabelece a necessidade da obtenção de licenças ambientais para atividades 

e/ou empreendimentos que possam, sob qualquer forma, causar degradação 

ambiental (CONAMA, 1997). Deste modo, a maioria dos projetos básicos e 

executivos, conforme abordado no item 11.3 (pág. 305) deste Tomo, são enquadrados 

como empreendimento efetivos ou potencialmente poluidores, necessitando da 

obtenção das devidas licenças ambientais para a aprovação da localização, instalação 

e operação da atividade/empreendimento. 

Assim, as tratativas e procedimentos norteadores do licenciamento ambiental de 

atividades relacionadas ao saneamento básico no município de Três Lagoas/MS são 

realizados através do Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal (SILAM), e 

conforme Termo de Cooperação Técnica nº 002/2020 (1º Termo Aditivo nº 02/2020 – 

em 11 de março de 2021), celebrado entre o Instituto de Meio Ambiente de Mato 

Grosso do Sul e o município de Três Lagoas/MS, que visou a implantação da gestão 

ambiental integrada com ênfase no processo de licenciamento e fiscalização de 

atividades de impacto local pelo município. 

Desta forma, no que se refere as preconizações legais a serem observadas para o 

licenciamento de tais infraestruturas e atividades devem ser observadas a Resolução 

SEMADE nº 9, de 13 de maio de 2015 SEMADE (2015) e alterações da mesma, bem 

como as atribuições dadas pela Lei Municipal nº 2.298, de 18 de novembro de 2008 

(TRÊS LAGOAS, 2008), que dispõem sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental – 

SILAM, Cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA e dá outras providências, 

bem como a Lei nº 2.277, de 1 de julho de 2008, que dispõe sobre a Política de Meio 

Ambiente de Três Lagoas/MS. 
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Diante disso, a fim de detalhar as atividades e os empreendimentos licenciados no 

município de Três Lagoas/MS, elaborou-se o Quadro 63, Quadro 64, Quadro 65 e 

Quadro 66, em que são apresentados os procedimentos e estudos requeridos para o 

licenciamento ambiental das infraestruturas componentes dos Sistemas de 

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

Pluviais Urbanas e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, respectivamente. 

Juntamente aos estudos básicos exigidos nas fases do licenciamento ambiental, ainda 

deverá ser observado no decreto supracitado, as documentações adicionais a serem 

solicitadas para cada etapa, bem como os requisitos mínimos a serem abordados 

pelos estudos ambientais. 

Quadro 63 – Procedimentos para o Licenciamento Ambiental das infraestruturas componentes do Sistema 
de Abastecimento de Água. 

ATIVIDADES 

LICENÇAS AMBIENTAIS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

LICENÇA PRÉVIA (LP) 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

(LI) 

LICENÇA DE 

OPERAÇÃO (LO) 

Sistema de Abastecimento 

Público de Água 

contemplando, captação, 

adução de água bruta e 

estação de tratamento de 

água (ETA). 

• Formulário para 
atividades de 
saneamento; 

• Estudo de Viabilidade 
Hídrica (EVH); e 

• Relatório Ambiental 
Simplificado (RAS). 

• Projeto Executivo (PE); 
• Plano Básico Ambiental 

(PBA), incluindo Plano de 
Auto monitoramento (PAM), 
Plano de Gerenciamento de 
Resíduos (PGR) e o 
Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA). 

• Relatório Técnico de 
Conclusão (RTC). 

Fonte: A partir da Resolução SEMADE nº 09/2015 SEMADE (2015). 

Quadro 64 – Procedimentos para o Licenciamento Ambiental das infraestruturas componentes do Sistema 
de Esgotamento Sanitário. 

ATIVIDADES 

LICENÇAS AMBIENTAIS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

LICENÇA PRÉVIA (LP) 
LICENÇA DE 

INSTALAÇÃO (LI) 

LICENÇA DE 

OPERAÇÃO (LO) 

Sistema de Tratamento de 

Esgoto, contemplando 

Elevatória, Estação de 

Tratamento de Esgoto 

(ETE) e emissário – 

observar a Resolução 

CONAMA nº 377/2006 

• Relatório Ambiental 
Simplificado (RAS); 

• Formulário de Atividades 
de Saneamento; 

• Estudo de 
Autodepuração do corpo 
receptor; e 

• Outorga da ANA (para os 
rios Federais). 

• Projeto Executivo (PE); 
• Plano Básico Ambiental 

(PBA), incluindo o Plano 
de Auto monitoramento 
(PAM), Plano de 
Gerenciamento de 
Resíduos (PGR) e o 
Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais 
(PPRA) 

• Relatório Técnico de 
Conclusão (RTC) 

Estação Elevatória de 

Esgoto (EEE) – observar a 

Resolução CONAMA 

nº 377/2006 

• Proposta Técnica 
Ambiental (PTA); 

• Projeto Executivo (PE); 
• Projeto Básico Ambiental 

(PBA), incluindo o Plano 
de Auto monitoramento 
(PAM); 

• Formulário de Atividades 
de Saneamento; e 

• Formulário Industrial 
Modelo I. 

_ 
• Relatório Técnico de 

Conclusão (RTC) 

Fonte: A partir da Resolução SEMADE nº 09/2015 SEMADE (2015). 
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Quadro 65 – Procedimentos para o Licenciamento Ambiental das infraestruturas componentes do Sistema 
de Drenagem a e Manejo das Águas Pluviais Urbanas. 

ATIVIDADES 
LICENÇAS AMBIENTAIS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO (LIO) 

Sistema de Drenagem 

Urbana – Drenagem 

superficial de águas pluviais 

e galerias urbanas de águas 

pluviais 

• Atividade isenta de licenciamento ambiental. 

Sistema de Drenagem 

Urbana – lançamento ou 

disposição final das águas 

coletadas/drenadas. 

• Proposta Técnica Ambiental (PTA); 
• Projeto Executivo (PE); 
• Projeto de Recuperação de Área Degradada e Área de Preservação Permanente 

(PRADE-APP); 
• Formulário de Obras de Drenagem e Artes Especiais; 
• Caracterização da bacia de drenagem e do corpo receptor. 

Sistema de Macrodrenagem 

(Obras de retificação, 

canalização, revitalização 

e/ou recuperação de curso 

d’água) 

• Proposta Técnica Ambiental (PTA) com Plano Básico Ambiental (PBA), incluindo 
o Plano Ambiental de Construção (PACO) e o Plano de Controle Ambiental 
(PCA); 

• Formulário de Obras de Drenagem e Artes Especiais; e 
• Caracterização da bacia de drenagem e do corpo receptor. 

*Nota: Após concluída a instalação da atividade, deverá ser apresentado o Relatório Técnico de Conclusão 
(RTC), antes do início efetivo da operação com registo fotográfico e Anotação ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (ART). 

Fonte: A partir da Resolução SEMADE nº 09/2015 SEMADE (2015). 
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Quadro 66 – Procedimentos para Licenciamento Ambiental das infraestruturas componentes de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

ATIVIDADES ESPECIFICAÇÃO/PORTE 

LICENÇAS AMBIENTAIS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

LICENÇA PRÉVIA (LP) 
LICENÇA DE 

INSTALAÇÃO (LI) 

LICENÇA DE 

OPERAÇÃO (LO) 

Aterro Sanitário para Resíduos 

Sólidos Urbanos Domiciliares – 

Classe II-A (não perigosos e não 

inertes), havendo Unidade de 

Triagem e/ou Processamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos 

integrada, a mesma poderá ser 

licenciada no mesmo processo do 

aterro. (Observar Resolução 

CONAMA nº 404/2008). 

Capacidade de recebimento até 

30 ton/dia. 
• RAS; Formulário para o Sistema de Tratamento e Disposição Final de 

Resíduos; e PBA, contemplando PAM. 
_ 

RTC; PPO (Manual 

de Operação do 

Aterro Sanitário). 

Capacidade de recebimento 

acima de 30 ton/dia até 80 

ton/dia. 

• EAP; ESS; PBA; Formulário para o Sistema de Tratamento e Disposição 
Final de Resíduos; Termo de compromisso para recuperação de área de 
disposição de resíduos sólidos pertinente a área do Lixão a ser desativado 
(conforme modelo fornecido pelo IMASUL). 

PE; PBA, incluindo 

(PAM). 
RTC. 

Capacidade de recebimento 

acima de 80 ton/dia. 

• EIA-RIMA; Formulário para o Sistema de Tratamento e Disposição Final 
de Resíduos; Termo de compromisso para recuperação de área de 
disposição de resíduos sólidos pertinente a área do Lixão a ser desativado 
(conforme modelo fornecido pelo IMASUL). 

PBA; PE. RTC; PAM. 

Aterro para resíduos de Serviços de 

Saúde – Classe I (perigosos). 

Grupos “A”, “B” e “E”. 

Observar Resolução CONAMA 

nº 358/2005. 

Capacidade de recebimento até 

30 ton/dia. 

Licença de Instalação e Operação (LIO) 

• RAS; ESS; PBA; PE; Formulário para o Sistema de Tratamento e Disposição Final de Resíduos; 
*Nota: Após concluída a instalação da atividade, deverá ser apresentado o Relatório Técnico de Conclusão (RTC) antes do início efetivo 
da operação. 

Capacidade de recebimento 

acima de 30 ton/dia até 60 

ton/dia. 

• EAP; ESS; PBA; PE; Formulário para o Sistema de Tratamento e 
Disposição Final de Resíduos. 

_ RTC; PAM. 

Com capacidade de recebimento 

acima de 60 ton/dia. 
• EIA-RIMA; Formulário para o Sistema de Tratamento e Disposição Final 

de Resíduos. 
PBA; PE. RTC; PAM. 

Aterro para resíduos industriais – 

Classe I (perigosos) 

Com capacidade de recebimento 

até 20 ton/dia 
• RAS; ESS; PBA; PE; Formulário para o Sistema de Tratamento e 

Disposição Final de Resíduos. 
_ RTC; PAM. 

Com capacidade de recebimento 

acima de 20 ton/dia até 80 

ton/dia. 

• EAP; ESS; PBA; PE; Formulário para o Sistema de Tratamento e 
Disposição Final de Resíduos. 

PBA; PE. RTC; PAM. 

Com capacidade de recebimento 

acima de 80 ton/dia 
• EIA-RIMA; Formulário para o Sistema de Tratamento e Disposição Final 

de Resíduos. 
PBA; PE. RTC; PAM. 

Aterro para resíduos industriais – 

Classe II-A e II-B (não perigosos) 

Com capacidade de recebimento 

até 20 ton/dia 
• RAS; ESS; PBA; PE; Formulário para o Sistema de Tratamento e 

Disposição Final de Resíduos. 
_ RTC; PAM. 

Com capacidade de recebimento 

acima de 20 ton/dia 
• EAP; ESS; Formulário para o Sistema de Tratamento e Disposição Final 

de Resíduos. 
PBA; PE. RTC; PAM. 

Usina de Triagem e/ou 

Processamento de Resíduos 

Com capacidade de recebimento 

até 30 ton/dia 

Licença de Instalação e Operação (LIO) 

• PTA; PE; PBA, incluindo o PAM; Formulário para o Sistema de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos. 
*Nota: Após concluída a instalação da atividade, deverá ser apresentado o Relatório Técnico de Conclusão (RTC) antes do início efetivo 
da operação. 
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ATIVIDADES ESPECIFICAÇÃO/PORTE 

LICENÇAS AMBIENTAIS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

LICENÇA PRÉVIA (LP) 
LICENÇA DE 

INSTALAÇÃO (LI) 

LICENÇA DE 

OPERAÇÃO (LO) 

Sólidos Urbanos – UPL com ou 

sem compostagem 
Com capacidade acima de 30 

ton/dia até 80 ton/dia 
• RAS; PE; PBA, incluindo o PAM; Formulário para o Sistema de Tratamento 

e Disposição Final de Resíduos Sólidos. 
_ RTC. 

Com capacidade de recebimento 

acima de 80 ton/dia 
• EAP; PE; PBA, incluindo o PAM; Formulário para o Sistema de Tratamento 

e Disposição Final de Resíduos Sólidos. 
_ RTC. 

Sistema de Compostagem Simples 

para resíduos sólidos orgânicos – 

Classe II – A (Não inertes) 

Com capacidade de recebimento 

até 20 ton/dia 

Licença de Instalação e Operação (LIO) 

• CA; PE; PBA, incluído o PAM; Formulário para o Sistema de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos; 
Formulário Industrial Simplificado; e Formulário Industrial Modelo I. 

Com capacidade de recebimento 

acima 20 ton/dia 

Licença de Instalação e Operação (LIO) 

• PTA; PE; PBA, incluindo o PAM; Formulário para o Sistema de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos; 
Formulário Industrial Simplificado; e Formulário Industrial Modelo I. 

Unidade de Processamento ou 

Beneficiamento de Resíduos da 

Construção Civil 

Para Resíduos da Classe II – B 

(inertes) 

• RAS; PE; PBA, incluindo o PAM; Formulário Industrial Modelo I; Formulário 
para o Sistema de Tratamento e Disposição Final de Resíduos; Formulário 
Industrial Simplificado. 

_ RTC 

Ecopontos 

Resíduos não perigosos, sem o 

recebimento de embalagens 

fitossanitários 

Licença de Instalação e Operação (LIO) 

• CA; PE; PBA. 

Resíduos Perigosos 

(pilhas/baterias, lâmpadas, 

eletroeletrônicos e seus 

componentes, óleo de cozinha, 

óleo lubrificante e suas 

embalagens, dentre outros) 

Licença de Instalação e Operação (LIO) 

• PTA; PE; PBA. 

Estação de Transbordo; Depósito 

de Recicláveis ou Sucata – Não 

Perigosos, sem recebimento de 

embalagens de fitossanitários. 

Área útil até 10.000 m² 
• PTA; PBA; PE; Formulário para o Sistema de Tratamento e Disposição 

Final de Resíduos Sólidos. 
_ RTC; PAM. 

Área útil acima de 10.000 m² 
• RAS; e 

• Formulário para o Sistema de Tratamento e Disposição Final de Resíduos 
Sólidos. 

PBA; PE. RTC; PAM. 

Armazenamento Temporário de 

Produtos Perigosos – Classe I, sem 

o recebimento de embalagens 

fitossanitários. 

Área útil até 1.000 m² 
• RAS; PE; PBA; Formulário para o Sistema de Tratamento e Disposição 

Final de Resíduos Sólidos (formulário IMASUL). 
_ RTC; PAM. 

Área útil acima de 1.000 m² até 

10.000 m² 
• EAP; Formulário para o Sistema de Tratamento e Disposição Final de 

Resíduos Sólidos (formulário IMASUL). 
PBA; PE. RTC; PAM. 

Área útil acima de 10.000 m² 
• EIA/RIMA; Formulário para o Sistema de Tratamento e Disposição Final 

de Resíduos Sólidos (formulário IMASUL). 
PBA; PE. RTC; PAM. 

Aterro – Resíduos da Construção Civil (1) – Classe II-B (inertes), 

havendo Unidade de Beneficiamento de Resíduos, integrada, a mesma 

poderá ser licenciada no mesmo processo. 

• RAS; PBA; PE; Formulário para o Sistema de Tratamento e Disposição 
Final de Resíduos. 

_ RTC; PAM. 
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ATIVIDADES ESPECIFICAÇÃO/PORTE 

LICENÇAS AMBIENTAIS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

LICENÇA PRÉVIA (LP) 
LICENÇA DE 

INSTALAÇÃO (LI) 

LICENÇA DE 

OPERAÇÃO (LO) 

Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde – Classe I (perigosos) – 

Grupos “A”, “B” e “E”. (Observar Resolução CONAMA nº 358/2005, 

CONAMA nº 316/2002, CONAMA nº 001/1986) 

• RAS; ESS; PE; PBA, incluindo o PAM; Formulário para o Sistema de 
Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos. 

_ RTC. 

Nota: RAS – Relatório Ambiental Simplificado; PE – Projeto Executivo; PBA – Plano Básico Ambiental; PAM – Plano de Auto Monitoramento; RTC – Relatório Técnico de Conclusão; PPO – Plano 

de Procedimentos Operacionais; EAP – Estudo Ambiental Preliminar; ESS – Estudo de Sondagem do Solo; EIA/RIMA Estudo de Impacto Ambienta/Relatório de Impacto Ambiental; PTA –Proposta 

Técnica Ambiental; CA – Comunicado de Atividade;  

Fonte: A partir da Resolução SEMADE nº 09/2015 SEMADE (2015). 
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Em síntese, as licenças ambientais são fundamentais para avaliação das atividades e 

os empreendimentos potencialmente poluidores que possam ser instalados no 

município, bem como identificar os prováveis impactos ambientais que estes podem 

inferir nas áreas em que serão instalados, prevendo assim dispositivos de 

monitoramento e medidas mitigadoras adequadas. Ademais, o ente responsável por 

requerer as licenças ambientais deverá apresentar uma gama de documentos 

padrões exigidos pelo órgão responsável. 

Destaca-se que conforme estabelecido na Resolução SEMADE nº 9/2015, algumas 

das infraestruturas do saneamento básico são isentas de licenciamento ambiental, 

tais quais: 

• Rede de abastecimento de água tratada; 

• Reservatórios e central de água tratada; 

• Estações Elevatórias de água tratada; 

• Rede coletora de esgoto sanitário - todos, devendo obrigatoriamente estar 

destinada/interligada a tratamento de esgoto, ou estrutura equivalente, 

devidamente licenciada; 

• Sistemas urbanos de drenagem superficial de águas pluviais e galerias urbanas 

de águas pluviais – todos, desde que não contemplem o sistema de lançamento 

de efluentes ou disposição final das águas coletadas que deverá ser 

obrigatoriamente licenciado. 

11.5 SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Consoante ao Art. 1º da Lei Federal nº 9.795/1999, que dispõe sobre a educação 

ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, define educação 

ambiental como o conjunto de processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 

Já o Art. 2º do dispositivo legal supramencionado considera a educação ambiental 

como um componente essencial e permanente na educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não-formal (BRASIL, 1999). Deste modo, são 



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

315 

estabelecidos metas e métodos claros de atuação em educação ambiental que se 

apresentam em duas vertentes de aplicação (formal e não-formal), conforme 

apresenta o Quadro 67. 

Quadro 67 – Vertentes para aplicação da Educação Ambiental. 

VERTENTE DEFINIÇÃO PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES 

Formal 

Aquela desenvolvida no 
âmbito dos currículos das 
instituições de ensino 
públicas e privadas (unidades 
escolares, universidades e 
unidades de ensino especial, 
profissional, bem como de 
jovens e adultos). 

• Deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada, 
contínua e permanente em todos os níveis e modalidades de 
ensino; 

• Não deverá ser implantada como disciplina específica no 
currículo de ensino, devendo ser tratada de forma 
transdisciplinar; e 

• A dimensão ambiental deve constar nos currículos de formação 
de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 

Não formal 

Atividades e ações voltadas à 
sensibilização da coletividade 
sobre as questões 
ambientais, bem como acerca 
da sua organização e 
participação na defesa da 
qualidade do meio ambiente 
através dos meios de 
comunicação de massa, 
programas, oficinas, dentre 
outros. 

• O Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal, 
incentivará, dentre outros: a difusão, por intermédio dos meios 
de comunicação de massa, em espaços nobres, de programas 
e campanhas educativas, bem como de informações acerca de 
temas relacionados ao meio ambiente; a ampla participação da 
escola, da universidade e de organizações não-governamentais 
na formulação e execução de programas e atividades vinculadas 
à educação ambiental não-formal; a participação de empresas 
públicas e privadas no desenvolvimento de programas de 
educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e 
as organizações não-governamentais. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Lei nº 9.795/1999 (BRASIL, 1999). 

Neste sentido, o Governo Federal através do antigo Ministério das Cidades e os 

diversos órgãos pertencentes a ele que atuam nas áreas do saneamento, saúde e 

educação formularam um programa de diretrizes conceituais e metodológicas para 

ações de educação ambiental e mobilização social em saneamento denominado de 

Programa de Educação Ambiental e Mobilização Social em Saneamento – PEAMSS 

(BRASIL, 2009). 

Complementarmente, nos termos dos artigos 205 e 206 da Constituição Federal, cita-

se que o Poder Público deve definir políticas públicas que incorporem a dimensão 

ambiental, além de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o 

engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio 

ambiente. 

Deste modo, cabe a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS a articulação e promoção 

de ações educativas voltadas ao saneamento básico e preservação ambiental, de 

modo a promover mudanças comportamentais e envolvimento crítico e ativo do 

cidadão três-lagoense.  
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No que se refere ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos, a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) traz a educação 

ambiental como um dos seus instrumentos, estabelece como um de seus objetivos a 

não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, 

bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Neste sentido, cita-

se o princípio dos 5 Rs, que estabelece 5 (cinco) atitudes práticas básicas para o 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos: 

• Redução: é necessária a revisão de valores e de consumo a fim de se evitar 

produzir resíduos em excesso; 

• Repensar: é necessário repensar a real necessidade do consumo do produto; 

• Reutilização: é necessária a valoração e utilização de bens de consumo 

duráveis e retornáveis que permaneçam no sistema por mais tempo; 

• Reciclagem: último recurso a ser adotado com os materiais que não mais 

possuem qualidade e/ou capacidade de utilização; e 

• Recusar: é necessário recusar, sempre que possível, os produtos que agridem 

o meio ambiente ou que não sejam recicláveis. 

Analisando o princípio dos Rs, observa-se que a redução e reutilização de resíduos 

são ações que devem anteceder a reciclagem e dependem, principalmente, do 

indivíduo. Assim, a implementação dessas ações está ligada diretamente com 

educação ambiental. 

A reciclagem, ao contrário das ações de minimização e reutilização, não depende 

somente dos indivíduos envolvidos no processo, porém, mesmo assim a participação 

consciente da população na correta segregação dos resíduos e, consequentemente, 

na melhor qualidade dos recicláveis, é objeto de atuação da educação ambiental, 

demonstrando que ela desempenha um papel de destaque na implementação e 

eficiência das etapas dos 5 Rs. 

Conforme verificado no Diagnóstico Situacional (Tomo I) do município de Três 

Lagoas/MS, foram identificados dispositivos legais municipais que preveem ações de 

educação ambiental em Três Lagoas/MS, tais como a 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, a Lei Municipal 
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nº 1.699/2001, que institui a Semana Municipal do Meio Ambiente, e a Lei Municipal 

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

Posto isto, recomenda-se que a sensibilização e educação ambiental apresente ações 

voltadas para o saneamento básico como um todo, observando as premissas básicas 

do PEAMSS, bem como da Política Nacional de Educação Ambiental, sendo elas: 

• Participação comunitária e controle social; 

• Estimular e fortalecer uma consciência crítica sobre a problemática ambiental 

e social; 

• Possibilidade de articulação; 

• Ênfase na escala da localidade; 

• Respeito às culturas locais; 

• Uso de tecnologias para a difusão de conhecimentos e informações sobre a 

questão ambiental e do saneamento básico; 

Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS deverá apoiar e estimular 

processos de educação ambiental voltados para sensibilização, mobilização e 

formação de atores sociais envolvidos, bem como a participação a comunidade três-

lagoense na política pública de saneamento básico.  

É fundamental que a educação ambiental se fundamente na educação continuada 

pautada na potencialização da capacitação de pessoas e grupos, possibilitando a real, 

efetiva e eficaz continuidade e sustentação das metodologias e ações educacionais 

junto às comunidades, criando espaços de geração e fortalecimento de iniciativas que 

transformem e modifiquem a realidade local. 

Neste sentido, ressalta-se a importância de serem envolvidos agentes e atores sociais 

nas ações de educação ambiental, conforme os tópicos a seguir: 

• Equipes de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a 

Endemias (ACE); 

• Síndicos de condomínios, zeladores e administradores imobiliários; 

• Professores e dirigentes de instituições de ensino públicas e privadas; 

• ONGs estabelecidas no município; 
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• Empresas responsáveis pela prestação dos serviços públicos de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e Limpeza Urbana e Manejo 

de Resíduos Sólidos; 

• Titular dos serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas; e 

• Estabelecimentos comerciais, indústrias e fábricas no limite urbano do 

município. 

Ainda, evidencia-se o papel fundamental das mídias digitais de comunicação para 

promoção da educação ambiental no município, uma vez que, através desse meio, 

tem-se grande alcance de internautas, principalmente no que concerne às redes 

sociais de acesso em massa (Facebook, Instagram, Twitter, dentre outros). Em vista 

disto, cabe à Prefeitura de Três Lagoas/MS promover a divulgação de informações 

com viés ambiental, principalmente relacionadas com saneamento básico. 
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12 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 10 (pág. 215 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 a 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 68. 

Quadro 68 – 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. 

Conjunto de indicadores 
preconizados pela PNRS 
(socioambientais e culturais, de 
desempenho econômico-
financeiro e operacional) 

• Avaliar e monitorar os aspectos 
socioambientais e culturais, econômico-
financeiros e operacionais relacionados ao 
Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos municipal. 

• Limpeza Urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Neste contexto, Figura 43 esquematiza o fluxo sistemático a ser aplicado para com as 

informações coletadas e/ou geradas através dos mecanismos propostos pela 

administração pública municipal para que esses cumpram sua finalidade e propiciem 

a operacionalização do PMSB. 
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Figura 43 – Fluxograma do processo de operacionalização dos mecanismos de avaliação e monitoramento 
de implementação do PMSB de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Neste contexto, os próximos subcapítulos apresentam detalhadamente os 

mecanismos de avaliação e monitoramento propostos para a etapa de implementação 

do presente PMSB de Três Lagoa/MS. 

12.1 INDICADORES DE GESTÃO PARA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS 
PROGRAMAS 

O monitoramento e avaliação da eficiência e eficácia da implementação dos 

programas propostos são essenciais para que a administração pública de Três 

Lagoas/MS possa analisar, adequar e avaliar a implementação das ações, projetos e 

programas que compõem o PMSB. Para isso, foram formulados indicadores de gestão 

para a avaliação e monitoramento dos 5 (cinco) programas propostos. 

Esses indicadores são formados por índices, calculados a partir de uma ou mais 

variáveis, além dos indicadores binários (marcos) que admitem respostas como: sim 

ou não. 

Indicadores são valores utilizados para medir e descrever um evento ou fenômeno de 

forma simplificada. Podem ser derivados de dados primários, secundários ou outros 

indicadores (FUNASA, 2012). 
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O indicador de desempenho é uma medida quantitativa de um aspecto particular da 

prestação dos serviços, expressando o nível atingido em relação a um determinado 

objetivo, proporcionando uma avaliação direta da eficiência e da eficácia da prestação 

dos serviços. Os indicadores constituem instrumento fundamental para avaliação 

objetiva de desempenho para variados setores econômicos, e são aplicados com 

sucesso em todo o mundo (DA SILVA; SOBRINHO, 2006). 

Para a definição dos indicadores de gestão deste PMSB, foram considerados os 

10 (dez) princípios apresentados na Figura 44, propostos por Malheiros et al., (2006) 

para que o conjunto destes se torne uma ferramenta eficiente e eficaz no 

acompanhamento e avaliação do planejamento. 

 

Figura 44 – Boas práticas no processo de escolha de indicadores. 
Fonte: Adaptado de Malheiros et. al. (2006). 

Buscou-se ainda, durante a construção do conjunto de indicadores, atender as 

definições apresentadas por Funasa (2012): 

• Nomear o indicador; 

• Definir seu objetivo; 

• Estabelecer sua periodicidade de cálculo; 

• Indicar o responsável pela geração e divulgação; 
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• Definir sua fórmula de cálculo; e 

• Indicar seu intervalo de validade. 

Como forma de padronização dos conceitos, definições e métodos de cálculo, sempre 

que possível, devem ser adotados os indicadores elencados no SNIS. Diante do 

exposto, foram definidos indicadores para os 5 (cinco) programas propostos no 

capítulo 10 (pág. 215), que deverão ser monitorados anualmente pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), por intermédio do órgão 

executivo do setor de saneamento (Departamento de Saneamento Básico) que se 

recomenda ser constituído e operacionalizado. Os resultados sistematizados deverão 

ser divulgados, promovendo o controle social, e analisados para eventuais tomadas 

de decisões.  

Nos próximos itens são apresentados os indicadores de gestão propostos para os 

5 (cinco) Programas que integram os Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais do 

PMSB de Três Lagoas/MS, sendo que para cada programa é apresentado uma breve 

descrição e explanação dos indicadores propostos apontando pontos importantes 

12.1.1 Programa 1 – Qualificação, Estruturação, Fortalecimento Institucional e 

Gerencial 

O Programa 1 foi elaborado com o objetivo de garantir o desenvolvimento pleno dos 

Programas, Projetos e Ações através da qualificação, estruturação e fortalecimento 

institucional e gerencial focado na promoção do aperfeiçoamento da gestão pública e 

na avaliação da eficiência do PMSB. 

Frisa-se que a estrutura gerencial atuante em Três Lagoa/MS necessita de 

reestruturações a fim de torná-la apta a atender as demandas impostas nas 

legislações vigentes, a citar a PNSB, relacionado principalmente ao aprimoramento 

das estruturas existentes e as melhorias quanto aos equipamentos e infraestruturas 

dos entes responsáveis pela gestão e gerenciamento dos serviços correlatos ao 

saneamento básico, para implementar e operacionalizar o PMSB de forma eficiente e 

eficaz. Deste modo, a inexecução deste Plano como um todo e, consequentemente, 

no insucesso do alcance dos objetivos e metas estabelecidos. 
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Posto isto, para avaliação e monitoramento deste Programa foram definidos 7 (sete) 

Indicadores de Gestão (IG) que, através de um monitoramento periódico, auxiliarão 

no acompanhamento, avaliação e na tomada de decisões, bem como serão 

fundamentais nas revisões e atualizações quadrienais definidas para o PMSB. 

Dentre os indicadores apresentados no Quadro 69, destaca-se a existência de órgão 

colegiado (CMSB) consultivo e opinativo, de nível estratégico superior do sistema 

municipal de saneamento básico, uma vez que o Decreto Federal nº 8.211/2014 

(altera o Art. 34, § 6º do Decreto nº 7.217/2010) determinou o prazo até 31 de 

dezembro de 2014 para que fosse vedado o acesso aos recursos federais destinados 

ao saneamento básico aos titulares desses serviços públicos que não instituírem o 

controle social realizado por órgão colegiado, por meio de legislação específica. Logo, 

a demanda pela reestruturação do Conselho Municipal de Saneamento Básico, é de 

extrema urgência, para garantir o atendimento pelo decreto supramencionado. 

Outro indicador de grande importância nesse relatório, cita-se a criação do Órgão 

Executivo (Departamento de Saneamento Básico) na qual apresenta como função 

monitorar, fiscalizar (internamente) e avaliar a implementação do PMSB. Ademais, o 

referido órgão será responsável pela geração anual do Relatório de Acompanhamento 

(ver Subcapítulo 11.1.2.1, pág. 278) e garantir a ampla publicidade das informações à 

população três-lagoense. 
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Quadro 69 – 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. 

Percentual 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 urbana. 

Identifica a existência de Órgão 
Executivo encarregado de planejar e 
monitorar a execução dos serviços de 
drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas. 

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. 

Percentual 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 

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. 
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12.1.2 Programa 2 – Análise, Adequação, Complementação e Convergência do 

Arcabouço Legal Municipal 

O Programa 2 foi estruturado de forma a garantir ao município um arcabouço legal 

que incorpore os princípios e objetivos da legislação nacional vigente, assegurando 

instrumentos legais que promovam o desenvolvimento sustentável, garantindo a 

correta gestão e gerenciamento dos sistemas que compõem o saneamento básico, 

em convergência ao preconizado pela PNSB com destaque aos Sistemas de 

Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas, por serem estes o objeto do presente PMSB. 

Assim, visando a avaliação e o monitoramento das ações do Programa 2, foram 

definidos 6 (seis) indicadores de gestão, todos binários (“sim” ou “não”). Além de 

auxiliar na elaboração das revisões do PMSB, eles apresentarão resultados imediatos, 

uma vez que o preenchimento do relatório indicará se houve a execução ou não das 

ações planejadas. 

Entre os indicadores apresentados no Quadro 70, cita-se a instituição da cobrança 

pelo serviço de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas que devem estar em 

conformidade com a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal 

nº 11.445/2007 e alterações posteriores), que determina a recuperação dos custos 

incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência, bem como a geração dos 

recursos necessários à realização dos investimentos previstos em metas. 
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Quadro 70 – 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 

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.  
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12.1.3 Programa 3 – Fontes de Negócios, Emprego e Renda 

O Programa de Governo 3, denominado como “Fonte de Negócios, Emprego e 

Renda”, é indutor de negócios, empregos e renda, fomentados pelos objetos e 

princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010), 

principalmente, referente a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento 

e disposição final ambientalmente adequada, bem como o reconhecimento dos 

resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis como um bem econômico e de valor social, 

gerador de trabalho e renda e promovedor de cidadania. 

A avaliação e monitoramento das ações deste Programa será realizada a partir de 

3 (três) indicadores (Quadro 71) que auxiliarão na elaboração das revisões 

quadrienais e no planejamento municipal, sendo um índice que, a partir de uma série 

histórica apresentará informações importantes ao município e dois marcos instituídos 

através de perguntas de seleção de apenas uma alternativa (“sim” ou “não”). 
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Quadro 71 – Indicadores de gestão do 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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12.1.4 Programa 4 – Saneamento Básico com equilíbrio Econômico-Financeiro 

Para realizar a estruturação ou reestruturação parcial dos sistemas integrantes do 

saneamento básico no município de Três Lagoas/MS, objeto deste PMSB, haverá a 

demanda por um montante considerável de recursos tanto para a implementação, 

quanto para a operacionalização do sistema. Deste modo, a municipalidade, enquanto 

titular dos serviços, deve equalizar as receitas com os custos e investimentos 

necessários para a gestão do saneamento básico em todas as suas vertentes, 

principalmente para os serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, 

que são executados diretamente Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, através da 

SEINTRA. 

Ainda, quanto aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

delegados a prestadora de serviços Sanesul, que durante a revisão e atualização 

deste PMSB é a responsável pela realização dos serviços, execução de obras, 

operacionalização dos sistemas, dentre outras funções, deverá garantir a 

sustentabilidade econômico-financeira dos serviços os quais é encarregada, de forma 

a cumprir as diretrizes impostas pela Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 

Federal nº 11.445/2007 e alterações posteriores). 

Mediante ao exposto, foi criado o Programa 4, o qual será avaliado e monitorado a 

partir de 11 (onze) indicadores de gestão (Quadro 72), sendo 8 (oito) índices que, a 

partir de uma série histórica apresentarão informações ao município e, 3 (três) dos 

índices de gestão é instituído por meio de perguntas de seleção única (“sim” ou “não”). 
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Quadro 72 – 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  

Sistema de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos (SRU). 

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 

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 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. RESP. 

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.  
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12.1.5 Programa 5 – Educação Ambiental Voltada ao Saneamento Básico 

O Programa 5 foi planejado de maneira a propiciar, de forma sinérgica à implantação 

do PMSB, com intervenções no âmbito da educação ambiental voltadas para o ensino 

formal e não formal, envolvendo a sociedade como um todo em prol da qualidade 

ambiental e promoção à saúde, como preconiza as diretrizes da PNSB. 

A implementação de indicadores de gestão ambiental voltadas para o saneamento 

básico de um modo geral irá auxiliar na disseminação dos programas e ações 

propostos pelo PMSB, possibilitando que a população três-lagoense se torne um 

disseminador das recomendações propostas, facilitando o cumprimento dos objetivos 

e metas dentro dos prazos programados e, formando uma consciência coletiva acerca 

da importância de preservação do meio ambiente a acesso aos serviços de 

saneamento básico adequados. 

Assim, como mecanismo para avaliação do Programa 5, foram elaborados 13 (treze) 

indicadores de gestão, conforme evidenciado no Quadro 73, sendo 6 (seis) deles 

definidos como índices obtidos a partir de cálculo matemático através de duas 

variáveis e 7 (sete) marcos instituídos através de pergunta de seleção de apenas uma 

alternativa (“sim” ou “não”). 
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Quadro 73 – 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 

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 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. RESP. 

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 

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 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. RESP. 

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 

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. 

 



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

337 

12.2 MECANISMO DE AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS  

Segundo a Fundação Universidade de Brasília – FUB (2012), o termo satisfação 

expressa o contentamento que um indivíduo tem em uma determinada situação, 

serviço ou em relação a outros indivíduos. É conveniente afirmar que uma pessoa 

está satisfeita quando sua expectativa é alcançada. Portanto, a satisfação não é um 

ponto fixo para toda a comunidade, ela pode ser diferente para cada indivíduo. 

Seguindo esse conceito, é fundamental que a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS 

e as prestadoras de serviços de saneamento básico conheçam a satisfação dos 

usuários dos serviços. Dessa maneira, possibilitando o contentamento da população 

com a qualidade, regularidade, acesso, continuidade, entre outros aspectos 

relevantes ao sistema de saneamento básico. 

Os mecanismos para monitoramento e avaliação da efetividade da implementação 

dos programas propostos são essenciais para que a administração pública conheça a 

evolução dos Projetos e Ações propostos neste Tomo, logo, faz-se necessário o 

conhecimento do nível de satisfação dos usuários. 

De acordo com o Art. 22 da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal 

nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020), um dos objetivos da 

regulação é estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços 

e para satisfação dos usuários, com observação das normas de referências editadas 

pela ANA. Ou seja, não basta somente atender as demandas apresentadas no 

planejamento municipal sem garantir mínima satisfação da comunidade. 

Para isso, foram estabelecidos sete indicadores que visam obter grau de satisfação 

da população através da aplicação de questionários para os aspectos institucionais, 

gerenciais e legais. 

A seguir, serão apresentadas a delimitação da quantidade de questionários a serem 

aplicados junto à comunidade, além do modelo definido para avaliar a satisfação dos 

usuários quanto aos aspectos institucionais, gerenciais e legais. Esse questionário 

deve manter a periodicidade de dois anos, tratando todas as temáticas do saneamento 

em conjunto, garantindo um levantamento histórico dos índices de satisfação social.   
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12.2.1 Delimitação da Quantidade de Questionários  

A delimitação da quantidade de questionários deverá ser realizada pela Prefeitura 

Municipal de Três Lagoas/MS com a utilização de uma metodologia de estatística 

descritiva, garantindo uma representatividade municipal com margem de erro inferior 

a 3% e grau de confiança de 95,50%. Sendo assim, recomenda-se a utilização da 

metodologia de amostragem Fonseca e Martins (2011) considerando variável nominal 

para população finita, com a seguinte equação: 

𝑛 =  
𝑍2 .  𝑝 . 𝑞 . 𝑁

𝑑2 . (𝑁 − 1) +  𝑍2. 𝑝 . 𝑞
 

Onde:  

• N = tamanho da população; 

• Z = abscissa da curva normal padrão com valor adotado de 2, fixando um nível 

de confiança de 95,5%; 

• p = estimativa da verdadeira proporção de um dos níveis da variável escolhida. 

Adotar p = 0,50; 

• q = 1 - p. Adotar q = 0,5. Então p = q = 0,5; 

• d = erro amostral, expresso em decimais. 

Aplicando a equação com a população total estimada, a Tabela 13 apresenta a 

quantidade de questionários mínimos a serem aplicados pela Prefeitura Municipal de 

Três Lagoas/MS em todo o município (urbano, rural e distritos), com periodicidade de 

dois anos. A aplicação dos questionários deve ser realizada de forma integrada, ou 

seja, abordando as quatro vertentes do saneamento básico. 

Tabela 13 – Relação entre o tamanho da população total estimada com o número de amostras a ser utilizada 
da metodologia sugerida. 

ANO 

POPULAÇÃO 

TOTAL 

ESTIMADA 

MARGEM DE ERRO 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

2023 126.554 9.268 2.452 1.101 622 399 277 204 156 123 100 

2025 129.912 9.285 2.453 1.102 622 399 277 204 156 123 100 

2027 133.086 9.301 2.454 1.102 622 399 277 204 156 123 100 

2029 136.074 9.315 2.455 1.102 622 399 277 204 156 123 100 

2031 138.882 9.328 2.456 1.102 622 399 277 204 156 123 100 

2033 141.520 9.340 2.457 1.102 622 399 277 204 156 123 100 

2035 143.990 9.351 2.457 1.103 622 399 277 204 156 123 100 
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ANO 

POPULAÇÃO 

TOTAL 

ESTIMADA 

MARGEM DE ERRO 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

2037 146.294 9.360 2.458 1.103 622 399 277 204 156 123 100 

2039 148.432 9.369 2.459 1.103 622 399 277 204 156 123 100 

2041 150.399 9.377 2.459 1.103 622 399 277 204 156 123 100 

2042 151.320 9.380 2.459 1.103 622 399 277 204 156 123 100 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para esta metodologia, o município necessitaria de aplicar aproximadamente 

1.103 questionários no último ano de planejamento. Destaca-se que os questionários 

devem ser aplicados em toda abrangência de Três Lagoas/MS (rural, urbana, distritos 

e assentamentos), evitando que somente uma pequena parcela da população reposta 

por todo o município.  

12.2.2 Indicadores de Satisfação do Usuário  

Foram elaborados sete indicadores de satisfação dos usuários em relação aos 

aspectos institucionais, gerenciais e legais. Para o cálculo do referido indicador, cada 

usuário deverá responder uma série de questionamentos como satisfatório ou não 

satisfatório. O percentual de satisfação será determinado pela seguinte equação: 

Índice de Satisfação = 
QA

QR

   x 100, onde: 

• "Q" _"A" = Quantidade de questionamentos satisfatórios; 

• "Q" _"R" = Quantidade de questionamentos realizados. 

Os indicadores de avaliação da satisfação dos usuários em relação aos aspectos 

institucionais, gerenciais e legais são apresentados no Quadro 74. 

Quadro 74 – Sugestão de indicadores de avaliação do usuário dos serviços saneamento básico. 

LEVANTAMENTO A RESPEITO DOS ASPECTOS 

INSTITUCIONAIS, GERANCIAIS E LEGAIS. 
SATISFATÓRIO NÃO SATISFATÓRIO 

1. Qualidade dos serviços da Ouvidoria.   

2. Resposta as solicitações feitas à Ouvidoria.   

3. Facilidade de acesso às informações.   

4. Divulgação e atualização do Sistema Municipal de Informações em 
Saneamento Básico (SMIS-TL). 

  

5. Campanhas educativas sobre saneamento básico.   

6. Capacitação dos profissionais e professores.   

7. Investimento em ações propostas para o saneamento básico.   

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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12.3 OUVIDORIA 

Dentre os mecanismos de avaliação e monitoramento de Programas e Metas que 

visam mensurar a satisfação dos usuários, é de grande importância aqueles que 

preveem a participação social. Citam-se as “Ouvidorias”, definidas como órgãos 

responsáveis para o recebimento de reclamações, avaliações e denúncias. São 

canais de comunicação direta com a população. 

Neste sentido, recomenda-se preferencialmente a reestruturação do órgão existente, 

ou seja, a Ouvidoria Geral Municipal (OGM) para receber sugestões, críticas, 

denúncias, queixas, avaliações e ideais de qualquer cidadão três-lagoense sobre 

questões relativas ao sistema e serviços de saneamento básico. 

Propõe-se que este órgão comunique o Departamento de Saneamento Básico, assim, 

a OGM terá atribuições de atender, registrar, sistematizar os processos, 

encaminhando-os, posteriormente, ao setor responsável e competente por tratar o 

assunto. A Ouvidoria deve ainda, acompanhar as providências tomadas, fornecendo 

o devido retorno ao interessado no processo. 

Periodicamente, a Ouvidoria deverá juntar todos os processos encerrados, 

devidamente sistematizados, e divulgá-los nos meios de comunicação do Poder 

Público Municipal (exemplo: sítio virtual da Prefeitura Municipal). Destaca-se que os 

processos deverão ser considerados nos Relatório de Acompanhamento, logo, 

aconselha-se que inicialmente, os processos sejam divulgados com periodicidade 

anual (Figura 45). 

 
Figura 45 – Fluxograma sugerido para operacionalização do mecanismo de avaliação através de ouvidoria. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Ainda, é interessante que a Ouvidoria conte com o auxílio de redes sociais e 

aplicativos, facilitando o acesso da população, além de reduzir os custos de 

implantação e operação. 

12.4 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 

A fim de avaliar, mas principalmente monitorar e controlar, cita-se o Relatório de 

Acompanhamento. Esse relatório tem como função principal caracterizar a situação e 

a qualidade do sistema e serviços do saneamento básico, relacionando-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. 

O Relatório de Acompanhamento será elaborado em conformidade com critérios, 

índices, parâmetros e prazos fixados pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, 

porém sugere-se que este seja realizado anualmente, levando em consideração todos 

os mecanismos de avaliação e monitoramento sugeridos e, principalmente, as 

informações sistematizadas dos indicadores de gestão para avaliação e 

monitoramento dos programas, do índice de satisfação dos usuários e da ouvidoria 

(Figura 46). 

 
Figura 46 – Fluxograma da operacionalização e aplicação do relatório de acompanhamento de 
implementação do PMSB de Três Lagoas/MS e da qualidade dos serviços correlatos ao saneamento básico. 
Nota: Este relatório, preferencialmente, deve integrar os quatro eixos do saneamento básico. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

O Relatório de Acompanhamento deverá ser elaborado pelo Departamento de 

Saneamento Básico, podendo ser gerado de forma automatizada, através de um 

programa computacional para tal função, ou manualmente. 
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Assim, o Quadro 75 apresenta as principais informações sugeridas para elaboração e 

divulgação do Relatório de Acompanhamento, contendo seu conteúdo mínimo, 

periodicidade de elaboração, principal meio de divulgação e o órgão responsável pela 

elaboração e divulgação dos resultados. 

Quadro 75 – Principais informações para a elaboração e divulgação do relatório de acompanhamento de 
implementação do tomo I do PMSB (Aspectos Institucionais, gerenciais e legais) e da qualidade do sistema 
e serviços correlatos ao saneamento básico.  

CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 

1. Introdução: apresentar resumidamente ao leitor o tema que será desenvolvido e de que forma será apresentado 

ao longo do trabalho. 

2. Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento dos Programas: consolidar todos os resultados dos 

aspectos institucionais, gerenciais e legais já sistematizados, apresentando-os em forma de gráficos, tabelas e/ou 

quadros resumos, expor de forma sintetizada uma breve conclusão dos resultados com relação à eficácia da 

implementação das ações do Tomo I do PMSB (Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais). 

3. Índice de satisfação dos usuários: consolidar todos os resultados já sistematizados, apresentando-os em 

forma de gráficos, tabelas e/ou quadros resumos, expondo de forma sintetizada uma breve conclusão dos 

resultados, podendo compará-los, quando possível, com resultados de anos anteriores, demonstrando a evolução 

da satisfação dos usuários relacionados com o sistema e os serviços de saneamento básico. 

4. Processos encerrados da Ouvidoria: consolidar as manifestações recebidas durante o período, separando-

as por grupos de usuários (bairros) e demandas por categorias (sugestões, ideias, denúncias, reclamações, 

elogios, outros). 

Em anexo, podem ser apresentadas as eventuais sugestões dos populares para a melhoria do sistema e serviços 

de saneamento básico, bem como dos aspectos institucionais e gerenciais dos sistemas. 

5. Conclusão: a partir dos resultados obtidos, elaborar uma síntese do assunto abordado e das conclusões a que 

se chegou, expondo o correto cumprimento ou não da implementação do Tomo I do PMSB (Aspectos 

Institucionais, Gerenciais e Legais) e as recomendações para as posteriores revisões e atualizações do Plano. 

Periodicidade sugerida de sua elaboração: Anual 

Principal meio de divulgação: Sítio virtual oficial e redes sociais da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS. 

Responsável pela elaboração e divulgação: Departamento de Saneamento Básico. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

12.5 GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS  

Uma das condições principais para proporcionar a participação e controle social é o 

conhecimento pleno das informações que geralmente não estão disponibilizadas nas 

fontes convencionais. Dessa forma, devem ser previstos mecanismos de 

disponibilização, repasse e facilitação do acesso e entendimento das informações. 

Assim, é possível que a população possa contribuir e fazer escolhas na fase de 

implementação do PMSB. Para que seja possível construir os mecanismos de controle 

social dos serviços públicos de saneamento básico é necessário valorizar a 

participação da sociedade e suas instituições representativas. 

Recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, através de assessorias 

de imprensa e/ou comunicação, divulgue os Relatórios de Acompanhamento, com 
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periodicidade mínima de um ano, nos meios de comunicação disponíveis. Sugere-se 

o sítio virtual da Prefeitura Municipal, onde pode ser criado um canal exclusivo para o 

setor de saneamento básico. 

Recomenda-se, também, a divulgação dos resultados já sistematizados e planilhados 

dos indicadores de gestão para avaliação e monitoramento dos Programas e dos 

índices de satisfação do usuário. Essa divulgação auxilia a sanar dúvidas e expor as 

realidades sobre a prestação dos serviços correlatos ao saneamento básico à 

população três-lagoense. 
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13 AÇÕES PREVENTIVAS DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA  

Conforme disposto no Art. 19 da Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB), Lei 

Federal nº 11.445/2007 e alterações posteriores, o planejamento dos serviços 

públicos de saneamento básico deverão observar uma série de etapas, incluindo 

formulação das ações para emergência e contingência (inciso IV do supracitado 

artigo) dos serviços e atividades integrantes do sistema de saneamento básico, como 

o caso dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas, bem como dos serviços limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos. 

Deste modo, as ações de emergência e contingência podem ser entendidas como 

práticas de cunho preventivo, emergencial e contingencial que tem por finalidade 

minimizar/evitar os impactos de situações que possam retardar e/ou suspender os 

serviços atinentes ao saneamento básico. 

Neste sentido, as medidas preventivas devem atuar de modo a impedir que um 

problema se materialize, podendo incorrer em uma situação emergencial 

desencadeando situações críticas, em que devem ser tomadas decisões imediatas 

para que a ocorrência não se torne grave. Em contrapartida, as situações 

contingenciais denotam de eventualidades que são incertas de acontecer, pois sua 

ocorrência pode não ser controlada, a exemplo questões naturais (chuvas intensas, 

movimentação de solo, quebra de ponte, dentre outras). 

Assim sendo, em qualquer atividade se pressupõe a possibilidade de ocorrências que 

podem ser previstas em nível de planejamento, e que, portanto, são factíveis de serem 

evitadas ou amenizadas caso ocorram, mediante a um conjunto de procedimentos 

preventivos vinculados a ações administrativas e operacionais realizadas pelo próprio 

titular (Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS) e/ou prestador dos serviços de 

saneamento básico. 

Diante do exposto, menciona-se que as ações de emergência e contingência para os 

serviços de saneamento básico serão propostas em detalhes mais especificamente 

nos tomos correspondentes as vertentes de Abastecimento de Água (Tomo II), 

Esgotamento Sanitário (Tomo III), Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 
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(Tomo IV), bem como dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

(Tomo V).
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14 FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS  

Para a efetivação das ações pertencentes aos programas apresentados para os 

Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais e dos demais que se relacionam com o 

sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, será necessária 

uma série de investimentos que, em dada circunstância, podem ultrapassar a 

capacidade econômica do município.  

Deste modo, este capítulo busca de maneira sistêmica abordar os mecanismos de 

captação de recursos disponíveis em distintas esferas que podem ser aproveitados 

e/ou pleiteados pela municipalidade de modo a promover pela efetivação do PMSB.  

Assim, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, diante da indisponibilidade de 

recursos financeiros para os altos investimentos demandados para execução de 

todos os Programas, Projetos e Ações correlatos ao saneamento básico, deverá 

recorrer às fontes de recursos existentes, de forma a viabilizar a concretização do 

planejado.  

Sendo assim, quanto à natureza dos recursos, estes possuem duas origens: 

Recursos Orçamentários e Recursos Extraorçamentários (conforme apesentado na 

Figura 47) os quais o município poderá utilizar de forma isolada ou combinada.  

1) Recursos Orçamentários (não onerosos): 

a) Orçamento Geral da União – OGU; 

b) Orçamento Geral do Estado – OGE; 

c) Orçamento Municipal, 

2) Recursos Extraorçamentários (onerosos): 

a) Operação de crédito; 

b) Cooperação; 

c) Operação Comercial Internacional; 

d) Parcerias. 

Assim, esta parte busca apresentar uma abordagem quanto as principais fontes de 

recursos financeiros disponíveis para a execução das ações propostas para o 

município de Três Lagoas/MS. 
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Figura 47 – Fluxograma das fontes de recursos financeiros para o saneamento básico. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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14.1 Recursos Orçamentários 

Os Recursos Orçamentários são aqueles constantes no orçamento, instrumento 

legal, nos quais são discriminadas as receitas e despesas de determinado ente ou 

entidade. Podem ser definidos como recursos não onerosos “Fundo Perdido”, que 

são aqueles que não exigem retorno, ou seja, não têm que ser devolvidos para a 

União. Podendo ser exigida do beneficiado uma contrapartida (ENAP, 2014).  

Sendo assim, o Orçamento Público é dividido em: 

1. Orçamento Geral da União – OGU; 

2. Orçamento Geral do Estado – OGE; 

3. Orçamento Municipal. 

Logo, no que diz respeito aos recursos alocados no Orçamento Geral da União – 

OGU, o acesso a esses é feito por meio de emendas parlamentares à Lei 

Orçamentária Anual ou por meio de seleção pública de projetos nas áreas setoriais.  

Cabe ressaltar que, no saneamento básico, a aplicação de recursos não onerosos 

da União prioriza ações e os empreendimentos que visem ao atendimento de 

usuários ou a municípios que não tenham capacidade de pagamento compatível com 

a autossustentação econômico-financeira dos serviços e às ações voltadas a 

promoção das condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas 

e a outras populações tradicionais.  

Acrescenta-se que é vedada a aplicação de recursos orçamentários da União na 

administração, operação e manutenção de serviços públicos de saneamento básico 

não administrados por órgão ou entidade federal, salvo por prazo determinado em 

situações de iminente risco à saúde pública e ao meio ambiente.  

14.1.1 Instrumentos de elaboração e organização do Orçamento Público 

Este item aborda de maneira geral como ocorre a elaboração do Orçamento Público 

nas esferas federal, estadual e municipal de forma a compreender como são 

disponibilizados e obtidos os recursos.  

O Orçamento Público consiste no instrumento de planejamento e execução das 

finanças públicas com metas e objetivos a serem alcançados, que basicamente 



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

350 

reúne a previsão das receitas e a estimativa das despesas a serem realizadas em 

determinado exercício do Governo, coincidente com o ano civil. É composto de três 

leis orçamentárias: 

1. Plano Plurianual (PPA); 

2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); e 

3. Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Estas leis, apesar de consubstanciarem documentos distintos, possuem a finalidade 

comum e harmônica de atender as necessidades públicas por meio de processo 

político. Frisa-se que o orçamento público no Brasil é de caráter autorizativo, ou seja, 

o Poder Público tem a discricionariedade para avaliar a conveniência e a 

oportunidade do que deve ser executado e, portanto, o fato de um determinado gasto 

constar no orçamento não garante que o mesmo será realizado. 

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento de planejamento governamental de 

médio prazo, destinado a organizar e viabilizar a ação pública, em vista de cumprir 

os fundamentos e os objetivos da República. Por meio dele, é declarado o conjunto 

das políticas de governo para um período de 4 (quatro) anos e os caminhos trilhados 

para viabilizar as metas previstas.  

Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é um ato normativo de caráter anual que 

serve de instrumento de conexão entre o plano estratégico de médio prazo, 

representado pelo Plano Plurianual (PPA), e o plano operacional de curto prazo, a 

Lei Orçamentária Anual (LOA). Sendo composta do orçamento fiscal dos poderes da 

União, orçamento de investimento das empresas em que União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e do orçamento 

da seguridade social.  

Por fim, a Lei Orçamentária Anual (LOA), também chamada de “Lei de Meios”, 

consiste no instrumento normativo que estima as receitas e fixa as despesas para o 

ano subsequente, coligindo toda a programação de gastos do governo, exercendo a 

função de plano operacional de curto prazo, definindo a origem, o montante e o 

destino dos recursos que compõem o orçamento em si, materializando o previsto no 

Plano Plurianual (PPA). A atuação concreta do Poder Público pressupõe a existência 

de orçamentos, sem os quais não pode haver utilização do dinheiro público para 
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realizar as despesas, ou seja, significa que nenhuma despesa pública pode ser 

realizada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA).  

Um importante ponto a ser ressaltado são as Emendas Parlamentares, que são 

instrumentos previstos em lei em que os parlamentares federais, estaduais e 

municipais dispõem para participar de influir na elaboração de seus respectivos 

orçamentos. Consiste numa ferramenta importante para governadores e prefeitos 

obterem recursos extras para seus estados e municípios, acrescentando novas 

programações orçamentárias com objetivos de atender as demandas da sociedade.  

14.1.1.1Programas do Plano Plurianual Federal 2020 – 2023 

O contexto para a implementação do PPA, no período de 2020 a 2023, considera a 

recuperação gradual da economia brasileira e busca a consolidação das condições 

para o desenvolvimento do País. 

Assim, o PPA 2020-2023 apresenta os pilares de inovação que visa torná-lo realista 

e útil: Simplificação metodológica; Realismo fiscal, a integração entre planejamento 

e avaliação, a visão estratégica e o foco em resultados. 

Dessa forma, o projeto apresenta duas dimensões principais: estratégica, composta 

por eixos estratégicos, diretrizes e temas; e tática, composta por programas, 

objetivos, metas e indicadores. De forma complementar, têm-se a dimensão 

operacional alinhadas ao planejamento estratégico de cada ministério para fins de 

monitoramento e avaliação dessas ações.  

A seguir, estão elencados os principais programas referentes aos projetos de 

infraestrutura, bem como programas voltados ao desenvolvimento de questões 

ambientais.  

O Quadro 76 expõe o objetivo do Programa 2222 – Saneamento Básico para o 

quadriênio 2020 – 2023, bem como as metas e o órgão responsável pela sua 

execução. 
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Quadro 76 – Detalhes dos objetivos, metas e responsabilidades do Programa 2222 – Saneamento Básico 
pertencente ao PPA Federal de 2020-2023. 

PROGRAMA 2222 – SANEAMENTO BÁSICO 

COD. OBJETIVOS METAS ORGÃO RESPONSÁVEL 

1189 
Ampliar o Acesso da População a 
Serviços Adequados de 
Saneamento Básico 

050I - Elevar de 56,30% para 
64,1% o Índice de Atendimento 

Adequado em Saneamento 
Básico 

Ministério do Desenvolvimento 
Regional 

Fonte: Adaptado Brasil (2019). 

A seguir, o Quadro 77 relaciona os objetivos, iniciativas e metas do Programa 2217 

– Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano. 

Quadro 77 – Objetivos, iniciativas e metas do Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e 
Urbano. 

PROGRAMA 2217 – DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO 

COD. OBJETIVOS METAS ORGÃO RESPONSÁVEL 

1194 

Estimular o desenvolvimento de 
territórios, cidades e regiões, 
ampliando a estruturação 
produtiva e urbana, e a provisão 
de serviços públicos para a 
redução das desigualdades 
socioeconômicas, em múltiplas 
escalas 

050G – Concluir 1.828 
empreendimento no âmbito do 

desenvolvimento regional e 
urbano 

Ministério do Desenvolvimento 
Regional 

Fonte: Adaptado Brasil (2019). 

A seguir o Quadro 78 , relaciona os objetivos, iniciativas, metas do Programa 1043 

– Qualidade Ambiental Urbana para o quadriênio 2020-2023.  

Quadro 78 – Objetivos, iniciativas e metas do Programa 1043 – Qualidade Ambiental Urbana para o 
quadriênio 2020-2023. 

PROGRAMA 1043 – QUALIDADE AMBIENTAL URBANA 

COD. OBJETIVOS METAS ORGÃO RESPONSÁVEL 

1226 

Promover a melhoria da 
qualidade ambiental urbana, com 
ênfase nos temas prioritários: 
combate ao lixo no mar, gestão 
de resíduos sólidos, áreas verdes 
urbanas, qualidade do ar, 
saneamento e qualidade das 
águas, e áreas contaminadas 

051Y – Realizar ações para a melhoria 
da qualidade ambiental urbana em 27 

unidades da federação, de forma a 
contemplar pelo menos uma ação de 

um dos temas prioritários do programa 
Qualidade Ambiental Urbana (combate 

de lixo no mar, gestão de resíduos 
sólidos, áreas verdes urbanas, 
qualidade do ar, saneamento e 
qualidade das águas, e áreas 

contaminadas) em cada unidade. 

Ministério do Meio 
Ambiente 

Fonte: Adaptado Brasil (2019). 

A seguir o Quadro 79, relaciona os objetivos, iniciativas e metas do Programa 2218 

– Gestão de Riscos e de Desastres para o quadriênio 2020 - 2023.  
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Quadro 79 – Objetivos, iniciativas e metas do Programa 2218 – Gestão de Riscos e de Desastres para o 
quadriênio 2020-2023. 

PROGRAMA 2218 – GESTÃO DE RISCOS E DE DESASTRES 

CÓD. OBJETIVO META ÓRGÃO RESPONSÁVEL 

1201 

Investir na Compreensão e 
Redução do Risco, Ampliar a 

Preparação e Reduzir os Efeitos 
dos Desastres 

050L – Ampliar de 2,68 para 3,31 
a capacidade dos municípios na 
atuação da gestão de riscos e de 

desastres.  

Ministério do Desenvolvimento 
Regional 

Fonte: Adaptado Brasil (2019). 

O Quadro 80 elenca os recursos projetados para a execução dos programas 

mencionados. É importante ressaltar que os recursos 

Quadro 80 – Recursos projetados para a execução dos programas 

ESFERA 

PROGRAMA 
2222:SANEAMEN

TO BÁSICO 

PROGRAMA 2217: 
DESENVOLVIMEN

TO REGIONAL 
TERRITORIAL E 

URBANO 

PROGRAMA 1043: 
QUALIDADE 

AMBIENTAL E 
URBANA 

PROGRAMA 2218: 
GESTÃO DE 

RISCOS E DE 
DESASTRES 

(MIL R$) (MIL R$) (MIL R$) (MIL R$) 

Recursos Orçamentários 
– Orçamento Fiscal e da 

Seguridade Social 
3.138.189,00 23.740.517,00 43.868,00 2.998.331,00 

Recursos 
Extraordinários 

4.548.300,00 312.214.933,00 0,00 474.080,00 

Total do Programa 7.686.489,00 335.955.450,00 43.868,00 3.462.311,00 

Fonte: Adaptado Brasil (2019). 

14.1.1.2Programas do Plano Plurianual Estadual  

O Plano Plurianual do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei Estadual 

nº 5.488, de 18 de dezembro de 2019, elaborado para o período de 2020 - 2023, 

apresenta as escolhas do governo e da sociedade para a implementação das 

políticas públicas e consecução dos objetivos pretendidos. 

O Plano está estruturado em três dimensões: estratégia, tática e operacional, 

coligindo diversos programas que se desdobram em ações com objetivos bem 

definidos, que serão avaliados por indicadores. 

No PPA, tanto o abastecimento de água quanto a rede de esgoto são questões que 

afetam diretamente a saúde e qualidade de vida da população e são previstos a 

continuidade de projetos de ampliação da rede de esgotamento em municípios com 

menores taxas de atendimento. A rede de abastecimento de água também será 

expandida e estão previstas ações para reduzir as perdas durante o processo de 

abastecimento.  
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Outrossim, o PPA reúne iniciativas em diversas áreas, destacando-se no tocante aos 

resíduos sólidos a implementação de uma gestão integrada entre o Governo do 

Estado e Municípios, voltada a conservação do solo, o clima, a fauna e a flora. Dessa 

forma, os quadros a seguir elencam os programas de execução do Governo do 

Estado que impactarão a gestão dos aspectos relacionados ao saneamento básico 

no Estado de Mato Grosso do Sul, bem como os recursos previstos para a execução 

dos programas durante o quadriênio 2020-2023. Salienta-se que os recursos 

apresentados são para a aplicação em todo o território estadual.  

O Quadro 81 relaciona os objetivos, iniciativas, metas do Programa 2059 – Programa 

de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário para o quadriênio 2020-2023. 

Quadro 81 – Objetivos, iniciativas e metas do Programa 2059 de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário para o quadriênio 2020-2023. 

PROGRAMA 2059 – PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO 

OBJETIVO INICIATIVA AÇÃO 
RECURSOS 

VALOR TOTAL 
(R$) 

Universalização 
do Saneamento 

Básico 

Ampliação dos 
sistemas de 

abastecimento 
de água e 

esgotamento 
sanitário 

3272 - Implantação, melhorias e ampliação dos sistemas 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

39.425.200,00 

4289 - Obras de infraestrutura de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário 

423.198.700,00 

4291 - Implantação, melhorias e ampliação dos serviços 
de esgotamento sanitário 

395.440.500,00 

4292 - Implantação, melhorias e ampliação dos sistemas 
de abastecimento de água 

211.069.200,00 

4293 - Desenvolvimento Institucional 42.530.000,00 

Fonte: Adaptado Mato Grosso do Sul (2019). 

O Quadro 82 apresenta o Programa de Valorização e Preservação do Meio Ambiente 

Quadro 82 – Objetivos, iniciativas e metas do Programa 2067 - Valorização e Preservação do Meio 
Ambiente para o quadriênio 2020-2023. 

PROGRAMA 2067 – PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

Objetivo Iniciativa Ação 
Recursos valor 

total (R$) 

Conservação e 
Gestão de 
Recursos 
Hídricos e 
Naturais 

Elaboração de 
ações na Bacia 

do Taquari. 

3362 - Recuperação da Bacia do Taquari 800,00 

3363 - Criação do Museu da Biodiversidade e Histórico-
Cultural no parque Estadual das Nascentes do Rio 
Taquari 

864.600,00 

Elaboração de 
boas práticas 
sustentáveis 

para a 
valorização e 

Preservação do 
meio Ambiente. 

3361 - MS Bioma do Pantanal 2.842.600,00 

4365 - Gestão de Resíduos Sólidos no Mato Grosso do 
Sul 

3.207.600,00 

4362 - Gestão de Unidades de Conservação 800,00 

4363 - Implementação da Política Estadual de Meio 
Ambiente e Mudanças Climáticas 

800,00 

4364 - Fomento da Política de Pagamento por Serviços 
Ambientais 

8.645.000,00 
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PROGRAMA 2067 – PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

Objetivo Iniciativa Ação 
Recursos valor 

total (R$) 

Elaboração e 
Implementação 
de Programas 

de Gestão 
Ambiental. 

4419 - Desconcentração da Gestão Ambiental e 
Recursos Hídricos 

103.235.400,00 

4414 - Coordenação, acompanhamento e execução da 
Política Estadual de Educação Ambiental 

1.560.000,00 

3411 - Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática 
Pantaneira – AQUÁRIO DO PANTANAL 

90.000.000,00 

4416 - Gestão de Unidades de Conservação 149.929.500,00 

4412 - Fortalecimento da Gestão Ambiental do Estado de 
Mato Grosso do Sul 

720.000,00 

4418 - Gestão de Recursos Pesqueiros 1.200.000,00 

4421 - Monitoramento da Qualidade Ambiental do Estado 
de Mato Grosso do Sul 

19.440.000,00 

4420 - Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos 15.479.100,00 

4422 - Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos 15.480.000,00 

4413 - Conservação e Manejo da Fauna Silvestre 7.920.000,00 

4415 - Desenvolvimento do Centro de Pesquisa em 
Biodiversidade Aquática Pantaneira – AQUÁRIO DO 
PANTANAL 

3.840.000,00 

4417 - Desenvolvimento de ações do Projeto CAR/MS - 
BNDES - FUNDO DA AMAZÔNIA 

5.721.600,00 

Elaboração do 
Programa 

Estadual sobre 
Mudanças 

Climáticas e 
Biodiversidade. 

4423 - Elaboração e Implementação do Programa 
Estadual de Mudanças Climáticas e Biodiversidade 

1.200.000,00 

Fonte: Adaptado Mato Grosso do Sul (2019). 

O Quadro 83 relaciona os objetivos, iniciativas, metas do Programa 2059 – Programa 

de Saneamento Ambiental para o quadriênio 2020-2023. 

Quadro 83 – Objetivos, iniciativas e metas do Programa 2059 – Saneamento Ambiental para o quadriênio 
2020-2023. 

PROGRAMA 2059 – SANEAMENTO AMBIENTAL 

OBJETIVO INICIATIVA AÇÃO 

RECURSOS 

VALOR TOTAL 

(R$) 

Conservação 
Elaboração e implementação de 

Programas de Gestão Ambiental 

4424 – Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos no Estado de Mato Grosso do Sul 
8.327.100,00 

Fonte: Adaptado Mato Grosso do Sul (2019). 

O Quadro 84 relaciona os objetivos, iniciativas, metas do Programa 2062 – Programa 

de Habitação Popular e Desenvolvimento Urbano para o quadriênio 2020-2023 
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Quadro 84 – Objetivos, iniciativas e metas do Programa de Habitação Popular e Desenvolvimento Urbano 
para o quadriênio 2020-2023. 

PROGRAMA 2062 – PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO 

OBJETIVO INICIATIVA AÇÃO 

RECURSOS 

VALOR TOTAL 

(R$) 

Habitação 

Popular 

Coordenação e 

acompanhamento da política 

habitacional do Estado 

4274 - Articulação da Política Habitacional 4.400,00 

Apoiar o ordenamento territorial 

do município para promover o 

desenvolvimento urbano 

3301 - Elaboração e revisão dos Planos 

Diretores, Habitação e demais instrumentos 

do Desenvolvimento Urbano 

1.400.000,00 

Atender as demandas 

habitacionais rural e urbana, e as 

necessidades de equipamentos 

urbanos, comunitários e projetos 

sociais 

4303 - Reforma e ampliação de unidades 

habitacionais 
3.395.000,00 

4302 - Produção de unidades habitacionais 

completas ou parciais 
16.440.900,00 

4304 - Melhoria de infraestrutura urbana 2.800.000,00 

4306 - Projeto Social 2.261.700,00 

4305 - Regularização Fundiária e edilícia 1.425.200,00 

Transparência nos 

procedimentos para a concessão 

de benefício da casa própria, 

eficiência na gestão do programa 

de habitação popular e 

desenvolvimento urbano 

4308 - Aprimoramento do processo de 

seleção 
28.000,00 

4307 - Redução da inadimplência no setor 

habitacional 
28.000,00 

4309 - Qualificação e treinamento 28.000,00 

Fonte: Adaptado Mato Grosso do Sul (2019). 

14.1.1.3Programas do Plano Plurianual Municipal 

O Plano Plurianual Municipal para o período de 2022 - 2025, instituído através da Lei 

nº 3.859/2021, provisiona uma receita total R$ 3.807.158.466,59 para o período 

(Quadro 85). 

Quadro 85 – Receitas previstas no Plano Plurianual Municipal para o quadriênio de 2022 – 2025. 

ANO RECEITA MUNICIPAL 

2022 R$ 900.000.000,00 

2023 R$ 934.200.000,00 

2024 R$ 969.512.760,00 

2025 R$ 1.003.445.706,59 

Total R$ 3.807.158.466,59 

Fonte: Adaptado Três Lagoas (2021). 

O Quadro 86 apresenta as receitas orçamentárias municipais planejadas para o 

Programa 0002 – Infraestrutura para Todos para o quadriênio 2022 - 2025, o qual 

relaciona a justificativa, objetivos, projetos/atividades e recursos totais de cada 

programa.   
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Quadro 86 – Programa 0002 - Infraestrutura para Todos do PPA Municipal 2022-2025. 

PROGRAMA 0002 – PROGRAMA INFRAESTRUTURA PARA TODOS 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS PROJETOS/ATIVIDADES 

RECURSOS 

VALOR TOTAL 

(R$) 

Considerando o 

desenvolvimento 

industrial, o 

crescimento urbano, 

a vulnerabilidade de 

riscos naturais no 

contexto das 

mudanças climáticas, 

a necessidade de 

garantia do 

desenvolvimento 

sustentável, 

preservando as 

reservas naturais e o 

meio ambiente, é 

necessário um 

programa que integre 

as ações 

O Programa Infraestrutura 

para Todos tem como metas 

valorizar a identidade urbana 

de Três Lagoas e viabilizar a 

execução de obras de 

requalificação, drenagem, 

pavimentação asfáltica, 

mobilidade e paisagismo 

urbano. São iniciativas que 

contemplam toda a cidade e 

buscam o desenvolvimento 

integrado e sustentável do 

município 

Gestão das Atividades da 

Secretaria de Meio Ambiente 
228.429,51 

Recuperação, Pavimentação e 

Drenagens das Vias Públicas 
203.883.273,98 

Construção, Recuperação, 

Manutenção dos Patrimônios 

Públicos 

69.234.636,11 

Infraestrutura e Saneamento – CAF 266.406.214,10 

Infraestrutura e Saneamento – 

Avançar Cidades 
141.008.900,76 

Gestão das Atividades da 

Secretaria de Obras 
65.835.097,42 

Desenvolvimento e Manutenção do 

Sistema Viário Municipal 
5.561.200,95 

Gestão de Serviços de Iluminação 

Pública 
31.650.600,40 

Gestão do Aeroporto Municipal 6.967.099,99 

Gestão das Ações em Preservação 

e Conservação Ambiental 
345.182,36 

TOTAL GERAL 791.120.635,58 

Fonte: Adaptado Três Lagoas (2021). 

14.1.2 Transferência de Recursos Orçamentários 

As transferências de recursos nas três esferas governamentais consistem em 

acordos firmados entre órgãos e entidades da Administração Pública ou entre estas 

instituições com entidades privadas sem fins lucrativos para a execução de 

Programas, Projetos e Ações de interesse recíproco que envolvam a transferência 

de recursos financeiros oriundos do Orçamento Público.  

Basicamente, os repasses de recursos podem ser efetivados de duas formas 

distintas: por meio das Transferências Obrigatórias e, também, por Transferências 

Voluntárias, conforme apresentado a seguir: 

1) Transferências Obrigatórias: 

a) Constitucionais: o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

(FPE); o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), entre outros; 

b) Legais: 

i) Não vinculada a um fim específico; 



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

358 

ii) Vinculada a um fim específico: Transferência Automática, Transferência 

Fundo a Fundo, entre outros. 

2) Transferências Voluntárias: 

a) Convênio; 

b) Termo de Parceria; 

c) Contrato de Repasse; 

d) Termo de Execução Descentralizada. 

14.1.2.1Transferências Obrigatórias 

As Transferências Obrigatórias são aquelas determinadas em lei ou na Constituição 

Federal em que não há qualquer decisão de autoridade pública sobre seu repasse a 

outro ente, dividindo-se em legais e constitucionais, conforme apresentado nos itens 

a seguir.  

A.Transferências Obrigatórias Constitucionais 

As Transferências Obrigatórias Constitucionais consistem em parcelas de receitas 

federais arrecadadas pela União e que devem ser repassadas aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, previstas na Constituição Federal, com o objetivo 

de amenizar as desigualdades regionais e promover o equilíbrio socioeconômico 

entre os Estados e Municípios.  

As principais Transferências Obrigatórias Constitucionais são: o Fundo de 

Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); o Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM); o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos 

Industrializados (FPEX); o Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF); e o Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural (ITR). 

O Glossário do Senado Federal define os fundos como instrumentos orçamentários 

criados por lei para vinculação de recurso, conhecidos como transferências 

constitucionais, destinadas ao fomento e implementação de programas, projetos ou 

atividades. Os fundos são instituídos tanto a nível federal como estadual e municipal, 

sempre estabelecidos como ferramenta de apoio a consecução e alcance dos 

objetivos dos órgãos ou instituições vinculadas aos mesmos.  
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O fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) é uma das 

modalidades de repartição tributária, previstas no Art. 159, inciso I – alínea a da 

Constituição Federal, que constitui um importante instrumento de redistribuição da 

renda nacional, visto que este promove as transferências de parcela dos recursos 

arrecadados em áreas mais desenvolvidas para áreas menos desenvolvidas do País 

(BRASIL, 2008). A seguir a Figura 48 apresenta o fluxo para os recursos de 

transferências do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE).  

 
Figura 48 -Fluxo de Recursos das transferências do FPE 
Fonte: Mato Grosso do Sul (2013). 

De acordo com a Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989, o Estado de 

Mato grosso do Sul possui o coeficiente de participação individual a ser multiplicado 

pelo montante do FPE é de 1,3320. 

Já o Fundo de Participação dos Municípios – FPM é uma das modalidades de 

transferências de recursos financeiros da União para os municípios, previstos no 

Art. 159, inciso I – alíneas b e d da Constituição Federal (BRASIL, 2008). A Figura 

49 apresenta o fluxo das transferências do FPM. 
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Figura 49 - Fluxo de recursos das transferências do FPM. 
Fonte: Adaptado Três Lagoas (2021). 

De acordo com a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul – ASSOMASUL, 

em 2020 foram repassados ao município de Três Lagoas/MS um montante do FPM 

de R$1.930.794,34 de recursos provenientes da Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN) (3,74% do montante do Estado).  

B. Transferências Obrigatórias Legais 

As Transferências Obrigatórias subdividem-se em Constitucionais e Legais, 

conforme seu documento legal de origem. As constitucionais ocorrem somente entre 

Entes Federativos, enquanto as legais podem ser também para organizações da 

sociedade civil.  

Como derivam de textos legais que sofrem alterações com periodicidade bem 

superior à anual, as transferências obrigatórias obedecem a regras bastante 

estáveis. Diferentemente das transferências discricionárias, as normas legais que 

tratam das transferências obrigatórias não só as regulamentam, como também 

impõem que elas sejam efetuadas.  

As Transferências Obrigatórias Legais Compreendem as parcelas das receitas 

federais arrecadadas pela União, repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
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municípios, previstas em leis específicas. Essas leis determinam a forma de 

habitação, a transferência, a aplicação dos recursos e como deverá ocorrer a 

respectiva prestação de contas.  

Dentre as principais Transferências Obrigatórias Legais da União previstas em lei 

para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destacam-se: Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) e Fundo de Participação dos Estados (FPE), 

constituídos de parcelas arrecadadas do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre 

a Produção Industrial (IPI) 

A implementação de medidas dessa natureza exige a combinação de esforço dos 

setores públicos e privados, a articulação e o engajamento de todos os níveis de 

Governo.  

Um dos fatores positivos é o planejamento dos investimentos que deverão ser feitos 

no médio prazo, associados ao apoio do Governo Federal aos municípios no 

enfrentamento dos graves problemas urbanos, buscando garantir o crescimento 

econômico permanente no país. 

A parceria com Estados e Municípios permite um incremento no diálogo inter 

federativo para a seleção de obras e sua execução, envolvendo todos os setores da 

infraestrutura social e urbana e, consequentemente, melhoria nos projetos dos Entes 

Federados diante da disponibilidade de recursos para Infraestrutura e Saneamento. 

Complementarmente, a ampliação das parcerias entre o setor público e o investidor 

privado, por intermédio das concessões, utilizadas na implementação de projetos, 

tem permitido maior interlocução com o setor privado de crédito, desoneração e 

desenvolvimento de políticas, o que só favorece o crescimento do país.  

É importante destacar que o Ministério das Cidades coordena os recursos destinados 

para grandes regiões metropolitanas do país, municípios com mais de 70 mil 

habitantes nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e acima de 100 mil nas 

regiões Sul e Sudeste (Grupo 1) e para os municípios entre 50 mil e 70 mil nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e municípios com população entre 50 mil e 

100mil nas regiões Sul e Sudeste (Grupo 2). E coordenados pela FUNASA, vinculada 

ao Ministério da Saúde, para os municípios com menos de 50 mil habitantes.  
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Os empreendimentos do PAC Saneamento podem tanto ser custeados com recursos 

da OGU (não onerosos) quanto de financiamento de outras fontes (onerosas).  

14.1.2.2Transferências Voluntárias  

As Transferências Voluntárias constituem-se de recursos financeiros repassados 

pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios em decorrência da celebração 

de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos similares, cuja finalidade é a 

realização de obras e/ou serviços de interesse comum, ou seja, a entrega de 

recursos ao outro ente federado, a título de cooperação, auxílio ou assistência 

financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados 

ao Sistema Único de Saúde (SUS).  

A. Contrato de Repasse 

O Contrato de Repasse trata-se de um instrumento para transferência de recursos 

financeiros da União para Estados, Distrito Federal e Municípios, por intermédio de 

instituição financeira oficial, destinados à execução de programas governamentais, 

sendo disciplinado pelo Decreto nº 1.819/1996. 

As instituições financeiras públicas federais, que atuam como mandatárias da União, 

são representadas pelo Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e 

Caixa Econômica Federal. O Contrato de Repasse vem sendo utilizado pelo Governo 

Federal predominantemente, para a execução de programas sociais nas áreas de 

habitação, saneamento e infraestrutura urbana, esporte, bem como nos programas 

relacionados à agricultura.  

B. Convênios 

O Convênio é um acordo ou ajuste que regula a transferência de recursos financeiros 

de dotações orçamentárias consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social da União. O Convênio deve ter como participantes, de um lado, órgão ou 

entidade da administração pública estatal, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou 

ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programas de 

governos envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens 

ou eventos de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação.  
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A diferença entre o Convênio e o Contrato de repasse reside no fato de que este tem 

necessidade de intermediação de uma instituição financeira para descentralizar os 

recursos, que atuará como representante da União na execução e fiscalização da 

transferência.  

C.Termo de Parceria 

O Termo de Parceria, instituído pela Lei nº 9.790/1999, atualizada pela Lei 

nº 13.800/2019 e regulamentada pelo Decreto nº 8.726/2016, abarca um ajuste 

firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), para o desenvolvimento e a execução 

de atividades consideradas de interesse público, consistindo em um híbrido entre o 

contrato administrativo (diferente do Contrato de Repasse, obedece a Lei 

nº 8.666/1993) e o Convênio. Ressalta-se que o Termo de Parceria não é aplicável 

entre entidades da Administração Pública.  

D.Termo de Execução Descentralizada 

O termo de Execução Descentralizada é um instrumento por meio do qual é ajustada 

a descentralização de crédito entre órgãos e/ou entidades integrantes dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União para execução de ações de 

interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução do objeto 

previsto no programa de trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional 

programática, conforme Decreto nº 8.180/2013. Anteriores à publicação do referido 

Decreto, as descentralizações de créditos por meio de termos de cooperação 

permanecerão produzindo seus regulares efeitos.  

14.2 Recursos Extraorçamentários 

Os Recursos Extraorçamentários, também denominados onerosos, constituem 

valores provenientes de toda e qualquer arrecadação que não figure no orçamento 

e, consequentemente, enquanto receita, é toda arrecadação que não constitui renda 

do Estado.  

Ainda, são classificados em contas financeiras adequadas, no plano de contas do 

órgão ou entidade, citando-se como exemplo, as consignações em folha de 
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pagamento em favor de terceiros, as operações de créditos por antecipação de 

receita orçamentária (curto prazo) e outras assemelhadas.  

14.2.1 Financiamento Internos de Crédito (Nacionais)  

As operações de financiamento interno são realizadas por meio da Operação de 

Crédito. Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), instituída pela Lei 

Complementar nº 101/2000, as Operações de Crédito consistem no compromisso 

financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de 

título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes 

da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações 

assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.  

A Circular nº1.273/1987 do Banco Central do Brasil define as modalidades de 

Operações de Crédito: 

a) Empréstimos – são as operações realizadas sem destinação específica ou 

vínculo à comprovação da aplicação dos recursos. São exemplos os 

empréstimos para capital de giro, os empréstimos pessoais e os 

adiantamentos a depositantes; 

b) Títulos descontados – são as operações de desconto de títulos; 

c) Financiamentos – são as operações realizadas com destinação específica, 

vinculadas à comprovação da aplicação dos recursos. São exemplos os 

financiamentos de parques industriais, máquinas e equipamentos, bens de 

consumo durável, rurais e imobiliários.  

Em território nacional, a principal fonte de financiamentos para projetos públicos e 

privados de longo prazo reside nos bancos de desenvolvimento, atuantes como 

agentes financeiros, geralmente constituídos por governos responsáveis pelo aporte 

de capital para projetos de investimento. Ademais, a presença dos bancos de 

desenvolvimento, os bancos estatais também atuam como provedores de capital 

para projetos de longo prazo.  

Os principais financiadores dos Estados e municípios são o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco do Brasil e a Caixa 

Econômica Federal que, juntos respondem por mais de 50% do sistema bancário 
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brasileiro. A seguir serão apresentados os principais financiadores que 

disponibilizam os recursos por meio de Operação de Crédito nacional. 

14.2.1.1Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)  

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES investe em 

empreendimentos de organizações e pessoas físicas segundo critérios que priorizam 

o desenvolvimento com inclusão social, criação de emprego e renda e geração de 

divisas. O apoio financeiro pode se dar por meio das seguintes modalidades: 

financiamentos, recursos não reembolsáveis e subscrição de valores mobiliários. Em 

alguns casos específicos, o apoio financeiro pode se dar de forma conjugada, por 

meio de financiamento a uma parte do projeto e via subscrição de valores mobiliários 

em outra, sendo que a decisão de utilizar as duas modalidades fica a critério do 

BNDES.  

A instituição visa apoiar a transformação e melhoria de vida dos brasileiros mediante 

apoio aos programas definidos pelo Governo Federal no Plano Plurianual (PPA) 

2020-2023. 

As modalidades de financiamento do BNDES se dividem em Produtos, de acordo 

com a finalidade do empreendimento. Os produtos definem as regras gerais de 

condições financeiras e procedimentos operacionais do financiamento. A cada 

Produto se aplicam Linhas de Financiamento, que se destinam à beneficiários, 

setores e empreendimentos específicos e, por isto, podem trazer regras particular, 

mais adequadas aos objetivos da linha, conforme apresentado a seguir no Quadro 

87. 

Quadro 87 – Principais produtos oferecidos pelo BNDES 

PRODUTOS DESCRIÇÃO 

BNDES Automático 

Produto do BNDES voltado ao financiamento a projetos de investimentos 
cujos valores não ultrapassem R$150 milhões. As operações de 
financiamento são realizadas na forma indireta, ou seja, por intermédio de 
instituições financeiras credenciadas. 

Podem ser financiados investimentos para implantação, ampliação, 
recuperação e modernização de ativos fixos, bem como projetos de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação, nos setores de indústria, 
infraestrutura, comércio, serviços, agropecuária, produção florestal, pesca e 
agricultura. 
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PRODUTOS DESCRIÇÃO 

BNDES Finem 

Produto voltado para 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 prazo máximo para financiamento é de 34 anos. Esse prazo compreende 
o prazo de carência e o prazo de amortização e é determinado em função da 
capacidade de pagamento do empreendimento, do cliente e do grupo 
econômico.  

É possível realizar investimentos nos seguintes segmentos: 

• 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; e 

• Macrodrenagem. 

São financiáveis itens como: 

• Estudos e projetos; 

• Obras civis; 

• Montagens e instalações; 

• Móveis e utensílios; 

• Treinamento; 

• Despesas pré-operacionais; 

• Máquinas e equipamentos nacionais novos credenciados pelo 
BNDES; 

• Máquinas e equipamentos importados sem similar nacional.  

BNDES Finame 

Financiamento de máquinas e equipamentos, por intermédio de instituições 
financeiras credenciadas, para produção e aquisição de máquinas, 
equipamentos e bens de informática e automação que sejam novos, de 
fabricação nacional e credenciamento pelo BNDES. Divide-se em linhas 
financeiras com objetivos e condições financeiras específicas: 

• BK Aquisição e Comercialização: Financiamento para aquisição e 
comercialização de máquinas, equipamentos, sistemas industriais, 
bens de informática e automação, ônibus, caminhões e aeronaves 
executivas. 

• BK Produção: Financiamento de capital de giro destinado à 
produção de máquinas, equipamentos e bens de informativa e 
automação. 

• Moderniza BK: Financiamento à modernização de máquinas e 
equipamentos instalados no país, com fornecimento contratado com 
os proprietários dos bens. 

Cartão BNDES 

Voltado para micro, pequenas e médias empresas nacionais que exerçam 
atividades econômicas apoiadas pelo BNDES e que estejam em dia com o 
INSS, FGTS, Rais e Tributos Federais. Consiste em um crédito pré-aprovado 
de até R$2 milhões por banco emissor e pagamento em até 48 meses, em 
prestações fixas e iguais. 

Fonte: Adaptado do site do BNDES, (2022).  

Os programas do BNDES têm caráter temporário e atendem a demandas ou 

segmentos específicos, conforme o Quadro 88 que apresenta os programas 

disponíveis para a administração pública.  
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Quadro 88 - Principais programas oferecidos pelo BNDES 

FORMA DE APOIO OBJETIVO 

BNDES – Meio Ambiente Financiamento a investimentos em sustentabilidade. 

BNDES Finem – Geração de 

energia 

Financiamento para a expansão e modernização da infraestrutura de 

geração de energia a partir de fontes renováveis e termelétricas a gás natural 

no País. 

BNDES Finem – Meio Ambiente 

– Redução de uso de recursos 

naturais 

Financiamento para investimentos em ecoeficiência e em produtos ou 

processos que utilizem insumos provenientes de fontes renováveis como 

matérias primas, ou que possuam um menor impacto ambiental (exclusive 

cana-de-açúcar). 

BNDES Finem – Meio Ambiente 

– Produtos e processos 

sustentáveis 

Financiamento para investimento em produtos ou processos que utilizem 

insumos provenientes de fontes renováveis como matérias primas, ou que 

possuam um menor impacto socioambiental. 

BNDES Finem – Meio Ambiente 

– Recuperação e Conservação 

de Ecossistemas e 

Biodiversidade 

Financiamento para investimentos na recuperação e conservação de 

ecossistemas e biodiversidade.  

BNDES Finem – Meio ambiente 

– Planejamento e Gestão  

Financiamento para projetos que contribuam para o aumento da capacidade 

das empresas em reduzir e mitigar riscos ambientais 

BNDES Finem – Meio Ambiente 

– Eficiência Energética 

Financiamento para projetos voltados à redução do consumo de energia e 

aumento da eficiência do sistema energético nacional.  

BNDES Finem – Meio ambiente 

– Recuperação de passivos 

ambientais 

Financiamento para recuperação de áreas degradadas, mineradas ou 

contaminadas. 

BNDES Finem – Meio Ambiente 

– Ônibus e Caminhões com 

tecnologias de tração de baixo 

carbono e equipamentos de 

maior eficiência energética e/ou 

redução de emissões de carbono 

Financiamento à compra e produção de ônibus e caminhões com tecnologias 

de tração de Baixo Carbono; e máquinas e equipamentos com maiores 

índices de eficiência energética ou que contribuam para a redução da 

emissão de gases de efeito estufa. 

BNDES Finem – Mobilidade 

Urbana 

Financiamento para projetos de investimentos de interesse público voltados 

à modalidade urbana.  

BNDES Finem – Saneamento 

ambiental e recursos hídricos 

Financiamento para projetos de investimentos públicos ou privados que 

visem à universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e à 

recuperação de áreas ambientalmente degradadas.  

BNDES Finem – 

Desenvolvimento integrado dos 

municípios 

Financiamento para projetos multissetoriais, sustentáveis e integrados 

alinhados ao planejamento municipal. 

BNDES Automático 
Financiamento de até R$150 milhões para projetos de investimento de 

empresas de todos os setores.  

Fonte: Adaptado do site do BNDES (2022).  

Utilizados pelo BNDES para complementar suas fontes de recursos, bem como 

oferecer opções de apoio financeiro aos seus clientes. Os fundos podem ter 

naturezas estatutárias ou legais e são regidos por normas próprias, que definem 

suas condições específicas, conforme apresentado no Quadro 89. 
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Quadro 89 - Alguns dos Fundos oferecidos pelo BNDES. 

FUNDOS DESCRIÇÃO 

BNDES FGI 

Tem como objetivo facilitar a obtenção de crédito por micro, pequenas e 

médias empresas, além de empreendedores individuais e caminhoneiros 

autônomos, incentivando-os, assim, a crescerem e se modernizarem. 

Alguns investimentos que podem se beneficiar: capital de giro, aquisição de 

máquinas e equipamentos nacionais, projetos de expansão de unidades 

produtivas, aquisição de software nacionais, produção voltadas à 

exportação, entre outros.  

BNDES Fundo Social 
Apoio não reembolsável a projetos de caráter social voltados à geração de 

emprego e renda e ao desenvolvimento social. 

Fundo Amazônia 

Financiamento não reembolsável para ações de prevenção, monitoramento 

e combate ao desmatamento, e de promoção da conservação e do uso 

sustentável das florestas da Amazônia Legal. 

BNDES Funtec 

Apoio financeiro não reembolsável a projetos de pesquisa aplicada, 

desenvolvimento tecnológico e inovação executados por Instituições 

Tecnológicas (IT), selecionados de acordo com os focos de atuação 

divulgados anualmente pelo BNDES 

Fundo Clima 
Apoio a projetos relacionados à redução de emissões de gases do efeito 

estufa e à adaptação a mudanças climáticas.  

Fundo Clima – Subprograma 

Cidades Sustentáveis e Mudança 

do Clima 

Apoio a projetos que aumentem a sustentabilidade das cidades, melhorando 

sua eficiência global e reduzindo o consumo de energia e de recursos 

naturais.  

Fundo Clima – Subprograma 

Resíduos Sólidos 

Apoio a projetos de racionalização da limpeza urbana e disposição 

adequada de resíduos sólidos.  

BNDES Fundo Socioambiental 

O Fundo Socioambiental tem por objetivo apoiar investimentos de caráter 

social, nas áreas de geração de emprego e renda, saúde, educação, meio 

ambiente e/ou vinculadas ao desenvolvimento regional e social. Os recursos 

do BNDES Fundo Socioambiental serão aplicados com foco na inclusão 

social, priorizando projetos que objetivem proporcionar significativos 

benefícios sobre as condições de vida das populações de baixa renda.  

Fonte: Adaptado do site do BNDES (2022).  

14.2.1.2Caixa Econômica Federal – CAIXA 

A Caixa Econômica Federal – CAIXA é a instituição financeira contratada como 

operacionalizadora dos programas de ações dos gestores de Programa, assim como 

na execução de recursos extraorçamentários, como agente operador de projetos 

financiados mediante operações de crédito decorrente do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS).  

A CAIXA, na qualidade de mandatária da União, executa os programas e os 

repasses definidos pelos Orçamentos Geral da União, definidos por meio de 

contratos de prestação de serviços, com atribuições definidas segundo as diretrizes 

dos Órgãos Gestores. São atividades em que a CAIXA atua como intermediária: 

habitação, saneamento, infraestrutura urbana e programas relacionados à 

agricultura, dentre outros.  
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Ainda, atua como agência financiadora com operações de crédito para os municípios 

e como intermediadora entre órgãos federais responsáveis pelos recursos do 

Orçamento Geral da União, e os municípios, por meio dos Contratos de Repasse.  

O Programa da União para Infraestrutura, Saneamento e Mobilidade, gerido pela 

CAIXA é apresentado no Quadro 90. 

Quadro 90 - Programa da União para Infraestrutura, Saneamento e Mobilidade que possuem vínculos com 
a CAIXA por meio de Contrato de Repasse. 

PROGRAMA O QUE É COMO FUNCIONA 

FINISA – 

Financiamento à 

Infraestrutura e ao 

Saneamento 

FINISA é o Financiamento à Infraestrutura e ao 

Saneamento voltado ao Setor Público com 

processos de contratação e prestação de contas 

ágeis e simplificados 

Por meio da linha de financiamento é possível que 

o ente público pleiteie recursos para apoiar 

financeiramente diversas ações orçamentárias 

em curso, como investimentos em infraestrutura, 

mobilidade, equipamentos, iluminação, 

construção de escolas, creches, hospitais, entre 

outros 

Saneamento para 

todos 

Um financiamento para os setores público e 

privado investirem na qualidade de vida dos 

brasileiros 

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. 

Pró-Transporte 

Programa que visa apoiar os setores público e 

privado para a implantação de sistemas de 

infraestrutura do transporte coletivo urbano e de 

mobilidade urbana, compatíveis com as 

características locais e regionais, priorizando os 

modos de transporte público coletivo e os não 

motorizados, em alinhamento à política nacional 

de Mobilidade Urbana e à Política Socioambiental 

do FGTS, promovendo a melhoria da mobilidade 

urbana, da acessibilidade universal, da qualidade 

de vida e do acesso aos serviços básicos e 

equipamentos sociais nas cidades brasileiras. 

O Ministério do Desenvolvimento Regional, como 

responsável pela gestão do programa, mantém 

processo seletivo contínuo, permitindo, então, 

que o proponente apresente proposta por meio do 

sistema SELEMOB, disponível no site do MDR, 

para que esta se submeta às etapas de 

enquadramento, validação e contratação. 

Fonte: Adaptado do site da CAIXA (2022) 

Nota: ANA: Agência Nacional de Água; FNMA: Fundo Nacional do Meio Ambiente; MI: Ministério da Integração Nacional; 

SEDU/PR: Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República; OGU: Orçamento Geral da União. 

Os itens a seguir aplicam-se a todos os programas intermediados pela CAIXA. 

A. Acesso aos recursos  

O Programa, que tem gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) é 

operado com recursos do FGTS e Orçamento Geral da União (OGU). O Gestor do 

Programa procede à seleção das operações a serem atendidas pelo Programa e 

informa à CAIXA para fins de análise e contratação da operação. 

O proponente deve encaminhar o Plano de Trabalho à CAIXA na forma constante 

em Portaria publicada pelo Gestor, que estabelece as condições de contratação. Em 
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alguns casos, será necessário inserir o Plano de Trabalho no Sistema de Gestão de 

Convênio e Contratos de Repasse (SICONV), de acordo com as diretrizes publicadas 

pelo Gestor, as quais estabelece, anualmente as condições de contratação no 

exercício. O Plano de Trabalho deve ser compatível com as modalidades, com o 

objetivo do Programa e com a seleção efetuada pelo Gestor. Deve-se ainda ser 

fornecido à CAIXA, junto ao Plano de Trabalho, a documentação técnica, social e 

jurídica à análise da proposta. 

Verificada a viabilidade da proposta e comprovada a situação de adimplência do 

proponente, segundo as exigências da legislação vigente, é formalizado o Contrato 

de Repasse de recursos entre a CAIXA e o Estado, município ou Distrito Federal. O 

repasse é efetivo de acordo com as etapas executadas do empreendimento 

devidamente comprovadas. Os valores são depositados em conta específica e 

exclusiva para movimentar o dinheiro da ação.  

B.Contrapartida 

Deve ser verificada a adequabilidade da contrapartida oferecida aos percentuais 

mínimos de definidos pelo órgão gestor do programa em conformidade com a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com base no Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM). 

C. Prestação de Contas 

O Distrito Federal, os Estados e os Municípios, que assinarem contratos de repasse, 

devem encaminhar à CAIXA a Prestação de Contas, conforme estabelecido pela 

Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, e orientações da CAIXA.  

O prazo limite para a Prestação de Conta final é de até 30 dias após o término da 

vigência do contrato ou do último pagamento efetuado, o que ocorrer primeiro.  

14.2.1.3Banco do Brasil 

O Banco do Brasil, além de oferecer financiamento de Operação de Crédito, efetua 

os repasses de recursos financeiros provenientes de arrecadação de tributos 

federais ou estaduais aos estados e aos municípios com base em dispositivos 
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constitucionais, trata das transferências constitucionais (conforme apresentado no 

subitem 14.1.2.1 A) 

A. Linha de crédito do BNDES 

Quadro 91 - Linha de crédito do BNDES para os Governos Municipais geridos pelo Banco do Brasil. 

LINHAS DE 
CRÉDITO 

O QUE É ITENS FINANCIÁVEIS CONDIÇÕES 

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 os investimentos 
relacionados a: 

Saneamento Básico; 

Ecoeficiência 

Recuperação e Conservação de 
ecossistemas e biodiversidade; 

Mecanismo de desenvolvimento limpo; 

Planejamento e Gestão Ambiental; 

Recuperação de passivos ambientais.  

Encargos financeiros – custo 
financeiro (TJLP) + 

remuneração do BNDES 
(1,4% a.a.) + remuneração do 

Banco.  

Limite Financiável – até 80% 
do valor dos itens financiáveis. 

Prazo – determinado em 
função do projeto e da 

capacidade de pagamento. 

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). 

Encargos financeiros – custo 
financeiro (TJLP) + 

remuneração do BNDES 
(0,9% a.a.) + remuneração do 

Banco.  

Limite Financiável – até 80% 
do valor dos itens financiáveis. 

Prazo – determinado em 
função do projeto e da 

capacidade de pagamento. 

Fonte: adaptado do site do Banco do Brasil (2022) 

B. Programa Eficiência Municipal 

O Programa Eficiência Municipal é uma solução de crédito para os municípios, que 

tem como objetivo proporcionar investimentos para a aquisição de máquinas, 

equipamentos, veículos e softwares, além de projetos para as áreas de saúde, 

educação, iluminação pública, intervenção viária e modernização da gestão 

municipal. 

14.2.1.4Fundos Orçamentários 

A. Fundo Nacional do Meio Ambiente 

O Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA é um fundo de natureza contábil e 

financeira e se destina a apoiar projetos que objetivem o uso racional e sustentável 

de recursos naturais, incluída a manutenção, a melhoria ou a recuperação da 
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qualidade ambiental, com vistas a elevar a qualidade de vida da população brasileira. 

Sendo uma unidade do Ministério do Meio Ambiente (MMA), criado pela Lei 

nº 7.797/1989 e regulamentado pelo Decreto nº 10.224/2020. Tem a missão de 

contribuir como agente financiador, por meio da participação social, para a 

implementação da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA.  

O FNMA é o mais antigo fundo ambiental da América Latina e é referência pelo 

processo transparente e democrático na seleção de projetos. Seu conselho 

deliberativo, composto por 17 (dezessete) representantes de governo e da 

sociedade civil, garante o controle social na execução de recursos públicos 

destinados a projetos socioambientais em todo território nacional.  

Ao longo de sua história, foram 1.450 projetos socioambientais e recursos da ordem 

de R$ 275 milhões voltados às iniciativas de conservação e de uso sustentável dos 

recursos naturais.  

B. Fundo Nacional sobre Mudança do Clima 

O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima – FNMC é um fundo de natureza 

contábil, criado pela Lei nº 12.114/2009 e tem sua regulamentação definida pelo 

Decreto nº 9.578/2018, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, tem como objetivo 

assegurar recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento de 

empreendimentos que visem a mitigação da mudança do clima, à redução de 

emissões de gases de efeito estuga e à adaptação à mudança do clima e seus 

efeitos. 

São fontes de recursos do FNMC: dotações consignadas por entidades nacionais e 

internacionais, públicas ou privadas, recursos oriundos de juros e amortizações de 

financiamentos e demais modalidades determinadas na Lei nº 12.114/2009. 

O FNMC disponibiliza recursos em duas modalidades: reembolsáveis e não 

reembolsáveis. O BNDES aplica os recursos reembolsáveis, cabendo ao MMA a 

aplicação dos recursos não-reembolsáveis. 

O Fundo é administrado por um Comitê Gestor presidido pelo secretário Executivo 

do MMA. Tem a função de autorizar o financiamento de projetos e recomendar a 
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contratação de estudos, com base em diretrizes e prioridades de investimento 

estabelecidas a cada 2 (dois) anos.  

A cada ano, o Comitê gestor deve aprovar a proposta orçamentária e o Plano Anual 

de Aplicação de Recursos – PAAR. Ao final de cada ano, é necessário elaborar 

relatórios sobre a aplicação das verbas.  

C. Fundo de desenvolvimento do Centro-Oeste 

O Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO) foi criado pela Lei 

Complementar nº 129/2009 e regulamentado pelo Decreto nº 10.152/2019, com a 

finalidade de assegurar recursos para: 

• A implementação de projetos de desenvolvimento e a realização de 

investimentos em infraestrutura, ações e serviços públicos considerados 

prioritários no Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Art. 1º, 

inciso I – Decreto nº 10.152/2019); 

O financiamento de estudantes regularmente matriculados em cursos superiores e 

de educação profissional, técnica e tecnológica, não gratuitos na região Centro-

Oeste (Art. 16, inciso II – Decreto nº 10.152/2019). 

O FDCO, em conjunto com os outros dois Fundos de Desenvolvimento da Amazônia 

(FDA) e do Nordeste (FSNE), constitui importante mecanismo propulsor da Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) financiando empresas com 

empreendimentos de infraestrutura ou considerados estruturadores da economia, 

visando ao fortalecimento da atividade produtiva regional e à geração de emprego e 

renda, com condições de taxa de juros e prazos favorecidos.  

A gestão do FDCO é exercida pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro 

Oeste (SUDECO). O agente operador preferencialmente do fundo é o Banco do 

Brasil, além de outras instituições financeiras federais. 

Os beneficiários que podem solicitar financiamento com recursos desse fundo são 

as Pessoas Jurídicas que desenvolvam atividades nos setores de infraestrutura, 

agricultura, agroindústria, mineral, indústria, inovação e tecnologia, turismo e 

serviços, considerados relevantes para as regiões assistidas e para a redução das 

desigualdades regionais.  
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Os limites de financiamento são de até 60% do investimento total, limitada a 80% do 

investimento fixo. As porcentagens correspondentes à participação variam de acordo 

com a localização dos empreendimentos, podendo estar dentro ou fora de áreas 

consideradas prioritárias, e com o setor da economia em que ele se encaixa. Os 

maiores limites se encontram nos setores de infraestrutura e serviço público.  

Os prazos máximos para o financiamento são de 20 anos para projetos de 

infraestrutura e de 12 anos para os demais empreendimentos, incluindo-se o período 

de carência, que é de um ano após a data prevista no projeto para entrada em 

operação do empreendimento.  

14.2.2 Financiamento Externo de Crédito (Internacional) 

A forma mais comum dos estados e municípios terem acesso aos recursos externos 

é por meio de contratação de empréstimos com aval (garantia) da União, junto a 

organismos e a agências de fomento (multilaterais e/ou bilaterais). Compete ao 

Ministério do Planejamento e Gestão autorizar a preparação de projetos ou 

programas de setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas, 

mediante prévia manifestação da Comissão de Financiamento Externo (COFIEX), 

órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão, instituída pelo Governo Federal em 1990, e reorganizada pelo Decreto 

nº 9.075/2017. 

Para pleitear os recursos internacionais, há cinco operações: 

1. Operação de Crédito Externo: empréstimo externo junto a um Organismo 

Financeiro Internacional de Desenvolvimento (OFID), como por exemplo o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Esse tipo de operação é a 

mais usual, no qual o mutuário irá fazer o repagamento dos recursos 

tomados, acrescidos de juros e demais taxas estipuladas no contrato de 

operação de crédito externo; 

2. Contribuição Financeira não reembolsável: se refere a doações realizadas 

por organismos financeiros internacionais, que podem ou não exigir 

contrapartida local. Este tipo de operação não gera repagamento dos 

recursos recebidos pelo donatário (tomador de recursos); 
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3. Contribuição Financeira não reembolsável – GEF: são doações de 

recursos feitas exclusivamente pelo Global Environment Facility (GEF) por 

meio de suas agências implementadoras. Esta operação por se tratar de uma 

doação, não implica no repagamento dos recursos pelo tomador (donatário); 

4. Cooperação Técnica – GEF: são cooperações feitas exclusivamente pelo 

Global Environment Facility mediante doação de recursos em forma de 

produtos e/ou serviços; 

5. Operação Comercial: são as operações de compra de equipamentos ou 

materiais com financiamento de instituições bancárias. 

A seguir serão apresentadas algumas das fontes externos de crédito disponíveis 

para financiar projetos/programas a serem encaminhados para a COFIEX. Os 

organismos Multilaterais de Desenvolvimento e Agências Governamentais, que 

serão apresentadas com mais detalhes a seguir, são instituições governadas por 

políticas próprias nos aspectos operacionais, administrativos e de pessoal e por 

políticas setoriais, que dão orientação em campos de atividades específicos. Essas 

instituições também possuem suas próprias políticas de aquisição e de divulgação 

de informações, bem como diferentes procedimentos de contratação e 

implementação de projetos, sendo estas as que possuem relação com o saneamento 

básico:  

a) Bando Interamericano de Desenvolvimento – BID: é uma das principais 

fontes de financiamento multilateral para o desenvolvimento econômico, 

social e institucional da América Latina e do Caribe. Seus principais objetivos 

são a redução da pobreza, buscando a equidade social e o crescimento 

sustentável do ponto de vista ambiental; 

b) Banco Mundial: é a instituição financeira de caráter multilateral que, através 

da agência do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD), realiza empréstimos e cooperação técnica não reembolsável, 

apoiando uma vasta gama de investimento em áreas como educação, saúde, 

administração pública, infraestrutura, desenvolvimento financeiro e do setor 

privado, agricultura, meio ambiente e recursos naturais; 
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c) Corporação Andina de Fomento/ Bando de Desenvolvimento da 

América Latina (CAF): apoia as atividades relacionadas com o crescimento 

econômico e a integração regional. O leque de projetos que pode ser 

financiado é muito variado e engloba o setor de infraestrutura, tais como 

rodovias, transporte, telecomunicação, geração e transmissão de energia, 

água e saneamento ambiental.  

d) Global Environment Facility (GEF):  organização financeira que 

desempenha o papel de agente catalisador para atual na melhoria do meio 

ambiente mundial, financiando de forma não reembolsável as atividades 

relacionadas a biodiversidade, mudanças climáticas e degradação do solo; 

e) Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KWF): oferece cooperação bilateral com 

países em desenvolvimento, financiada com fundos federais, no caso de 

projetos com governos, consiste na concessão de empréstimos e 

contribuições financeiras a fundo perdido destinados, por exemplo, a projetos 

de conservação do meio ambiente e dos recursos naturais. 

Outra forma de obter recursos é através de Cooperação Internacional, que 

pressupõe o relacionamento entre dois ou mais agentes, em que ocorre a cessão 

e/ou a troca de conhecimentos, instrumentos o/ou meios, em condições mais 

favoráveis do que as estabelecidas pelas relações comerciais cotidianas para que 

as partes envolvidas, ou ao menos uma delas atinja um determinado objetivo pré-

estabelecido. 

Representada pela cooperação entre agentes brasileiros e internacionais, podendo 

apresentar entidade interveniente ou não. Na hipótese de cooperação proposta por 

órgãos públicos nacionais, faz-se necessário que as instituições do governo 

brasileiro exerçam o papel de interveniente e/ou coordenadores, tais como: Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC) e Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), 

pertencentes ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) e à Secretaria de 

Assuntos Internacionais (SEAIN), vinculados ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG). Frisa-se que tais órgãos atuam respectivamente na 

cooperação técnica, cooperação científica e tecnológica e cooperação financeira.  
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Entre as modalidades de cooperação, salienta-se que as relações de cooperação 

entre as instituições governamentais ou internacionais são decorrentes de 

programas amplos, originados a partir de políticas de relações externas com 

objetivos específicos que devem ser considerados antes de qualquer proposição de 

estabelecimento de relação de cooperação internacional. Em suma, as modalidades 

de cooperação são apresentadas a seguir, sendo aquelas consideradas pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

a) Cooperação Técnica: é imprescindível como mecanismo de 

desenvolvimento nacional e é viabilizada pela transferência e absorção de 

conhecimentos técnicos de países desenvolvidos, por meio de Programa de 

Cooperação Técnica (PCT), sendo que está sob a coordenação da Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores; 

b) Cooperação Financeira: consiste na concessão de recursos financeiros de 

um ou mais agentes para outro(s), tendo como característica o apoio 

financeiro para o desenvolvimento de programas e/ou projetos, que em 

muitos casos, são provenientes de contribuições e parcelas de recursos 

referentes aos contratos e aos empréstimos de instituições financeiras. 

Divide-se em não reembolsável que consiste nas doações e reembolsável 

que consiste nas operações de empréstimo. Compreende dois níveis: 

multilateral e bilateral. O primeiro compreende organismos como o Banco 

Interamericano para o Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial (BIRD), o 

segundo compreende organismos de financiamento dos países parceiros.  

14.2.3 Cooperação 

Uma alternativa para a captação de recursos, consiste no esforço coordenado junto 

a empresas privadas e/ou o terceiro setor (constituído por organizações sem fins 

lucrativos e não governamentais) atuando de modo integrado com vista a um objetivo 

comum. A seguir, serão elencados alguns instrumentos que podem ser utilizados 

separadamente ou em conjunto visando uma mobilização conjunta com propósito de 

executar as ações previstas. 

1. Pagamento por Serviços Ambientais (PSA): consiste em uma transação 

voluntária, na qual um serviço ambiental bem definido ou uma forma de uso 



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

378 

da terra que possa assegurar este serviço é comprado por pelo menos um 

comprador, de pelo menos um provedor, sob a condição de que o provedor 

garanta a provisão deste serviço. Os serviços ambientais baseiam-se em um 

conjunto de processos naturais dos ecossistemas capazes de assegurar a 

ocorrência da vida no planeta, os quais pessoas, empresas e sociedades 

recorrem para insumos de matérias-primas, processos de produção e 

estabilidade do clima.  

2. Título em Impacto Social (TIS – Social Impact Bonds): é um mecanismo 

de financiamento que busca aumentar o impacto de políticas públicas 

voltadas para questões socioambientais, valendo-se entre outras coisas da 

eficiência do setor privado. 

3. Memorando de Entendimento (MOUs – Memoranduum of 

Understanding): consubstancia-se como um instrumento que visa acordo 

internacional de cooperação entre dois estados ou agências reguladoras de 

países diferentes, cuja natureza varia desde a troca de informações públicas 

(aspectos regulatórios, dados sobre empresas) até o intercâmbio de 

informações sigilosas para fins investigatórios.  

4. Acordo de doações: conforme o Art. 538 do Código Civil, Lei Federal 

nº 10.406/2002, considera a doação o contrato em que uma pessoa, por 

liberdade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. 

Uma fonte potencial de doações reside nas Isenções Fiscais existente são: 

Medida Provisória nº 2.158/2001 e Lei Federal nº 9.249/1995. 

5. Patrocínio: é a provisão de recursos financeiros, humanos ou físicos por uma 

organização diretamente para um evento ou atividade em troca de associação 

direta com o mesmo (POZZI, 1998). Tal instrumento pode ser considerado 

como uma variável de comunicação cujo objetivo é a transmissão do nome e 

da imagem do patrocinador, dos seus produtos e serviços, através da sua 

associação a iniciativas executadas pela instituição que recebe o patrocínio. 

Consiste num importante mecanismo na medida que beneficia ambas as 

partes, patrocinador, patrocinado, viabilizando a materialização de muitos 

empreendimentos antes inconcebíveis, frente aos recursos muitas vezes 

escassos. Tipos de Patrocínio: Institucional, Temático e Promocional.  
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14.2.4  Parcerias 

Uma das alternativas existentes para o aporte de recursos financeiros é com o 

engajamento do setor privado. Considerando que os gastos governamentais 

correntes são elevados, os recursos públicos são limitados e as demandas da 

sociedade são crescentes, frequentemente não restam recursos para o investimento 

em infraestrutura em diversos setores, os altos custos demandados em obras de 

infraestrutura hídrica e saneamento básico além da dificuldade encontrada pela 

Administração Pública em elaborar, prospectar e gerenciar projetos devido aos 

problemas de diversas ordens, a participação da iniciativa privada pode corroborar 

grandemente. A seguir, apresenta-se duas modalidades de parceria entre o governo 

e o setor privado: as Parcerias Público-Privadas e a Locação de Ativos.  

14.2.4.1Parcerias Público-Privadas (PPP) 

A Parceria Público-Privada é a modalidade mais favorável para a prestação dos 

serviços que necessitam um aporte financeiro elevado, o qual o Poder Público não 

dispõe. A PPP possibilita que a habilidade gerencial da iniciativa público-privada, 

bem como os capitais a ela pertencente sejam canalizados para os serviços públicos, 

estruturando uma forma de gestão capaz de proporcionar melhor uso do dinheiro 

público, pois confere mais eficiência, eficácia e efetividade aos serviços executados. 

A PPP representa para a sociedade uma oportunidade de desfrutar de serviços 

públicos mais estruturados e mais bem geridos, tendo em vista que um contrato de 

PPP bem elaborado deve exigir a comprovação do bom funcionamento do sistema. 

Seu processo de implantação deve respeitar o estabelecido na Lei Federal 

nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos) e a Lei nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal). 

No Art. 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.079/2004 (com alteração pela Lei 

nº 13.529/2017), prevê vedações para a celebração de contrato de PPP, sendo 

estas: 

I. Valor do contrato seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); 

II. Período de prestação do serviço que seja inferior a 5 (cinco) anos; 
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III. Contrato que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o 

fornecimento e a instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. 

Complementarmente, Grilo e Alves (2011) elencam oito itens que devem ser 

verificados para análise da elegibilidade do projeto de contrato de PPP (Figura 50) 

e, ainda ressalta que os projetos devem estar inscritos no Plano Plurianual. 

 
Figura 50 - Exemplo de lista de verificação empregada na análise da elegibilidade do projeto à contratação 
em regime de PPP. 
Fonte: Adaptado de Grilo e Alves (2011). 

As Parcerias Público-Privadas (PPP) possuem dois tipos de modalidades de 

concessão: Patrocinada e Administrativa.  

a) PPP Patrocinada: é o Contrato de Concessão de serviços públicos em que o 

parceiro público, precedida ou não de mão de obra pública, em parte da 

remuneração do serviço entregue a população será paga pelo parceiro 

público na forma de contraprestação adicional, em espécie. O usuário pagará 

o restante dos custos do investimento, por intermédio de uma tarifa decorrente 

do uso do equipamento público. Ressaltando-se que a Administração Pública 

poderá complementar o custo da tarifa em busca de um valor mais acessível 

a população.  

b) PPP Administrativa: é o Contrato de Concessão em que a Administração 

Pública é usuária direta ou indireta do serviço público concedido, ainda que 

envolva o projeto, a execução, a instalação e a operacionalização da obra ou 

serviço. O parceiro privado será remunerado unicamente pelos recursos 

públicos orçamentários após a entrega do contratado.  
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O Decreto Estadual nº 14.360/2015 regulamenta a apresentação de projeto ou 

estudo contendo levantamentos, investigações, dados, informações técnicas ou 

pareceres para a estruturação de projetos de Parceria Público-Privadas (PPP), sob 

a forma de concessão patrocinada ou administrativa de concessões comuns, de 

permissões, de arrendamentos de bens públicos ou de concessão de direito real de 

uso, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Mato Grosso 

do Sul, assim como reforça o papel do Conselho Gestor de PPP do Estado de MS 

(CGPPP) como responsável por autorizar a publicação de Procedimento de 

Manifesto de Interesse – PMI.  

O diploma regulamenta, entre outros, a Manifestação de Interesse da Iniciativa 

Privada (MIIP) e esclarece que a apresentação dos estudos em sede de PMI não 

impedirá os interessados de participar do futuro certame licitatórios decorrentes dos 

estudos em questão. 

14.2.4.2Locação de Ativos 

A Locação de Ativos consiste numa modelagem contratual em que ocorre a 

participação de empresas privadas em empreendimentos de interesse público por 

meio da qual a empresa contratada constrói uma determinada instalação, estação 

de tratamento de água/esgoto, subestação, linha de transmissão, entre outros, e a 

arrenda à Administração Pública durante determinada quantidade de anos. Trata-se 

de um contrato atípico, nos termos do Art. 425 do Código Civil. 

A contratação de uma Locação de Ativos é feita por licitação, sendo o vencedor 

aquele que oferecer o menor Valor Mensal de Locação (VML) pelo bem a ser 

construído. Cada proponente precisa montar o seu módulo financeiro ao negócio, 

envolvendo o custo orçado para a obra de custo do financiamento, além dos 

impostos e despesas administração ao longo do período de locação. 

A empresa ou consórcio que vencer a licitação deve construir uma sociedade de 

propósito específico (SPE), que é a entidade que celebrará o contrato com a 

concessionária pública. Do ponto de vista do Poder Público, a Locação de Ativos tem 

a grande vantagem de permitir a realização de projetos de infraestrutura com 

pagamento diferido no tempo e não durante a execução da obra. Com isso, o 

endividamento é diluído, sendo transferido para a iniciativa privada o ônus de captar 
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os recursos para a obra. É uma forma bem cômoda de transferir o endividamento 

para o setor privado, remunerando-o em suaves prestações. Já para o agente 

financeiro, essa modalidade é bastante interessante pela certeza do recebimento do 

dinheiro depositado.  

14.3 Fontes de Recursos Financeiros Internas e Externas 

De forma suplementar aos planejamentos orçamentários nas esferas 

governamentais (federal e estadual), existem diversos mecanismos de obtenção de 

recursos no âmbito nacional e internacional que podem ser pleiteadas pelo município 

de Três Lagoas/MS, os quais comumente referem-se aos programas transversais do 

Governo Federal, fundos orçamentários e setoriais, operacionalizados por editais de 

chamamento e outros, bem como fontes internas e externas de crédito, tais como as 

linhas de financiamento nacionais (Quadro 92) e internacionais (Quadro 93). 
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Quadro 92 – Fontes de financiamento nacionais relacionadas à temática do saneamento básico, passíveis de serem pleiteadas pelo município de Três Lagoas/MS.  

FINANCIA-
DORES 

FINANCIA-
MENTO 

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: 

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 

Modalidade Direta: 
Taxa do BNDES: 
✓ 1,3% a.a. 

Taxa de risco de crédito: 
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FINANCIA-
DORES 

FINANCIA-
MENTO 

RESUMO 

ELEMENTOS DE COMPARAÇÃO 

QUANTO PODE 
SER 

FINANCIADO 
PRAZO TAXA DE JUROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BNDES 

✓ Urbanização e implantação de infraestrutura básica no 
município, inclusive em áreas de risco e de sub-
habitação; 

✓ 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 

pagamento, da empresa 
e do grupo econômico. 

✓ 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: 
✓ 1,45% 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. 
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FINANCIA-
DORES 

FINANCIA-
MENTO 

RESUMO 

ELEMENTOS DE COMPARAÇÃO 

QUANTO PODE 
SER 

FINANCIADO 
PRAZO TAXA DE JUROS 

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 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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

CAIXA  
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento 
para todos 

O programa foi criado para melhorar as condições de saúde 
e a qualidade de vida da população urbana e rural. 
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: aumento da cobertura ou a 

capacidade de produção de abastecimento de água. 
✓ Esgotamento sanitário: aumento da cobertura dos 

sistemas de esgotamento sanitário ou da capacidade de 
tratamento e destinação final adequados de efluentes. 

✓ Saneamento integrado: ações em áreas ocupadas por 
população de baixa renda e com precariedade ou a 

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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FINANCIA-
DORES 

FINANCIA-
MENTO 

RESUMO 

ELEMENTOS DE COMPARAÇÃO 

QUANTO PODE 
SER 

FINANCIADO 
PRAZO TAXA DE JUROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAIXA 

inexistência de condições sanitárias e ambientais 
mínimas. 

✓ Desenvolvimento institucional: aumento da eficiência 
dos prestadores de serviços públicos de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais. 

✓ Manejo de Resíduos Sólidos: aumento na cobertura 
dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos urbanos domiciliares 
e 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 coleta seletiva, 
triagem e reciclagem, além 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, 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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FINANCIA-
DORES 

FINANCIA-
MENTO 

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.  
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Quadro 93 – Fontes de financiamento internacionais relacionadas à temática do saneamento básico, passíveis de serem pleiteadas pelo município de Três 
Lagoas/MS.  

FINANCIA-
DORES 

FINANCIAMENTO RESUMO 

ELEMENTOS DE COMPARAÇÃO 

QUANTO PODE 
SER FINANCIADO 

PRAZO TAXA DE JUROS 

BID 

Linhas:  
✓ Desenvolvimento Social 
✓ Fortalecimento 

Institucional 
✓ Repasse de conhecimento 

Estudos 

Empréstimos para projetos específicos destinam-se a 
financiar um projeto de desenvolvimento que já esteja 
inteiramente definido quando o empréstimo do Banco é 
aprovado.  
Esses projetos geralmente concentram-se em um único 
setor ou subsetor de desenvolvimento.  

Até 60% do custo 

final do projeto. 

✓ Prazo total: até 25 
anos 

✓ Prazo de carência: 
até 6 anos 

Taxa Libor de 3 
meses (% ao ano) 

mais spread 

BIRD 

Linhas:  
✓ Desenvolvimento Urbano 
✓ Infraestrutura 
✓ Educação 
✓ Saúde 
✓ Gestão Pública 
✓ Meio Ambiente 
✓ Proteção Social 
✓ Desenvolvimento Rural 

O BID é a principal fonte de financiamento multilateral para 
projetos de desenvolvimento econômico, social e 
institucional de programas de promoção do comércio e 
integração regional na América Latina e Caribe, e visa o 
crescimento sustentável. 

Até 50% do custo 
final do projeto 

✓ Prazo total: até 15 
anos 

✓ Prazo de carência: 
até 5 anos 

Taxa Libor de 6 
meses (% ao ano) 
mais spread fixo 

AFD 

Linhas:  
✓ Desenvolvimento Social 
✓ Fortalecimento 

Institucional 
✓ Repasse de conhecimento 

Estudos 

- 
10 – 400 milhões de 

euros 

✓ Prazo total: até 20 
anos 

✓ Prazo de carência: 
até 5 anos 

Euribor semestral 
(% ao ano) + 0,8% 

ao ano 

CAF 

Linhas:  
✓ Desenvolvimento Social 
✓ Fortalecimento 

Institucional 
✓ Repasse de conhecimento 

Estudos 

Apoia as atividades relacionadas com o crescimento 
econômico e a integração regional. O leque de projetos 
que pode ser financiado é muito variado e engloba o setor 
de infraestrutura, tais como rodovias, transporte, 
telecomunicação, geração e transmissão de energia, água 
e saneamento ambiental 

Até 70% do custo 
total do projeto 

✓ Prazo total: até 15 
anos 

✓ Prazo de carência: 
até 2 anos 

Libor de 6 meses 
(% ao ano) + 2,35% 
ao ano até 3,75% 

ao ano 

KfW 

Linhas:  
✓ Desenvolvimento Social 
✓ Fortalecimento 

Institucional 
✓ Repasse de conhecimento 

Estudos 

Oferece cooperação bilateral com países em 
desenvolvimento, financiada com fundo federais, no caso 
de projetos com governos, consiste na concessão de 
empréstimos e contribuições financeiras a fundo 
perdido destinados, por exemplo, a projeto de 
conservação do meio ambiente e dos 
recursos naturais. 

Até 70% do custo 
total do projeto 

✓ Prazo total: até 30 
anos 

✓ Prazo de carência: 
até 10 anos 

2% ao ano 
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FINANCIA-
DORES 

FINANCIAMENTO RESUMO 

ELEMENTOS DE COMPARAÇÃO 

QUANTO PODE 
SER FINANCIADO 

PRAZO TAXA DE JUROS 

FONPLATA 

Linhas:  
✓ Desenvolvimento Social 
✓ Fortalecimento 

Institucional 
✓ Repasse de conhecimento 

Estudos 

O FONPLATA financia a execução de estudos, projetos, 
programas e trabalhos destinados a promover o 
desenvolvimento harmônico e a integração física da Bacia 
do Prata e sua área de influência.  

São financiáveis os investimentos que visam: 
✓ Infraestrutura física que complementa os sistemas 

regionais existentes; 
✓ Investimento social em educação, saúde, provisão de 

infraestrutura básica, provisão de água potável; 
✓ Produção agrícola e industrial e, consequentemente, 

promoção de exportação; 
✓ Projetos ambientais, conservação da natureza, 

tratamento de água contaminada e reciclada, promoção 
do manejo e conservação de bacias hidrográficas, 
controle de erosão do solo etc. 

Até 70% do custo 
total do projeto 

✓ Prazo total: até 20 
anos 

✓ Prazo de carência: 
até 5 anos 

Libor + 2% ao ano a 
3,5% ao ano; Pré-

investimentos: 1,2% 
a 2,7% ao ano 

JICA 

Linhas:  
✓ Mudanças Climáticas 
✓ Alimentos 
✓ Doenças Infecciosas  
✓ Redução da Pobreza e 

Crescimento Justo 
✓ Melhoria da Governança 
✓ Garantia da Segurança 

Humana 

Empréstimo em moeda japonesa para a construção da 
base que proporcionará o desenvolvimento e a 
estabilidade socioeconômica do Brasil.  
As solicitações (carta-consulta) deverão ser feitas à 
Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN) do 
ministério do Planejamento do Governo Federal do Brasil.   

Até 100% do custo 
total do projeto. 
Limitado a 10 

bilhões de ienes ou 
0,25% do PIB, o 
que for menor 

✓ Prazo total: até 30 
anos 

✓ Prazo de carência: 
até 10 anos 

Fixo: 1,65% ao ano; 
Flutuante: Yen 
LIBOR+105bp 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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14.4 Sistema de Informações dos Recursos Financeiros 

O Decreto nº 6.170/2007 e a PI nº 424/2016, conjuntamente, criaram uma sistemática 

com relação às transferências de recursos da União aos municípios. Foram 

disciplinados, também com o Decreto e a Portaria, atos que existiam informalmente 

na época de vigência da IN nº 1/1997-SN. Nessa nova ordem, podemos destacar a 

criação do Portal dos Convênios/Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 

Repasse – SICONV, a obrigatoriedade de publicidade, o chamamento público, o 

protocolo de intenções e a padronização, conforme exposto no item a seguir. 

14.4.1 Sistema de Gestão de Convênio e Contrato de Repasses – SICONV 

O Sistema de Gestão de Convênio e Contrato de Repasse – SICONV do Governo 

Federal é um sistema aberto à consulta pública, que reúne e processa informações 

sobre as transferências de recursos do Governo Federal para órgãos públicos e 

privados sem fins lucrativos, implantado a partir de 2008 e obrigatório desde 2009. 

Esse repasse acontece por meio de contratos e convênios destinados à execução de 

programas, projetos e ações de interesse comum.  

O SICONV inova no modelo de gestão, proporciona celeridade aos procedimentos e 

desburocratiza as atividades fins com foco na substituição do processo físico pelo 

eletrônico e no registro de todos os procedimentos, o que permite maior transparência 

na execução das transferências voluntárias da União. 

Os procedimentos referentes às transferências de recurso passam por quatro fases, 

conforme elencados acima: proposição, celebração, execução e prestação de contas. 

14.4.2 Sistema integrado de Monitoramento de Convênio 

O Sistema Integrado de Monitoramento de Convênio – SISMOC é utilizado para a 

divulgação de informações sobre os repasses e transferência de recursos financeiros 

efetuados pela FUNASA. Trata-se de um sistema que permite acesso direto aos 

relatórios de acompanhamento dos convênios e obras. Permite que qualquer pessoa 

possa acompanhar qualquer obra resultado de convênio com a FUNASA em qualquer 

município brasileiro com população com até 50 mil habitantes.  



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

391 

A criação do SISMOC integra o conjunto dos quatro sistemas de informações: o 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Obras (SIGOB), o Sistema Gerencial de 

Projetos de Saneamento (SIGESAN), o Sistema de Gestão de Convênio (SISCON) e 

o Sistema de Convênio (SICONV), e vem a atender à determinação da Lei de Acesso 

à Informação (Lei nº 12.527/2011), no sentido de disponibilizar uma ferramenta de 

consulta para o cidadão e tornar os temas relativos aos PAC mais transparentes para 

a sociedade.  

14.4.3 Portal da Transparência – Controladoria-Geral da União 

O Portal de Transparência do Governo Federal é uma iniciativa da Controladoria-Geral 

da União (CGU), lançada em novembro de 2004, para assegurar a transparência da 

gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público está 

sendo utilizado e ajude a fiscalizar.  

O governo brasileiro acredita que a transparência é o melhor antídoto contra a 

corrupção, dado que ela é mais um mecanismo indutor de que os gestores públicos 

ajam com responsabilidade e permite que a sociedade, com informações, colabore 

com o controle das ações de seus governantes, no intuito de checar se os recursos 

públicos estão sendo usados como deveriam.  

14.4.4 Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, criado 

em 1987, no âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, é o 

instrumento de que dispõe o Governo Federal para executar, acompanhar e controlar 

com eficiência e eficácia, a correta utilização dos recursos da União. 

O SIAFI integra os sistemas de programação financeira e de execução orçamentária 

além de fornecer informações gerenciais confiáveis e precisas para todos os níveis da 

administração.  

Com isso, o SIAFI tornou-se o principal instrumento utilizado para registro, 

acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do 

Governo Federal.  
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14.4.5 Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento -SNIS 

O Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento – SNIS, vinculado à 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), apoia-se em um banco de 

dados que contém informações de caráter operacional, gerencial, financeiro, e de 

qualidade sobre a prestação de serviço de abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos, bem como a 

componente de águas pluviais.  

O SNIS possui uma série de usuários, nos mais diversos setores, como por exemplo: 

Governo, iniciativa privada, universidades e instituições de pesquisa, mídia, 

instituições de crédito, de fomento e organismos internacionais (BIRD, BID, JBIC, 

KFW, entre outros). 

A série histórica dos dados do SNIS possibilita a identificação de tendência em relação 

aos custos, as receitas e os padrões dos serviços, a elaboração de interferências a 

respeito da trajetória das variáveis mais importantes para o setor, e assim, o desenho 

de estratégias de intervenção com maior embasamento.  

14.4.6 Sistema Nacional de Informações das Cidades 

O Sistema Nacional de Informações das Cidades – SNIC foi desenvolvido com o 

objetivo de atender às necessidades de planejamento e gestão do Governo Federal 

e, principalmente, de disponibilizar para as administrações municipais e a população 

em geral, informações sobre as cidades brasileiras e ferramentas de apoio à gestão 

municipal.  

Voltado para permitir o controle da aplicação dos recursos públicos e apoiar o 

planejamento do Ministério das Cidades e das prefeituras brasileiras, o SNIC reúne, 

em uma única base de dados, informações de diversas fontes, como: o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, O Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA, o Tesouro Nacional, o Banco Central do Brasil, o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais – INEP, o Banco de Dados do Sistema Único de Saúde – 

DATASUS, o Tribunal Superior Eleitoral – TSE, entre outras, totalizando mais de 

1.200 indicadores para cada município brasileiro. 
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O SNIS permite a seleção, o cruzamento e a visualização espacial de diversas 

variáveis em um mapa, no qual também estão incorporadas fotos de satélite de alta 

resolução das principais regiões brasileiras. 
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15 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO 

O presente PMSB de Três Lagoas/MS foi elaborado considerando um horizonte 

temporal de 20 (vinte) anos, isto é, realizou-se o planejamento estratégico para o 

município vislumbrando o período futuro que compreenderá os anos de 2023 até 

2042, período este que condiz com o horizonte de planejamento definido através da 

regulamentação da PNSB (BRASIL, 2007). 

Evidencia-se que a revisão e atualização do PMSB é um processo obrigatório à 

municipalidade no contexto legal federal, cabendo ao município executá-lo, 

prioritariamente, de forma concomitante com a elaboração do Plano Plurianual 

(BRASIL, 2007), o que evidencia a estima de alinhamento do planejamento na esfera 

do PMSB com as diretrizes, objetivos e as metas da administração pública para as 

despesas de capital e outras dela decorrentes, cujo horizonte de ocorrência é 

quadrienal. 

Neste sentido, o Art. 19 da PNSB, Lei Federal nº 11.445/2007 alterada pela Lei 

Federal nº 14.026/2020, evidencia que os planos de saneamento básico deverão ser 

revistos periodicamente, em prazo não superior a 10 (dez) anos. Deste modo, os 

gestores municipais deverão definir novas estratégias de planejamento para as 

revisões futuras deste PMSB, promovendo a compatibilização com outros 

instrumentos de planejamento, como o caso do PPA municipal, de forma a prever o 

subsídio dos programas, metas e ações propostos por este instrumento de gestão. 

A revisão do PMSB é uma das etapas do ciclo 

de gestão do planejamento estratégico, que 

objetiva fortalecer o processo de formulação, 

implementação e avaliação da gestão pública 

do município com os serviços de saneamento 

básico. Destaca-se que a revisão não se trata 

da elaboração de um novo planejamento, mas 

sim da atualização e aperfeiçoamento da 

programação já definida no PMSB em 

implementação (Figura 51). 

 
Figura 51 – Ciclo da gestão do planejamento 
estratégico do Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Este processo de revisão constitui uma prática sistêmica e contínua que visa ao 

aperfeiçoamento do planejamento e da capacidade institucional, não objetivando 

evidenciar falhas ou exaltar acertos, porém, incentivar e consolidar a cultura de 

avaliação deste instrumento de gestão dentro da administração do Poder Público 

Municipal. 

Portanto, a revisão e atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico de Três 

Lagoas/MS objetiva: 

• Possibilitar a atualização do PMSB diante das mudanças ocorridas no processo 

de implementação, identificadas no monitoramento e avaliação deste; 

• Permitir melhoria contínua do processo de elaboração, avaliação e 

implementação dos Programas, Projetos e Ações; 

• Realizar ratificações de caráter técnico constatadas; 

• Inserção de novas ações e/ou alterar existentes; e 

• Viabilizar a concretização do cenário planejado, visando a superação de metas 

estabelecidas. 

Diante do exposto, é proposto para a próxima revisão, prevista para ocorrer antes de 

2033, análise de todos os aspectos do saneamento básico do município através da 

elaboração de um novo Diagnóstico Situacional.  

Destaca-se que o presente Plano prevê uma mudança nos aspectos institucionais, 

legais, operacionais, socioambientais e culturais que se relacionam direta e 

indiretamente aos serviços Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, 

Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, sendo necessária, no próximo processo de revisão/atualização, uma 

análise em pormenores para se diagnosticar o que foi cumprido, e o que deixou de 

ser cumprido, expondo os motivos para que estes fatores positivos e negativos quanto 

às mudanças ocorridas no saneamento básico possibilite traçar novas alternativas 

para contornar ou melhorar as ações desenvolvidas ao longo da implementação do 

planejado. 

Além dos aspectos mencionados, destaca-se que a participação social, seja na 

elaboração do PMSB como no processo de revisão, é importante no sentido de 

configurar ao planejamento as aspirações da comunidade local, bem como as 
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necessidades reais de melhorias nos sistemas integrantes do saneamento básico de 

modo sinérgico às questões socioeconômicas e ambientais possíveis de serem 

alcançadas tecnicamente. 

Deste modo, para a eficiência das atualizações e revisões, é necessária a correta 

aplicação dos mecanismos de avaliação e monitoramento, através da aplicação dos 

indicadores das ações programadas, indicadores socioambientais e indicadores de 

desempenho contemplados no capítulo 12 (pág. 319). 
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16 RECURSOS FINANCEIROS DEMANDAS PARA A EFETIVAÇÃO DO 

PLANEJADO DO TOMO I 

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 propostos na implementação dos 5 (cinco) Programas provisionados para os 

Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais detalhados no Produto Planejamento 

Estratégico – Tomo I, durante 20 anos de horizonte temporal de planejamento para o 

PMSB (2023-2042). 

Assim, o presente capítulo evidencia os desafios a serem contornados frentes às 

demandas por investimentos necessários para a concretização dos programas, metas 

e objetivos específicos propostos, proporcionando aos gestores municipais subsídios 

quanto às tomadas de decisões envolvendo as questões atinentes ao saneamento 

básico, de modo a garantir maior assertividade e clareza no provisionamento de 

recursos financeiros necessários ao município e alcance do equilíbrio financeiro dos 

serviços de saneamento básico prestados em Três Lagoas/MS.  

Para tanto o subcapítulo 16.1 apresenta um demonstrativo dos custos envolvidos para 

implementação dos aspectos institucionais, gerenciais e legais dos serviços atinentes 

ao saneamento básico, considerando um dimensionamento prévio das principais 

atividades e procedimentos que deverão ser estruturados ou reestruturados no âmbito 

da administração pública municipal, de modo a assegurar a consecução dos serviços 

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

pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

O subcapítulo 16.2, discorre-se sobre o cronograma financeiro para a implementação 

dos programas, projetos e ações planejados para os Aspectos Institucionais, 

Gerenciais e Legais ao longo dos 20 anos de planejamento do PMSB.  

Por fim, o subcapítulo 16.3 apresenta dos parâmetros considerados para a 

composição dos valores indicados para a execução das ações e metas, dentre eles, 

destaca-se os de duração (horas) quantidade, número de participantes envolvidos na 

realização da ação e periodicidade de ocorrência ao longo do período do PMSB de 

2023 a 2042 (anual, bianual, quadrienal, dentre outros). 
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Cabe frisar que, pelas características das ações, sendo em grande parte de cunho 

legal, institucional e gerencial, ou ainda de condições específicas a serem 

provisionadas em instrumentos, a mensuração dos custos pode não ser exata e até 

distanciar-se consideravelmente da realidade vivenciada pelo município ao longo do 

horizonte de planejamento, podendo algumas das ações propostas se concretizar de 

forma distintas do provisionada neste instrumento de planejamento.  

16.1 Síntese da estimativa de custos de investimentos, operacionalização e 
desembolso efetivo do Poder Público com Aspectos Institucionais, 
Gerenciais e Legais 

Para a consecução do planejamento proposto nas principais ações dos Programas de 

1 a 5 (Produto Planejamento Estratégico – Tomo I), foram pré-dimensionadas as 

infraestruturas e os recursos necessários para a implementação das questões 

institucionais, gerenciais e legais no que tange os serviços do saneamento básico.  

Assim, entende-se que para o alcance das metas idealizadas no PMSB, o Poder 

Público Municipal deverá considerar o aporte de recursos financeiros para realizar os 

procedimentos de qualificação, estruturação, reestruturação e fortalecimento 

institucional, bem como a adequação, complementação e convergência do arcabouço 

legal municipal, além das questões envolvendo o equilíbrio econômico-financeiro dos 

serviços de saneamento básico e a captação continuada dos servidores e atores 

envolvidos nas atividades correlatas ao saneamento básico. 

Neste sentido, as estimativas apresentadas neste orçamento também foram baseadas 

em literatura, planejamentos, estudos e projetos associados aos serviços públicos de 

saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e 

manejo de águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos), bem como 

de composição de preço a partir de tabelas de preços e bancos de dados oficiais, além 

de cotações de preços oferecidos por prestadores de serviços atuantes na área do 

saneamento básico e do comércio em geral (setor terciário).  

Destaca-se que os custos orientativos consideraram os investimentos no tempo, 

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 2029); médio (2030 a 2033) e longo (2034 a 2042), conforme 

sistematizado no Quadro 94. 
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Quadro 94 - 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 7 anos 2026 - 2029 

Médio 8 a 11 anos 2030 - 2033 

Longo 12 a 20 anos 2034 - 2042 

Nota: Os períodos são ajustados aos períodos dos PPA Municipal.  

Fonte: Elaborado pelos autores.  

De acordo com o arranjo temporal apresentado no quadro acima, os custos envolvidos 

na realização da ações em cada Programa estruturado no Produto de Planejamento 

Estratégico do Tomo I do PMSB são apresentados sistematicamente na Tabela 14 

(por Programas) e na Tabela 15 (por Metas), nas quais se observa que no horizonte 

de planejamento de 20 anos será necessário o dispêndio de R$ 24.311.000,00 para a 

implementações das ações previstas no PMSB referentes aos Aspectos Institucionais, 

Gerenciais e Legais.  

Tabela 14 – Cronograma físico-financeiro por programas previstos para os Aspectos Institucionais, 
Gerenciais e Legais de Três Lagoas/MS. 

PROGRAMAS 

IMEDIATO 

(2023 – 2025) 

CURTO 

(2026 – 2029) 

MÉDIO 

(2030 – 2033) 

LONGO 

(2034 – 2042) 
TOTAL 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 1: Qualificação, 
Estruturação e Fortalecimento 
Institucional e Gerencial 

3.948.408,00 3.882.643,00 3.854.910,00 8.475.460,00 20.161.421,00 

Programa 2: Análise, 
Adequação, Complementação e 
Convergência do Arcabouço 
Legal.  

365.441,00 365.441,00 468.459,00 468.459,00 1.667.800,00 

Programa 3: Fontes de Negócio, 
Emprego e Renda 

4.872,00 4.872,00 9.744,00 14.616,00 34.104,00 

Programa 4: Saneamento 
Básico com Equilíbrio 
Econômico-Financeiro 

174.530,00 174.530,00 174.530,00 349.060,00 872.650,00 

Programa 5: Educação 
Ambiental voltada ao 
Saneamento Básico 

342.978,00 224.155,00 229.531,00 778.361,00 1.575.025,00 

Total Geral 4.836.229,00 4.651.641,00 4.737.174,00 10.085.956,00 24.311.000,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Tabela 15 – Cronograma físico-financeiro com detalhamento das metas dos programas previstos para os Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais de Três 
Lagoas/MS. 

PROGRAMAS/ METAS 

IMEDIATO 

(2023 – 2025) 

CURTO 

(2026 – 2029) 

MÉDIO 

(2030 – 2033) 

LONGO 

(2034 – 2042) 
TOTAL 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 1: Qualificação, Estruturação e Fortalecimento Institucional e Gerencial 3.948.408,00 3.882.643,00 3.854.910,00 8.475.460,00 20.161.421,00 

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. 

2.127.777,00 2.474.472,00 2.466.081,00 5.545.719,00 12.614.049,00 

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. 

198.828,00 181.746,00 181.746,00 411.026,00 973.346,00 

Meta 3 - Garantir o controle social nas ações correlatas ao saneamento básico. 545.678,00 727.584,00 727.600,00 1.637.140,00 3.638.002,00 

Meta 4 - Regular e fiscalizar os serviços atinentes ao saneamento básico e a implementação 
do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

262.297,00 295.572,00 295.572,00 665.037,00 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. 

804.982,00 190.000,00 170.642,00 190.000,00 1.355.624,00 

Meta 6 - Aperfeiçoar a capacidade operacional e gerencial do setor de saneamento básico no 
município.  

8.846,00 13.269,00 13.269,00 26.538,00 61.922,00 

Programa 2: Análise, Adequação, Complementação e Convergência do Arcabouço Legal.  365.441,00 365.441,00 468.459,00 468.459,00 1.667.800,00 

Meta 8 - Sistematizar, revisar e atualizar o arcabouço legal municipal aplicáveis às questões 
ambientais.  

365.441,00 365.441,00 468.459,00 468.459,00 1.667.800,00 

Programa 3: Fontes de Negócio, Emprego e Renda 4.872,00 4.872,00 9.744,00 14.616,00 34.104,00 

Meta 12 - Implantar ações que favorecem o desenvolvimento de negócio, emprego e renda 
no município relacionado à gestão de resíduos sólidos.  

4.872,00 4.872,00 9.744,00 14.616,00 34.104,00 

Programa 4: Saneamento Básico com Equilíbrio Econômico-Financeiro 174.530,00 174.530,00 174.530,00 349.060,00 872.650,00 

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. 

174.530,00 174.530,00 174.530,00 349.060,00 872.650,00 

Programa 5: Educação Ambiental voltada ao Saneamento Básico 342.978,00 224.155,00 229.531,00 778.361,00 1.575.025,00 

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. 

309.168,00 156.535,00 161.911,00 626.216,00 1.253.830,00 

Meta 17 - Implantar ações de educação ambiental aplicadas ao ensino formal (unidades 
escolares e unidades de ensino especial, profissional e de jovens e adultos). 

33.810,00 67.620,00 67.620,00 152.145,00 321.195,00 

Total Geral 4.836.229,00 4.651.641,00 4.737.174,00 10.085.956,00 24.311.000,00 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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16.2 Cronograma físico-financeiro para a implementação dos Programas do 
Tomo I 

Este subcapítulo apresenta os investimentos estimados para a concretização das 

principais metas e ações (que envolvem a elaboração de projetos) propostas nos 

5 (cinco) Programas estruturados no Produto Planejamento Estratégico – Tomo I, 

relacionados com os investimentos necessários para o planejamento e a 

reestruturação dos aspectos institucionais, gerenciais e legais dos serviços de 

saneamento básico.  

Para tanto, foram estabelecidos os cronogramas físico-financeiros, de acordo com os 

prazos imediatos, curto, médio e longo, que consolidam os investimentos previstos 

para a implementação do planejado para os Aspectos Institucionais, Gerenciais e 

Legais, considerando os custos orientativos com o objetivo de auxiliar os gestores 

municipais nas tomadas de decisão. Evidencia-se que diversas ações propostas não 

têm parâmetros suficientes para sua correta mensuração, bem como há ações e 

projetos que possuem seu custo já abrangido pela estrutura pública.  

Diante do exposto, os itens seguintes apresentam os cronogramas físico-financeiro 

dos Programas, Projetos e Ações de acordo com os seguintes prazos: Imediato (ver 

item 16.2.1), Curto (ver item 16.2.2), Médio (ver item 16.2.3) e Longo (ver item 16.2.4).  

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.  
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16.2.1 Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações no prazo imediato 

Apresenta-se na Tabela 16 o cronograma físico-financeiro dos Programas, Projetos e Ações relacionados aos Aspectos 

Institucionais, Gerenciais e Legais no prazo imediato (2023 – 2025), no qual expõe somente as ações mensuráveis que totalização 

R$ 4.836.229,00.  

Tabela 16 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações dos Aspectos Gerenciais, Institucionais e Legais do PMSB no prazo imediato (2023 a 2025). 

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO IMEDIATO 
TOTAL GERAL 

2023 2024 2025 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 1: Qualificação, Estruturação e Fortalecimento Institucional e Gerencial 1.320.273,00 1.414.654,00 1.213.481,00 3.948.408,00 

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. 

608.256,00 605.166,00 914.355,00 2.127.777,00 

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. 

290.676,00 302.583,00 302.583,00 895.842,00 

Contratação de equipe técnica gerencial especializada 290.676,00 0,00 0,00 290.676,00 

Manter equipe técnica gerencial especializadas  0,00 302.583,00 302.583,00 605.166,00 

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. 

290.676,00 302.583,00 593.259,00 1.186.518,00 

Contratação de equipe técnica gerencial especializada 290.676,00 0,00 290.676,00 581.352,00 

Manter equipe técnica gerencial especializadas  0,00 302.583,00 302.583,00 605.166,00 

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.  

8.391,00 0,00 0,00 8.391,00 

Oficina para até 20 pessoas (6 h) 8.391,00 0,00 0,00 8.391,00 

1.9 – Realizar a capacitação periódica da equipe técnica gerencial envolvida diretamente na 
gestão dos sistemas do saneamento básico. 

18.513,00 0,00 18.513,00 37.026,00 

Curso para até 25 pessoas (50 h) 18.513,00 0,00 18.513,00 37.026,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO IMEDIATO 
TOTAL GERAL 

2023 2024 2025 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

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. 

8.700,00 146.789,00 43.339,00 198.828,00 

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. 

0,00 99.255,00 0,00 99.255,00 

Sistema de Informações 0,00 99.255,00 0,00 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. 

0,00 34.639,00 34.639,00 69.278,00 

Manter /atualizar o Sistema de Informações 0,00 34.639,00 34.639,00 69.278,00 

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. 

0,00 4.195,00 0,00 4.195,00 

Curso para até 10 pessoas (8 h) 0,00 4.195,00 0,00 4.195,00 

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. 

8.700,00 8.700,00 8.700,00 26.100,00 

Divulgação em Portal Eletrônico e Redes Sociais 8.700,00 8.700,00 8.700,00 26.100,00 

Meta 3 - Garantir o controle social nas ações correlatas ao saneamento básico. 181.892,00 181.892,00 181.894,00 545.678,00 

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. 

159.588,00 159.588,00 159.588,00 478.764,00 

Operação da Ouvidoria (nota) 159.588,00 159.588,00 159.588,00 478.764,00 

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. 

22.304,00 22.304,00 22.306,00 66.914,00 

Divulgação em Portal Eletrônico e Redes Sociais 17.400,00 17.400,00 17.400,00 52.200,00 

Folders  4.904,00 4.904,00 4.906,00 14.714,00 

Meta 4 - Regular e fiscalizar os serviços atinentes ao saneamento básico e a implementação 
do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

114.511,00 73.893,00 73.893,00 262.297,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO IMEDIATO 
TOTAL GERAL 

2023 2024 2025 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

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). 

114.511,00 73.893,00 73.893,00 262.297,00 

Criação do Ente Regulador 40.618,00 0,00 0,00 40.618,00 

Operação do Ente Regulador 73.893,00 73.893,00 73.893,00 221.679,00 

Meta 5 – Elaborar/revisar e implantar instrumentos de gestão que visem a melhoria e 
proteção ambiental, social e econômica no município. 

402.491,00 402.491,00 0,00 804.982,00 

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. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Revisão do Plano Diretor 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4 - Revisar o Plano de Habitação de Interesse Social do município. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revisão do Plano de Habitação de Interesse Social 0,00 0,00 0,00 0,00 

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.  

402.491,00 402.491,00 0,00 804.982,00 

Plano de Manejo de UC 402.491,00 402.491,00 0,00 804.982,00 

Meta 6 - Aperfeiçoar a capacidade operacional e gerencial do setor de saneamento básico 
no município.  

4.423,00 4.423,00 0,00 8.846,00 

6.1 - Capacitar 100% dos funcionários e gestores envolvidos diretamente com o saneamento 
básico com enfoque na implantação do PMSB. 

4.423,00 0,00 0,00 4.423,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 4.423,00 0,00 0,00 4.423,00 

6.2 - Realizar a capacitação e o treinamento continuado dos funcionários envolvidos 
diretamente nos serviços correlatos ao saneamento básico 

0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 

Programa 2: Análise, Adequação, Complementação e Convergência do Arcabouço Legal.  365.441,00 0,00 0,00 365.441,00 

Meta 8 - Sistematizar, revisar e atualizar o arcabouço legal municipal aplicáveis às questões 
ambientais.  

365.441,00 0,00 0,00 365.441,00 

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, inconsistências internas, 
contrariedade as Leis Federais e outras complementações.  

365.441,00 0,00 0,00 365.441,00 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistematizar, revisar e atualizar o arcabouço legal 365.441,00 0,00 0,00 365.441,00 

Programa 3: Fontes de Negócio, Emprego e Renda 0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 

Meta 12 - Implantar ações que favorecem o desenvolvimento de negócio, emprego e renda 
no município relacionado à gestão de resíduos sólidos.  

0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO IMEDIATO 
TOTAL GERAL 

2023 2024 2025 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

12.4 - Promover a formação de assessoria técnica e de gestores em Economia Solidária no 
acompanhamento das organizações de catadores.  

0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 

Oficina para até 25 pessoas (8 h) 0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 

Programa 4: Saneamento Básico com Equilíbrio Econômico-Financeiro 0,00 87.265,00 87.265,00 174.530,00 

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. 

0,00 87.265,00 87.265,00 174.530,00 

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. 

0,00 87.265,00 87.265,00 174.530,00 

Estudo de viabilidade econômica, financeira e operacional para os serviços de drenagem 
urbana 

0,00 87.265,00 0,00 87.265,00 

Estudo de viabilidade econômica, financeira e operacional para os serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos 

0,00 0,00 87.265,00 87.265,00 

Programa 5: Educação Ambiental voltada ao Saneamento Básico 30.369,00 261.848,00 50.761,00 342.978,00 

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. 

30.369,00 244.943,00 33.856,00 309.168,00 

16.1 - Elaborar, com apoio de equipe técnica especializadas, o Plano de Educação Ambiental 
(PEA) aplicável aos sistemas de saneamento básico. 

0,00 196.145,00 0,00 196.145,00 

Plano de Educação Ambiental 0,00 196.145,00 0,00 196.145,00 

Revisão do Plano de Educação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.3 - Confeccionar materiais orientativos a serem distribuídos à população em eventos de 
educação ambiental. 

4.904,00 4.904,00 4.906,00 14.714,00 

Folders  4.904,00 4.904,00 4.906,00 14.714,00 

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. 

0,00 0,00 4.423,00 4.423,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 0,00 0,00 4.423,00 4.423,00 

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. 

942,00 942,00 942,00 2.826,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 942,00 942,00 942,00 2.826,00 

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. 

3.381,00 8.091,00 3.381,00 14.853,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 0,00 4.710,00 0,00 4.710,00 

Palestra para até 50 pessoas (2h) 3.381,00 3.381,00 3.381,00 10.143,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO IMEDIATO 
TOTAL GERAL 

2023 2024 2025 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

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. 

942,00 6.270,00 0,00 7.212,00 

Oficina para até 30 pessoas (4 h) 0,00 6.270,00 0,00 6.270,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 942,00 0,00 0,00 942,00 

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).  

20.200,00 20.200,00 20.204,00 60.604,00 

Divulgação em Portal Eletrônico e Redes Sociais 5.800,00 5.800,00 5.800,00 17.400,00 

Folders  9.808,00 9.808,00 9.812,00 29.428,00 

Inserções em Rádio FM - 30 segundos 4.592,00 4.592,00 4.592,00 13.776,00 

16.14 - Promover campanha junto aos setores públicos, especialmente os agropecuários e os 
de pesquisas sobre a importância das reservas legais e APPs.  

0,00 8.391,00 0,00 8.391,00 

Oficina para até 20 pessoas (6 h) 0,00 8.391,00 0,00 8.391,00 

Meta 17 - Implantar ações de educação ambiental aplicadas ao ensino formal (unidades 
escolares e unidades de ensino especial, profissional e de jovens e adultos). 

0,00 16.905,00 16.905,00 33.810,00 

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.  

0,00 16.905,00 16.905,00 33.810,00 

Palestra para até 50 pessoas (2h) 0,00 16.905,00 16.905,00 33.810,00 

Total Geral 1.716.083,00 1.768.639,00 1.351.507,00 4.836.229,00 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

16.2.2 Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações no prazo curto 

Apresenta-se na Tabela 17 o cronograma físico-financeiro dos Programas, Projetos e Ações relacionados aos Aspectos 

Institucionais, Gerenciais e Legais no prazo curto (2026 – 2029) ), no qual expõe somente as ações mensuráveis que totalização 

R$ 4.651.641,00.  
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Tabela 17 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações dos Aspectos Gerenciais, Institucionais e Legais do PMSB no prazo curto (2026 a 2029). 

PROGRAMAS, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

CURTO PRAZO 
TOTAL GERAL 

2026 2027 2028 2029 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 1: Qualificação, Estruturação e Fortalecimento Institucional e 
Gerencial 

1.111.301,00 927.230,00 908.489,00 935.623,00 3.882.643,00 

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. 

613.557,00 623.679,00 605.166,00 632.070,00 2.474.472,00 

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. 

302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 1.210.332,00 

Contratação de equipe técnica gerencial especializada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manter equipe técnica gerencial especializadas  302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 1.210.332,00 

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. 

302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 1.210.332,00 

Contratação de equipe técnica gerencial especializada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manter equipe técnica gerencial especializadas  302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 1.210.332,00 

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.  

8.391,00 0,00 0,00 8.391,00 16.782,00 

Oficina para até 20 pessoas (6 h) 8.391,00 0,00 0,00 8.391,00 16.782,00 

1.9 – Realizar a capacitação periódica da equipe técnica gerencial envolvida 
diretamente na gestão dos sistemas do saneamento básico. 

0,00 18.513,00 0,00 18.513,00 37.026,00 

Curso para até 25 pessoas (50 h) 0,00 18.513,00 0,00 18.513,00 37.026,00 

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. 

47.534,00 43.339,00 47.534,00 43.339,00 181.746,00 
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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. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema de Informações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 - Alimentar o SMIS-TL de amparo ao gerenciamento, monitoramento e 
avaliação conforme periodicidades apresentadas nas Diretrizes e Estratégias 
deste PMSB. 

34.639,00 34.639,00 34.639,00 34.639,00 138.556,00 

Manter /atualizar o Sistema de Informações 34.639,00 34.639,00 34.639,00 34.639,00 138.556,00 

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. 

4.195,00 0,00 4.195,00 0,00 8.390,00 

Curso para até 10 pessoas (8 h) 4.195,00 0,00 4.195,00 0,00 8.390,00 

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. 

8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 34.800,00 

Divulgação em Portal Eletrônico e Redes Sociais 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 34.800,00 

Meta 3 - Garantir o controle social nas ações correlatas ao saneamento 
básico. 

181.894,00 181.896,00 181.896,00 181.898,00 727.584,00 

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. 

159.588,00 159.588,00 159.588,00 159.588,00 638.352,00 

Operação da Ouvidoria (nota) 159.588,00 159.588,00 159.588,00 159.588,00 638.352,00 

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. 

22.306,00 22.308,00 22.308,00 22.310,00 89.232,00 

Divulgação em Portal Eletrônico e Redes Sociais 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 69.600,00 

Folders  4.906,00 4.908,00 4.908,00 4.910,00 19.632,00 

Meta 4 - Regular e fiscalizar os serviços atinentes ao saneamento básico 
e a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

73.893,00 73.893,00 73.893,00 73.893,00 295.572,00 
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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). 

73.893,00 73.893,00 73.893,00 73.893,00 295.572,00 

Criação do Ente Regulador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Operação do Ente Regulador 73.893,00 73.893,00 73.893,00 73.893,00 295.572,00 

Meta 5 – Elaborar/revisar e implantar instrumentos de gestão que visem a 
melhoria e proteção ambiental, social e econômica no município. 

190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 

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. 

190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 

Revisão do Plano Diretor 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 

5.4 - Revisar o Plano de Habitação de Interesse Social do município. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revisão do Plano de Habitação de Interesse Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de Manejo de UC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 6 - Aperfeiçoar a capacidade operacional e gerencial do setor de 
saneamento básico no município.  

4.423,00 4.423,00 0,00 4.423,00 13.269,00 

6.1 - Capacitar 100% dos funcionários e gestores envolvidos diretamente com 
o saneamento básico com enfoque na implantação do PMSB. 

4.423,00 0,00 0,00 4.423,00 8.846,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 4.423,00 0,00 0,00 4.423,00 8.846,00 

6.2 - Realizar a capacitação e o treinamento continuado dos funcionários 
envolvidos diretamente nos serviços correlatos ao saneamento básico 

0,00 4.423,00 0,00 0,00 4.423,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 0,00 4.423,00 0,00 0,00 4.423,00 

Programa 2: Análise, Adequação, Complementação e Convergência do 
Arcabouço Legal.  

0,00 0,00 365.441,00 0,00 365.441,00 

Meta 8 - Sistematizar, revisar e atualizar o arcabouço legal municipal 
aplicáveis às questões ambientais.  

0,00 0,00 365.441,00 0,00 365.441,00 

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, inconsistências internas, contrariedade as Leis Federais 
e outras complementações.  

0,00 0,00 365.441,00 0,00 365.441,00 
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Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistematizar, revisar e atualizar o arcabouço legal 0,00 0,00 365.441,00 0,00 365.441,00 

Programa 3: Fontes de Negócio, Emprego e Renda 0,00 4.872,00 0,00 0,00 4.872,00 

Meta 12 - Implantar ações que favorecem o desenvolvimento de negócio, 
emprego e renda no município relacionado à gestão de resíduos sólidos.  

0,00 4.872,00 0,00 0,00 4.872,00 

12.4 - Promover a formação de assessoria técnica e de gestores em 
Economia Solidária no acompanhamento das organizações de catadores.  

0,00 4.872,00 0,00 0,00 4.872,00 

Oficina para até 25 pessoas (8 h) 0,00 4.872,00 0,00 0,00 4.872,00 

Programa 4: Saneamento Básico com Equilíbrio Econômico-Financeiro 0,00 0,00 87.265,00 87.265,00 174.530,00 

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. 

0,00 0,00 87.265,00 87.265,00 174.530,00 

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. 

0,00 0,00 87.265,00 87.265,00 174.530,00 

Estudo de viabilidade econômica, financeira e operacional para os serviços 
de drenagem urbana 

0,00 0,00 87.265,00 0,00 87.265,00 

Estudo de viabilidade econômica, financeira e operacional para os serviços 
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

0,00 0,00 0,00 87.265,00 87.265,00 

Programa 5: Educação Ambiental voltada ao Saneamento Básico 60.381,00 52.614,00 63.868,00 47.292,00 224.155,00 

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. 

43.476,00 35.709,00 46.963,00 30.387,00 156.535,00 

16.1 - Elaborar, com apoio de equipe técnica especializadas, o Plano de 
Educação Ambiental (PEA) aplicável aos sistemas de saneamento básico. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de Educação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revisão do Plano de Educação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.3 - Confeccionar materiais orientativos a serem distribuídos à população 
em eventos de educação ambiental. 

4.906,00 4.908,00 4.908,00 4.910,00 19.632,00 

Folders  4.906,00 4.908,00 4.908,00 4.910,00 19.632,00 

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. 

0,00 0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 0,00 0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 
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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. 

942,00 942,00 942,00 942,00 3.768,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 942,00 942,00 942,00 942,00 3.768,00 

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. 

8.091,00 3.381,00 8.091,00 3.381,00 22.944,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 4.710,00 0,00 4.710,00 0,00 9.420,00 

Palestra para até 50 pessoas (2h) 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 13.524,00 

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. 

942,00 6.270,00 0,00 942,00 8.154,00 

Oficina para até 30 pessoas (4 h) 0,00 6.270,00 0,00 0,00 6.270,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 942,00 0,00 0,00 942,00 1.884,00 

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).  

20.204,00 20.208,00 20.208,00 20.212,00 80.832,00 

Divulgação em Portal Eletrônico e Redes Sociais 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 23.200,00 

Folders  9.812,00 9.816,00 9.816,00 9.820,00 39.264,00 

Inserções em Rádio FM - 30 segundos 4.592,00 4.592,00 4.592,00 4.592,00 18.368,00 

16.14 - Promover campanha junto aos setores públicos, especialmente os 
agropecuários e os de pesquisas sobre a importância das reservas legais e 
APPs.  

8.391,00 0,00 8.391,00 0,00 16.782,00 

Oficina para até 20 pessoas (6 h) 8.391,00 0,00 8.391,00 0,00 16.782,00 

Meta 17 - Implantar ações de educação ambiental aplicadas ao ensino 
formal (unidades escolares e unidades de ensino especial, profissional e 
de jovens e adultos). 

16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 67.620,00 
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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.  

16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 67.620,00 

Palestra para até 50 pessoas (2h) 16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 67.620,00 

Total Geral 1.171.682,00 984.716,00 1.425.063,00 1.070.180,00 4.651.641,00 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

16.2.3 Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações no prazo médio 

Apresenta-se na Tabela 18 o cronograma físico-financeiro dos Programas, Projetos e Ações relacionados aos Aspectos 

Institucionais, Gerenciais e Legais no prazo médio (2030 – 2033), no qual expõe somente as ações mensuráveis que totalização 

R$ 4.737.174,00.  

Tabela 18 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações dos Aspectos Gerenciais, Institucionais e Legais do PMSB no prazo médio (2030 a 2033). 

PROGRAMAS, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

MÉDIO PRAZO 
TOTAL GERAL 

2030 2031 2032 2033 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 1: Qualificação, Estruturação e Fortalecimento Institucional e 
Gerencial 

912.914,00 922.811,00 921.307,00 1.097.878,00 3.854.910,00 

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. 

605.166,00 623.679,00 613.557,00 623.679,00 2.466.081,00 

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. 

302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 1.210.332,00 

Contratação de equipe técnica gerencial especializada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manter equipe técnica gerencial especializadas  302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 1.210.332,00 
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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. 

302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 1.210.332,00 

Contratação de equipe técnica gerencial especializada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manter equipe técnica gerencial especializadas  302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 1.210.332,00 

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.  

0,00 0,00 8.391,00 0,00 8.391,00 

Oficina para até 20 pessoas (6 h) 0,00 0,00 8.391,00 0,00 8.391,00 

1.9 – Realizar a capacitação periódica da equipe técnica gerencial envolvida 
diretamente na gestão dos sistemas do saneamento básico. 

0,00 18.513,00 0,00 18.513,00 37.026,00 

Curso para até 25 pessoas (50 h) 0,00 18.513,00 0,00 18.513,00 37.026,00 

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. 

47.534,00 43.339,00 47.534,00 43.339,00 181.746,00 

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. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema de Informações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 - Alimentar o SMIS-TL de amparo ao gerenciamento, monitoramento e 
avaliação conforme periodicidades apresentadas nas Diretrizes e Estratégias 
deste PMSB. 

34.639,00 34.639,00 34.639,00 34.639,00 138.556,00 

Manter /atualizar o Sistema de Informações 34.639,00 34.639,00 34.639,00 34.639,00 138.556,00 

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. 

4.195,00 0,00 4.195,00 0,00 8.390,00 

Curso para até 10 pessoas (8 h) 4.195,00 0,00 4.195,00 0,00 8.390,00 
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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. 

8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 34.800,00 

Divulgação em Portal Eletrônico e Redes Sociais 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 34.800,00 

Meta 3 - Garantir o controle social nas ações correlatas ao saneamento 
básico. 

181.898,00 181.900,00 181.900,00 181.902,00 727.600,00 

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. 

159.588,00 159.588,00 159.588,00 159.588,00 638.352,00 

Operação da Ouvidoria (nota) 159.588,00 159.588,00 159.588,00 159.588,00 638.352,00 

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. 

22.310,00 22.312,00 22.312,00 22.314,00 89.248,00 

Divulgação em Portal Eletrônico e Redes Sociais 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 69.600,00 

Folders  4.910,00 4.912,00 4.912,00 4.914,00 19.648,00 

Meta 4 - Regular e fiscalizar os serviços atinentes ao saneamento básico 
e a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

73.893,00 73.893,00 73.893,00 73.893,00 295.572,00 

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). 

73.893,00 73.893,00 73.893,00 73.893,00 295.572,00 

Criação do Ente Regulador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Operação do Ente Regulador 73.893,00 73.893,00 73.893,00 73.893,00 295.572,00 

Meta 5 – Elaborar/revisar e implantar instrumentos de gestão que visem a 
melhoria e proteção ambiental, social e econômica no município. 

0,00 0,00 0,00 170.642,00 170.642,00 

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. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revisão do Plano Diretor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMAS, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

MÉDIO PRAZO 
TOTAL GERAL 

2030 2031 2032 2033 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

5.4 - Revisar o Plano de Habitação de Interesse Social do município. 0,00 0,00 0,00 170.642,00 170.642,00 

Revisão do Plano de Habitação de Interesse Social 0,00 0,00 0,00 170.642,00 170.642,00 

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.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de Manejo de UC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 6 - Aperfeiçoar a capacidade operacional e gerencial do setor de 
saneamento básico no município.  

4.423,00 0,00 4.423,00 4.423,00 13.269,00 

6.1 - Capacitar 100% dos funcionários e gestores envolvidos diretamente com 
o saneamento básico com enfoque na implantação do PMSB. 

0,00 0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 0,00 0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 

6.2 - Realizar a capacitação e o treinamento continuado dos funcionários 
envolvidos diretamente nos serviços correlatos ao saneamento básico 

4.423,00 0,00 0,00 4.423,00 8.846,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 4.423,00 0,00 0,00 4.423,00 8.846,00 

Programa 2: Análise, Adequação, Complementação e Convergência do 
Arcabouço Legal.  

0,00 0,00 103.018,00 365.441,00 468.459,00 

Meta 8 - Sistematizar, revisar e atualizar o arcabouço legal municipal 
aplicáveis às questões ambientais.  

0,00 0,00 103.018,00 365.441,00 468.459,00 

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, inconsistências internas, contrariedade as Leis Federais 
e outras complementações.  

0,00 0,00 103.018,00 365.441,00 468.459,00 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico 0,00 0,00 103.018,00 0,00 103.018,00 

Sistematizar, revisar e atualizar o arcabouço legal 0,00 0,00 0,00 365.441,00 365.441,00 

Programa 3: Fontes de Negócio, Emprego e Renda 4.872,00 0,00 0,00 4.872,00 9.744,00 

Meta 12 - Implantar ações que favorecem o desenvolvimento de negócio, 
emprego e renda no município relacionado à gestão de resíduos sólidos.  

4.872,00 0,00 0,00 4.872,00 9.744,00 

12.4 - Promover a formação de assessoria técnica e de gestores em 
Economia Solidária no acompanhamento das organizações de catadores.  

4.872,00 0,00 0,00 4.872,00 9.744,00 

Oficina para até 25 pessoas (8 h) 4.872,00 0,00 0,00 4.872,00 9.744,00 

Programa 4: Saneamento Básico com Equilíbrio Econômico-Financeiro 0,00 0,00 87.265,00 87.265,00 174.530,00 

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. 

0,00 0,00 87.265,00 87.265,00 174.530,00 
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PROGRAMAS, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

MÉDIO PRAZO 
TOTAL GERAL 

2030 2031 2032 2033 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

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. 

0,00 0,00 87.265,00 87.265,00 174.530,00 

Estudo de viabilidade econômica, financeira e operacional para os serviços de 
drenagem urbana 

0,00 0,00 87.265,00 0,00 87.265,00 

Estudo de viabilidade econômica, financeira e operacional para os serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

0,00 0,00 0,00 87.265,00 87.265,00 

Programa 5: Educação Ambiental voltada ao Saneamento Básico 65.721,00 50.779,00 60.399,00 52.632,00 229.531,00 

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. 

48.816,00 33.874,00 43.494,00 35.727,00 161.911,00 

16.1 - Elaborar, com apoio de equipe técnica especializadas, o Plano de 
Educação Ambiental (PEA) aplicável aos sistemas de saneamento básico. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de Educação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revisão do Plano de Educação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.3 - Confeccionar materiais orientativos a serem distribuídos à população 
em eventos de educação ambiental. 

4.910,00 4.912,00 4.912,00 4.914,00 19.648,00 

Folders  4.910,00 4.912,00 4.912,00 4.914,00 19.648,00 

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. 

0,00 4.423,00 0,00 0,00 4.423,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 0,00 4.423,00 0,00 0,00 4.423,00 

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. 

942,00 942,00 942,00 942,00 3.768,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 942,00 942,00 942,00 942,00 3.768,00 

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. 

8.091,00 3.381,00 8.091,00 3.381,00 22.944,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 4.710,00 0,00 4.710,00 0,00 9.420,00 

Palestra para até 50 pessoas (2h) 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 13.524,00 
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PROGRAMAS, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

MÉDIO PRAZO 
TOTAL GERAL 

2030 2031 2032 2033 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

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. 

6.270,00 0,00 942,00 6.270,00 13.482,00 

Oficina para até 30 pessoas (4 h) 6.270,00 0,00 0,00 6.270,00 12.540,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 0,00 0,00 942,00 0,00 942,00 

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).  

20.212,00 20.216,00 20.216,00 20.220,00 80.864,00 

Divulgação em Portal Eletrônico e Redes Sociais 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 23.200,00 

Folders  9.820,00 9.824,00 9.824,00 9.828,00 39.296,00 

Inserções em Rádio FM - 30 segundos 4.592,00 4.592,00 4.592,00 4.592,00 18.368,00 

16.14 - Promover campanha junto aos setores públicos, especialmente os 
agropecuários e os de pesquisas sobre a importância das reservas legais e 
APPs.  

8.391,00 0,00 8.391,00 0,00 16.782,00 

Oficina para até 20 pessoas (6 h) 8.391,00 0,00 8.391,00 0,00 16.782,00 

Meta 17 - Implantar ações de educação ambiental aplicadas ao ensino 
formal (unidades escolares e unidades de ensino especial, profissional e 
de jovens e adultos). 

16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 67.620,00 

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.  

16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 67.620,00 

Palestra para até 50 pessoas (2h) 16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 67.620,00 

Total Geral 983.507,00 973.590,00 1.171.989,00 1.608.088,00 4.737.174,00 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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16.2.4 Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações no prazo longo 

Apresentam-se nas Tabela 19 e Tabela 20, o cronograma físico-financeiro dos Programas, Projetos e Ações relacionados aos 

Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais no prazo longo (2034 – 2042), no qual expõe somente as ações mensuráveis que 

totalização R$ 10.085.956,00.  

Tabela 19 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações dos Aspectos Gerenciais, Institucionais e Legais do PMSB no prazo longo (parte: 2034 a 
2038).  

PROGRAMAS, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

LONGO PRAZO (PARTE) 

2034 2035 2036 2037 2038 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 1: Qualificação, Estruturação e Fortalecimento Institucional e 
Gerencial 

908.495,00 935.627,00 1.102.920,00 922.815,00 921.311,00 

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. 

605.166,00 632.070,00 605.166,00 623.679,00 613.557,00 

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. 

302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 

Contratação de equipe técnica gerencial especializada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manter equipe técnica gerencial especializadas  302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 

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. 

302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 

Contratação de equipe técnica gerencial especializada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manter equipe técnica gerencial especializadas  302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 

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.  

0,00 8.391,00 0,00 0,00 8.391,00 

Oficina para até 20 pessoas (6 h) 0,00 8.391,00 0,00 0,00 8.391,00 
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PROGRAMAS, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

LONGO PRAZO (PARTE) 

2034 2035 2036 2037 2038 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

1.9 – Realizar a capacitação periódica da equipe técnica gerencial envolvida 
diretamente na gestão dos sistemas do saneamento básico. 

0,00 18.513,00 0,00 18.513,00 0,00 

Curso para até 25 pessoas (50 h) 0,00 18.513,00 0,00 18.513,00 0,00 

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. 

47.534,00 43.339,00 47.534,00 43.339,00 47.534,00 

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. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema de Informações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 - Alimentar o SMIS-TL de amparo ao gerenciamento, monitoramento e 
avaliação conforme periodicidades apresentadas nas Diretrizes e Estratégias 
deste PMSB. 

34.639,00 34.639,00 34.639,00 34.639,00 34.639,00 

Manter /atualizar o Sistema de Informações 34.639,00 34.639,00 34.639,00 34.639,00 34.639,00 

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. 

4.195,00 0,00 4.195,00 0,00 4.195,00 

Curso para até 10 pessoas (8 h) 4.195,00 0,00 4.195,00 0,00 4.195,00 

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. 

8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 

Divulgação em Portal Eletrônico e Redes Sociais 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 

Meta 3 - Garantir o controle social nas ações correlatas ao saneamento 
básico. 

181.902,00 181.902,00 181.904,00 181.904,00 181.904,00 

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. 

159.588,00 159.588,00 159.588,00 159.588,00 159.588,00 

Operação da Ouvidoria (nota) 159.588,00 159.588,00 159.588,00 159.588,00 159.588,00 
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PROGRAMAS, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

LONGO PRAZO (PARTE) 

2034 2035 2036 2037 2038 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

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. 

22.314,00 22.314,00 22.316,00 22.316,00 22.316,00 

Divulgação em Portal Eletrônico e Redes Sociais 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 

Folders  4.914,00 4.914,00 4.916,00 4.916,00 4.916,00 

Meta 4 - Regular e fiscalizar os serviços atinentes ao saneamento básico 
e a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

73.893,00 73.893,00 73.893,00 73.893,00 73.893,00 

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). 

73.893,00 73.893,00 73.893,00 73.893,00 73.893,00 

Criação do Ente Regulador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Operação do Ente Regulador 73.893,00 73.893,00 73.893,00 73.893,00 73.893,00 

Meta 5 – Elaborar/revisar e implantar instrumentos de gestão que visem a 
melhoria e proteção ambiental, social e econômica no município. 

0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 

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. 

0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 

Revisão do Plano Diretor 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 

5.4 - Revisar o Plano de Habitação de Interesse Social do município. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revisão do Plano de Habitação de Interesse Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de Manejo de UC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 6 - Aperfeiçoar a capacidade operacional e gerencial do setor de 
saneamento básico no município.  

0,00 4.423,00 4.423,00 0,00 4.423,00 

6.1 - Capacitar 100% dos funcionários e gestores envolvidos diretamente com 
o saneamento básico com enfoque na implantação do PMSB. 

0,00 4.423,00 0,00 0,00 4.423,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 0,00 4.423,00 0,00 0,00 4.423,00 

6.2 - Realizar a capacitação e o treinamento continuado dos funcionários 
envolvidos diretamente nos serviços correlatos ao saneamento básico 

0,00 0,00 4.423,00 0,00 0,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 0,00 0,00 4.423,00 0,00 0,00 
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PROGRAMAS, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

LONGO PRAZO (PARTE) 

2034 2035 2036 2037 2038 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 2: Análise, Adequação, Complementação e Convergência do 
Arcabouço Legal.  

0,00 0,00 0,00 0,00 365.441,00 

Meta 8 - Sistematizar, revisar e atualizar o arcabouço legal municipal 
aplicáveis às questões ambientais.  

0,00 0,00 0,00 0,00 365.441,00 

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, inconsistências internas, contrariedade as Leis Federais 
e outras complementações.  

0,00 0,00 0,00 0,00 365.441,00 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistematizar, revisar e atualizar o arcabouço legal 0,00 0,00 0,00 0,00 365.441,00 

Programa 3: Fontes de Negócio, Emprego e Renda 0,00 0,00 4.872,00 0,00 0,00 

Meta 12 - Implantar ações que favorecem o desenvolvimento de negócio, 
emprego e renda no município relacionado à gestão de resíduos sólidos.  

0,00 0,00 4.872,00 0,00 0,00 

12.4 - Promover a formação de assessoria técnica e de gestores em 
Economia Solidária no acompanhamento das organizações de catadores.  

0,00 0,00 4.872,00 0,00 0,00 

Oficina para até 25 pessoas (8 h) 0,00 0,00 4.872,00 0,00 0,00 

Programa 4: Saneamento Básico com Equilíbrio Econômico-Financeiro 0,00 0,00 87.265,00 87.265,00 0,00 

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. 

0,00 0,00 87.265,00 87.265,00 0,00 

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. 

0,00 0,00 87.265,00 87.265,00 0,00 

Estudo de viabilidade econômica, financeira e operacional para os serviços de 
drenagem urbana 

0,00 0,00 87.265,00 0,00 0,00 

Estudo de viabilidade econômica, financeira e operacional para os serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

0,00 0,00 0,00 87.265,00 0,00 

Programa 5: Educação Ambiental voltada ao Saneamento Básico 324.513,00 47.304,00 65.739,00 50.791,00 60.411,00 

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. 

307.608,00 30.399,00 48.834,00 33.886,00 43.506,00 

16.1 - Elaborar, com apoio de equipe técnica especializadas, o Plano de 
Educação Ambiental (PEA) aplicável aos sistemas de saneamento básico. 

260.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de Educação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revisão do Plano de Educação Ambiental 260.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMAS, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

LONGO PRAZO (PARTE) 

2034 2035 2036 2037 2038 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

16.3 - Confeccionar materiais orientativos a serem distribuídos à população 
em eventos de educação ambiental. 

4.914,00 4.914,00 4.916,00 4.916,00 4.916,00 

Folders  4.914,00 4.914,00 4.916,00 4.916,00 4.916,00 

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. 

4.423,00 0,00 0,00 4.423,00 0,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 4.423,00 0,00 0,00 4.423,00 0,00 

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. 

942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 

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. 

8.091,00 3.381,00 8.091,00 3.381,00 8.091,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 4.710,00 0,00 4.710,00 0,00 4.710,00 

Palestra para até 50 pessoas (2h) 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 

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. 

0,00 942,00 6.270,00 0,00 942,00 

Oficina para até 30 pessoas (4 h) 0,00 0,00 6.270,00 0,00 0,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 0,00 942,00 0,00 0,00 942,00 

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).  

20.220,00 20.220,00 20.224,00 20.224,00 20.224,00 

Divulgação em Portal Eletrônico e Redes Sociais 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 

Folders  9.828,00 9.828,00 9.832,00 9.832,00 9.832,00 
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2034 2035 2036 2037 2038 
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Inserções em Rádio FM - 30 segundos 4.592,00 4.592,00 4.592,00 4.592,00 4.592,00 

16.14 - Promover campanha junto aos setores públicos, especialmente os 
agropecuários e os de pesquisas sobre a importância das reservas legais e 
APPs.  

8.391,00 0,00 8.391,00 0,00 8.391,00 

Oficina para até 20 pessoas (6 h) 8.391,00 0,00 8.391,00 0,00 8.391,00 

Meta 17 - Implantar ações de educação ambiental aplicadas ao ensino 
formal (unidades escolares e unidades de ensino especial, profissional e 
de jovens e adultos). 

16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 

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.  

16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 

Palestra para até 50 pessoas (2h) 16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 

Total Geral 1.233.008,00 982.931,00 1.260.796,00 1.060.871,00 1.347.163,00 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Tabela 20 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações dos Aspectos Gerenciais, Institucionais e Legais do PMSB no prazo longo (parte: 2039 a 
2042) - Continuação.  

PROGRAMAS, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

LONGO PRAZO (CONT.) 
TOTAL GERAL 

2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 1: Qualificação, Estruturação e Fortalecimento Institucional e 
Gerencial 

927.240,00 908.499,00 935.631,00 912.922,00 8.475.460,00 

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. 

623.679,00 605.166,00 632.070,00 605.166,00 5.545.719,00 

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. 

302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 2.723.247,00 

Contratação de equipe técnica gerencial especializada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manter equipe técnica gerencial especializadas  302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 2.723.247,00 

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. 

302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 2.723.247,00 
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PROGRAMAS, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

LONGO PRAZO (CONT.) 
TOTAL GERAL 

2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Contratação de equipe técnica gerencial especializada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manter equipe técnica gerencial especializadas  302.583,00 302.583,00 302.583,00 302.583,00 2.723.247,00 

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.  

0,00 0,00 8.391,00 0,00 25.173,00 

Oficina para até 20 pessoas (6 h) 0,00 0,00 8.391,00 0,00 25.173,00 

1.9 – Realizar a capacitação periódica da equipe técnica gerencial envolvida 
diretamente na gestão dos sistemas do saneamento básico. 

18.513,00 0,00 18.513,00 0,00 74.052,00 

Curso para até 25 pessoas (50 h) 18.513,00 0,00 18.513,00 0,00 74.052,00 

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. 

43.339,00 47.534,00 43.339,00 47.534,00 411.026,00 

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. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema de Informações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 - Alimentar o SMIS-TL de amparo ao gerenciamento, monitoramento e 
avaliação conforme periodicidades apresentadas nas Diretrizes e Estratégias 
deste PMSB. 

34.639,00 34.639,00 34.639,00 34.639,00 311.751,00 

Manter /atualizar o Sistema de Informações 34.639,00 34.639,00 34.639,00 34.639,00 311.751,00 

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. 

0,00 4.195,00 0,00 4.195,00 20.975,00 

Curso para até 10 pessoas (8 h) 0,00 4.195,00 0,00 4.195,00 20.975,00 

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. 

8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 78.300,00 

Divulgação em Portal Eletrônico e Redes Sociais 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 78.300,00 
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PROGRAMAS, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

LONGO PRAZO (CONT.) 
TOTAL GERAL 

2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Meta 3 - Garantir o controle social nas ações correlatas ao saneamento 
básico. 

181.906,00 181.906,00 181.906,00 181.906,00 1.637.140,00 

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. 

159.588,00 159.588,00 159.588,00 159.588,00 1.436.292,00 

Operação da Ouvidoria (nota) 159.588,00 159.588,00 159.588,00 159.588,00 1.436.292,00 

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. 

22.318,00 22.318,00 22.318,00 22.318,00 200.848,00 

Divulgação em Portal Eletrônico e Redes Sociais 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 156.600,00 

Folders  4.918,00 4.918,00 4.918,00 4.918,00 44.248,00 

Meta 4 - Regular e fiscalizar os serviços atinentes ao saneamento básico 
e a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

73.893,00 73.893,00 73.893,00 73.893,00 665.037,00 

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). 

73.893,00 73.893,00 73.893,00 73.893,00 665.037,00 

Criação do Ente Regulador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Operação do Ente Regulador 73.893,00 73.893,00 73.893,00 73.893,00 665.037,00 

Meta 5 – Elaborar/revisar e implantar instrumentos de gestão que visem a 
melhoria e proteção ambiental, social e econômica no município. 

0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 

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. 

0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 

Revisão do Plano Diretor 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 

5.4 - Revisar o Plano de Habitação de Interesse Social do município. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revisão do Plano de Habitação de Interesse Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de Manejo de UC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMAS, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

LONGO PRAZO (CONT.) 
TOTAL GERAL 

2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Meta 6 - Aperfeiçoar a capacidade operacional e gerencial do setor de 
saneamento básico no município.  

4.423,00 0,00 4.423,00 4.423,00 26.538,00 

6.1 - Capacitar 100% dos funcionários e gestores envolvidos diretamente com 
o saneamento básico com enfoque na implantação do PMSB. 

0,00 0,00 4.423,00 0,00 13.269,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 0,00 0,00 4.423,00 0,00 13.269,00 

6.2 - Realizar a capacitação e o treinamento continuado dos funcionários 
envolvidos diretamente nos serviços correlatos ao saneamento básico 

4.423,00 0,00 0,00 4.423,00 13.269,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 4.423,00 0,00 0,00 4.423,00 13.269,00 

Programa 2: Análise, Adequação, Complementação e Convergência do 
Arcabouço Legal.  

0,00 0,00 0,00 103.018,00 468.459,00 

Meta 8 - Sistematizar, revisar e atualizar o arcabouço legal municipal 
aplicáveis às questões ambientais.  

0,00 0,00 0,00 103.018,00 468.459,00 

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.  

0,00 0,00 0,00 103.018,00 468.459,00 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico 0,00 0,00 0,00 103.018,00 103.018,00 

Sistematizar, revisar e atualizar o arcabouço legal 0,00 0,00 0,00 0,00 365.441,00 

Programa 3: Fontes de Negócio, Emprego e Renda 4.872,00 0,00 0,00 4.872,00 14.616,00 

Meta 12 - Implantar ações que favorecem o desenvolvimento de negócio, 
emprego e renda no município relacionado à gestão de resíduos sólidos.  

4.872,00 0,00 0,00 4.872,00 14.616,00 

12.4 - Promover a formação de assessoria técnica e de gestores em 
Economia Solidária no acompanhamento das organizações de catadores.  

4.872,00 0,00 0,00 4.872,00 14.616,00 

Oficina para até 25 pessoas (8 h) 4.872,00 0,00 0,00 4.872,00 14.616,00 

Programa 4: Saneamento Básico com Equilíbrio Econômico-Financeiro 0,00 87.265,00 87.265,00 0,00 349.060,00 

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. 

0,00 87.265,00 87.265,00 0,00 349.060,00 

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. 

0,00 87.265,00 87.265,00 0,00 349.060,00 

Estudo de viabilidade econômica, financeira e operacional para os serviços de 
drenagem urbana 

0,00 87.265,00 0,00 0,00 174.530,00 

Estudo de viabilidade econômica, financeira e operacional para os serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

0,00 0,00 87.265,00 0,00 174.530,00 
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PROGRAMAS, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

LONGO PRAZO (CONT.) 
TOTAL GERAL 

2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 5: Educação Ambiental voltada ao Saneamento Básico 52.644,00 63.898,00 47.316,00 65.745,00 778.361,00 

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. 

35.739,00 46.993,00 30.411,00 48.840,00 626.216,00 

16.1 - Elaborar, com apoio de equipe técnica especializadas, o Plano de 
Educação Ambiental (PEA) aplicável aos sistemas de saneamento básico. 

0,00 0,00 0,00 0,00 260.627,00 

Plano de Educação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revisão do Plano de Educação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 260.627,00 

16.3 - Confeccionar materiais orientativos a serem distribuídos à população 
em eventos de educação ambiental. 

4.918,00 4.918,00 4.918,00 4.918,00 44.248,00 

Folders  4.918,00 4.918,00 4.918,00 4.918,00 44.248,00 

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. 

0,00 4.423,00 0,00 0,00 13.269,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 0,00 4.423,00 0,00 0,00 13.269,00 

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. 

942,00 942,00 942,00 942,00 8.478,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 942,00 942,00 942,00 942,00 8.478,00 

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. 

3.381,00 8.091,00 3.381,00 8.091,00 53.979,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 0,00 4.710,00 0,00 4.710,00 23.550,00 

Palestra para até 50 pessoas (2h) 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 30.429,00 

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. 

6.270,00 0,00 942,00 6.270,00 21.636,00 

Oficina para até 30 pessoas (4 h) 6.270,00 0,00 0,00 6.270,00 18.810,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 0,00 0,00 942,00 0,00 2.826,00 
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PROGRAMAS, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

LONGO PRAZO (CONT.) 
TOTAL GERAL 

2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

16.11 - Realizar ações educativas e orietativas 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 extravassamento 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).  

20.228,00 20.228,00 20.228,00 20.228,00 182.024,00 

Divulgação em Portal Eletrônico e Redes Sociais 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 52.200,00 

Folders  9.836,00 9.836,00 9.836,00 9.836,00 88.496,00 

Inserções em Rádio FM - 30 segundos 4.592,00 4.592,00 4.592,00 4.592,00 41.328,00 

16.14 - Promover campanha junto aos setores públicos, especialmente os 
agropecuários e os de pesquisas sobre a importância das reservas legais e 
APPs.  

0,00 8.391,00 0,00 8.391,00 41.955,00 

Oficina para até 20 pessoas (6 h) 0,00 8.391,00 0,00 8.391,00 41.955,00 

Meta 17 - Implantar ações de educação ambiental aplicadas ao ensino 
formal (unidades escolares e unidades de ensino especial, profissional e de 
jovens e adultos). 

16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 152.145,00 

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.  

16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 152.145,00 

Palestra para até 50 pessoas (2h) 16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 152.145,00 

Total Geral 984.756,00 1.059.662,00 1.070.212,00 1.086.557,00 10.085.956,00 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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16.3 Parâmetros de cálculo dos Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais 

Para a elaboração dos cronogramas físico financeiros dos Aspectos Institucionais, 

Gerenciais e Legais foram considerados alguns parâmetros para a composição dos 

valores apresentados no subcapítulo 16.2. Dentre eles, destaca-se os de duração 

(horas), quantidade, número de participantes envolvidos na realização da ação e 

periodicidade que ocorre cada ação ao longo do PMSB de 2023 a 2042 (anual, bienal, 

quadrienal e outros), conforme a Tabela 21.  

Tabela 21 – Parâmetros utilizados para o cálculo dos valores das ações dos Aspectos Institucionais, 
Gerenciais e Legais.  

ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
PERIODICIDADE 

Programa 1: Qualificação, Estruturação e 
Fortalecimento Institucional e Gerencial 

    

Contratação de equipe técnica gerencial 
especializada 

Anual 1 R$ 290.676,00 Pontual 

Criação do Ente Regulador Unid. 1 R$ 40.618,00 Pontual 

Curso para até 10 pessoas (8 h) Unid. 10 R$ 4.195,00 Bienal 

Curso para até 25 pessoas (50 h) Unid. 10 R$ 18.513,00 Bienal 

Curso para até 30 pessoas (8 h) Unid. 14 R$ 4.423,00 Trienal 

Divulgação em Portal Eletrônico e Redes 
Sociais 

Unid. 360 R$ 1.450,00 Anual 

Folders  Unid. 49.121 R$ 2,00 Anual 

Manter /atualizar o Sistema de Informações Anual 19 R$ 34.639,00 Anual 

Manter equipe técnica gerencial 
especializadas  

Anual. 38 R$ 302.583,00 Anual 

Oficina para até 20 pessoas (6 h) Unid. 7 R$ 8.391,00 Trienal 

Operação da Ouvidoria (nota) Unid. 20 R$ 159.588,00 Anual 

Operação do Ente Regulador Unid. 20 R$ 73.893,00 Anual 

Plano de Manejo de UC Unid. 2 R$ 402.491,00 Decenal 

Revisão do Plano de Habitação de Interesse 
Social 

Unid. 1 R$ 170.642,00 Decenal 

Revisão do Plano Diretor Unid. 2 R$ 190.000,00 Decenal 

Sistema de Informações Unid. 1 R$ 99.255,00 Pontual 

Programa 2: Análise, Adequação, 
Complementação e Convergência do 
Arcabouço Legal.  

    

Revisão do Plano Municipal de Saneamento 
Básico 

Unid. 2 R$ 103.018,00 Decenal 

Sistematizar, revisar e atualizar o arcabouço 
legal 

Unid. 4 R$ 365.441,00 Quinquenal 

Programa 3: Fontes de Negócio, Emprego e 
Renda 

    

Oficina para até 25 pessoas (8 h) Unid. 7 R$ 4.872,00 Trienal 

Programa 4: Saneamento Básico com 
Equilíbrio Econômico-Financeiro 

    

Estudo de viabilidade econômica, financeira e 
operacional para os serviços de drenagem 
urbana 

Unid. 5 R$ 87.265,00 Quadrienal 

Estudo de viabilidade econômica, financeira e 
operacional para os serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos 

Unid. 5 R$ 87.265,00 Quadrienal 

Programa 5: Educação Ambiental voltada ao 
Saneamento Básico 

    

Curso para até 30 pessoas (8 h) Unid. 6 R$ 4.423,00 Trienal 
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ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
PERIODICIDADE 

Divulgação em Portal Eletrônico e Redes 
Sociais 

Unid. 80 R$ 1.450,00 4 por ano 

Folders  Unid. 147.363 R$ 2,00 Anual 

Oficina para até 20 pessoas (6 h) Unid. 10 R$ 8.391,00 Bienal 

Oficina para até 30 pessoas (4 h) Unid. 7 R$ 6.270,00 Trienal 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) Unid. 77 R$ 942,00 
Anual; Bienal e 

Trianual  

Palestra para até 50 pessoas (2h) Unid. 115 R$ 3.381,00 6 por ano 

Plano de Educação Ambiental Unid. 1 R$ 196.145,00 Decenal 

Revisão do Plano de Educação Ambiental Unid. 1 R$ 260.627,00 Decenal 

Inserções em Rádio FM - 30 segundos Unid. 2.240 R$ 41,00 112 por ano 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 



TOMO I – ASPECTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAS E LEGAIS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

433 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todo o planejamento exposto neste Tomo I do PMSB de Três Lagoas/MS, que 

contempla os aspectos institucionais, gerenciais e legais, deverá ser implementado 

considerando as prospectivas expostas, seguindo as diretrizes técnicas definidas e 

efetivando o conjunto de programas, projetos e ações elaborado, de forma a propiciar 

o alcance dos objetivos e metas estabelecidos. 

As ações aqui propostas que demandam estudos e projetos complementares deverão 

ser realizadas por equipe técnica especializada, garantindo a criação de instrumentos 

específicos de melhorias dos aspectos institucionais, gerenciais e legais do município. 

A avaliação de todos os aspectos institucionais, gerenciais e legais deverá ser 

realizada periodicamente, conforme define o Capítulo 12, que trata dos mecanismos 

para monitoramento e avaliação, identificando oportunidades de melhoria contínua 

nos aspectos institucionais, gerenciais e legais e facilitando os processos de revisões. 

Inerente a isso, tais revisões (que devem ser realizadas em prazo não superior a 10 

anos, segundo a Lei Federal nº 11.445/2007 alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020) 

são fundamentais para que o PMSB seja reavaliado, retificado e atualizado, 

considerando as mudanças econômicas, culturais e os anseios da sociedade três-

lagoense. 

Deve ser garantido o controle social da efetivação das ações propostas e validadas 

junto à sociedade, de forma a propiciar a sua participação na identificação dos 

problemas e nas discussões sobre as necessidades de melhoria nos aspectos 

institucionais, gerenciais e legais. Desta forma, a conscientização da população em 

relação às condições atuais dos aspectos institucionais, gerenciais e legais, a 

divulgação das ações de melhoria, seus resultados e a participação da rede de ensino 

se apresentam como atividades fundamentais e contínuas a serem desenvolvidas, 

bem como a responsabilidade do Poder Público em implantar um sistema sustentável 

de gestão, referente aos aspectos institucionais, gerenciais e legais. 

Por fim, ressalta-se a importância deste Plano Municipal de Saneamento Básico 

(incluindo todos os seus tomos) que, além de cumprir as exigências legais da Política 

Nacional de Saneamento Básico e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é um 

instrumento que objetiva: a universalização, a integralidade e a disponibilidade; 
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preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente; a adequação de 

métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; 

a articulação com outras políticas públicas; a eficiência e sustentabilidade econômica, 

técnica, social e ambiental; a utilização de tecnologias apropriadas; a transparência 

das ações; controle social; a segurança, qualidade e regularidade; e a integração com 

a gestão eficiente dos recursos hídricos. 
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