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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento, intitulado Relatório Final do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Cambuí é o sexto   produto integrante do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Cambuí-MG. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Cambuí visa estabelecer 

planejamento das ações de saneamento do município, atendendo aos 

princípios da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Nº 11.445/2007), 

assim como da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Nº 12.305/2010), 

com vistas à melhoria da salubridade ambiental, à proteção dos recursos 

hídricos, à promoção da saúde pública e principalmente estabelecer uma 

gestão adequada dos assuntos relacionados com o saneamento básico. 

A elaboração do PMSB abrange o conjunto de serviços, infraestrutura e 

instalações dos setores de saneamento, que, por definição, engloba 

abastecimento de água; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos; e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 
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2  INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que tornou 

obrigatório a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 

em todos os municípios do território nacional e que deve abranger o conjunto 

de serviços, infraestruturas e instalações necessárias para os setores de 

saneamento básico, ou seja, abastecimento de água; esgotamento sanitário; 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas. 

O presente produto, “Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico 

do município de Cambuí” tem como objetivo apresentar as informações 

resumidas e consolidadas de todas as etapas e produtos desenvolvidos, 

segundo o ANEXO I – TERMOP DE REFERENCIA DO PROCESSO 

LICITATÓRIO N º 068/2013 DA TOMADA DE PREÇO Nº004/2013 sendo 

esses a saber: 
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Produto 1: Projeto de Elaboração do Plano – Plano de Mobilização Social, 

incluindo: 

- Designação do Comitê de Coordenação (formado pelos 

representantes do tomador e da consultoria); 

- Designação do Comitê Executivo (formado pelos 

profissionais que efetivamente realizarão os serviços); 

- Planejamento das atividades de mobilização 

social/Elaboração do Cronograma. 

 

 

 

Produto 2: Diagnóstico da Situação dos Serviços de Saneamento no 

Município;  

- Relatório abrangendo coleta de dados gerais e a legislação 

aplicável, caracterização do município e diagnóstico da situação 

institucional e econômico financeira dos serviços e do 

município, dos serviços de abastecimento de água, dos serviços 

de esgotamento sanitário, serviços limpeza urbana e de manejo 

de resíduos sólidos, dos serviços de drenagem e manejo de 

águas pluviais, expansão urbana e ocupação do território da 

habitação, da saúde, do meio e dos recursos hídricos; 

- Registro das atividades. 
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Produto 3: Prognóstico e alternativas para universalização dos serviços – 

objetivos e Metas  

- Relatório com alternativas de gestão (incluindo a prestação) 

dos serviços, demanda dos serviços públicos de saneamento – 

curto, médio e longo prazos; cenários alternativos das 

demandas por serviços de saneamento básico, definição de 

diretrizes/estratégias; compatibilização da demanda por 

saneamento básico com as ações do plano; hierarquização das 

áreas de intervenção prioritária; 

Definição de objetivos e metas – curto, médio e longo prazos; 

atendimento aos padrões de potabilidade de água para 

consumo e condições adequadas para outros usos; projeção 

de investimentos para alcançar as metas e viabilizar a 

universalização do acesso ao serviços(indicar fontes de 

recursos); propostas de arranjo alternativo ou adequação do 

modelo; de organização jurídico institucional existente , com 

descrição de todo os órgãos, instrumentos, sistemas, 

capacidade institucional para a gestão dos serviços nos 

quatros componentes, procedimentos e mecanismos para a 

compatibilização com as políticas e os planos nacional e 

estadual de recursos hídricos; análise da viabilidade social, 

econômica e ambiental da prestação dos serviços. 

- Registro das atividades realizadas. 
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Produto 4: Definição dos Programas, Projetos e ações. Ações para 

emergências contingências 

 Relatório prevendo programação de ações imediatas; definindo 

dos programas, projetos e ações com estimativas de custos, 

baseadas no Prognostico; formulação de mecanismos e 

procedimentos para a avaliação sistemática da eficácia, eficiência e 

efetividade dos Programas, Projetos e Ações; mecanismos de 

promoção do direito à cidade; mecanismos de promoção da 

sustentabilidade ambiental; mecanismos de melhoria do 

gerenciamento e da prestação dos serviços; planos de 

racionamento e atendimento a aumentos de demanda temporária; 

regras e diretrizes para situações críticas de contingência e 

desastres, na prestação de serviços, inclusive com adoção de 

mecanismos tarifários de contingência; diretrizes para a articulação 

com os Planos Locais de Risco e para formulação dos Planos se 

Segurança da Água  

Registro das atividades realizadas  
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Produto 5 – Mecanismos de Controle Social – Instrumentos de 

monitoramento. 

Relatório com procedimentos para o monitoramento dos objetivos 

e metas; para a avaliação de indicadores técnicos, operacionais e 

financeiros da prestação dos serviços; definição de indicadores 

sanitários epidemiológicos ambientas e socioeconômicos; 

definição de indicadores do acesso, da qualidade e da relação com 

outras políticas de definição de indicadores do acesso da qualidade 

e relação com outras políticas, determinação dos Valores dos 

indicadores e definição dos padrões e níveis de qualidade e 

eficiência a serem seguidos pelos prestadores de serviços; 

definição dos recursos humanos, materiais, tecnológicos e 

administrativos necessários à execução, avaliação fiscalização e 

monitoramento do plano 

Registro das atividades realizadas  

 

Produto 6 – Relatório Final do Plano  

Relatório – documento síntese para discussão e realização de 

atividades de participação social para discussão do Plano  

Sistematização dos relatórios dos Produtos 1 a 6, com consolidação 

das contribuições da população ao longo da elaboração do Plano  

Elaboração do Documento Final. Apresentado à população e aprovado 

pelo chefe dos poderes Executivo e Legislativo, que atendam todas as 

exigências de análise técnica dos órgãos Federais e Estaduais. 
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3 PRODUTO 1: PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PLANO – 
PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

O projeto de elaboração do plano – Plano de Mobilização Social, foi elaborado 

em conformidade com o termo de referência para execução dos serviços, de 

acordo com o Edital de Licitação – Processo licitatório 068/2013, tomada de 

preços 004/2013. O referido documento foi apresentado ao município com as 

descrições das atividades referentes ao desenvolvimento das ações de 

comunicação e mobilização social durante todo o desenvolver dos trabalhos, 

ou seja, desde a assinatura do Contrato Nº 039/2013 em 24/12/2013 até maio 

de 2015.  

O presente produto é ferramenta fundamental para a elaboração dos demais 

trabalhos em função de que haverá um relacionamento com o público e grande 

maioria dos munícipes de Cambuí, tal relacionamento foi executado para 

perceber as reais necessidades da população. Sendo assim, foram 

estabelecidas as seguintes estratégias: 

 Divulgação e tornar-se de conhecimento público a elaboração do Plano 

de Saneamento Básico do município; 

 Envolver a população nas discussões das potencialidades e dos 

problemas de saneamento existentes e suas implicações na qualidade 

de vida; 

 Conscientizar a sociedade para responsabilidade coletiva na 

preservação e conservação ambiental por meio de reflexão crítica para o 

seu desenvolvimento; 

 Estimular diversos atores sociais a participarem do processo de gestão 

ambiental; 

 Sensibilizar a comunidade para participação das atividades; 

 Levantar diretrizes e propostas para a solução de problemas locais; 

 Aplicação de uma pesquisa sobre a situação atual do saneamento 

básico no município; 
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 Reuniões setoriais com representantes dos seguimentos organizados da 

sociedade cambuiense.  

Para atender todas essas proposições foram estabelecidos eventos cujos 

os esboços transcrevemos na tabela 1 a 6. 
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Tabela 1 Planejamento Para Impantação do PMSB de Cambuí 

   

O QUE FAZER OBJETIVO COMO FAZER RECURSO PÚBLICO 
Seguir 

Cronograma 

O
rg

a
n

iz
a

ç
ã
o

 d
o
s
 i
n

s
u

m
o
s
 

L
e

v
a
n

ta
m

e
n

to
 

d
e

 d
a
d

o
s
 

Mapear o perfil da comunidade, 
identificando lideranças, instituições 
políticas, econômicas, religiosas e 
civis, os meios de comunicação, os 
equipamentos sociais, a distribuição 
geográfica da população e demais 

parceiros prováveis (produtores rurais, 
comércios, indústrias etc.).  

Formular um cadastro das 
lideranças, dos parceiros que 

possam atuar na divulgação do 
PMSB, dos locais de acesso, 

circulação e encontro da 
comunidade, visando subsidiar as 

estratégias de mobilização e 
comunicação de forma compatível 

com as peculiaridades locais.  

Visitas para pesquisas locais, consultas à 
distância por telefone aos órgãos  

púbicos, à internet; consultas aos mapas 
de instituições de referência locais  
tais como subcomitês de bacias. 

Telefone, lista de 
contatos, dados  

secundários 
(mapas), internet.  

Comunidade 
local 

C
o
n

fo
rm

e
 c

ro
n

o
g
ra

m
a

 

Id
e

n
ti
d

a
d
e

  

v
is

u
a

l 

Criar uma identidade visual para o 
PMSB 

Obter uma forma de transmitir 
visualmente os valores e a filosofia 
do PMSB facilitando seu 
reconhecimento pela comunidade 
em todos os eventos e peças 
publicitárias. 

Equipe EME X 

C
o
n

fo
rm

e
 

c
ro

n
o
g

ra
m

a
 

 

D
iv

u
lg

a
ç
ã

o
 p

re
lim

in
a

r 

In
fo

rm
a

ç
õ

e
s
  

s
o

b
re

 P
M

S
B

 Preparar a comunidade para conhecer 
e participar da elaboração do PMSB, 

seus objetivos e benefícios coletivos e 
as  

atividades propostas, divulgando 
informações em cartazes, jornais e 

rádios locais e mídia virtual.  

Estabelecer um amplo canal de 
comunicação com a comunidade, 
visando mantê-las bem informadas 
e mobilizadas para a participação, o 
entendimento e o aprimoramento do 
PMSB com contribuições, críticas e 
sugestões. 

1-Divulgar anúncios em rádio e mídias 
eletrônicas; 
2-Postar informações em redes sociais 
(facebook) e site da prefeitura. 
3-Afixar cartazes informativos em locais 
estratégicos de atuação e circulação da 
comunidade (escolas, repartições 
públicas, lojas, farmácias, postos de 
saúde, igrejas, empresas, rodoviárias); 

Lista dos locais 
estratégicos, 

material gráfico 
(cartazes), textos  

para rádio e 
mídia eletrônica. 

Comunidade 
local 

C
o
n

fo
rm

e
 

c
ro

n
o
g

ra
m

a
 

R
e
d

e
  

v
ir

tu
a

l 

Articular a criação de uma rede virtual 
(facebook, site da prefeitura) onde seja 
divulgado o andamento do PMSB e as 

manifestações dos cidadãos, suas 
dúvidas, contribuições etc. 

Estabelecer um canal aberto com a 
população para recebimento de 

críticas, sugestões e esclarecimento 
de dúvidas, visando à divulgação, o 
entendimento e o aprimoramento do 

PMSB e o fortalecimento da 
participação cidadã.  

Equipe EME X 

C
o
n

fo
rm

e
 

c
ro

n
o
g

ra
m

a
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Tabela 2 - Eventos Durante a Implantação do PMSB de Cambuí 

  

  
OBJETIVO COMO FAZER RECURSOS PÚBLICO 

Seguir 
Cronograma 

E
v
e
n
to

s
 

C
u
rs

o
 d

e
 c

a
p

a
c
it
a
ç
ã
o

 p
a

ra
 o

 C
o

m
it
ê
 d

e
  

C
o
o

rd
e

n
a

ç
ã
o

 e
 C

o
m

it
ê

 d
e
 e

x
e
c
u

ç
ã

o
 

Repassar 
informações sobre o 
saneamento básico, 

visando à 
sensibilização e 
conscientização 

sobre a relevância 
do PMSB para 
melhoria das 

condições locais de 
saúde, educação, 
desenvolvimento 

econômico, 
ambiental e cultural. 

 E incentivar o 
comitê na busca de 
soluções integradas 

de saneamento.  

1-Elaborar uma apresentação em PowerPoint 
abordando as Etapas do PMSB, seus objetivos e 
metas, produtos esperados, e um breve relato da 
situação do saneamento básico no município de 
Cambuí. 
2-Providenciar material de apoio (papel e 
canetas) 
3-Elaborar convites impressos e encaminhar ao 
público almejado 
4- Reservar a sala de reunião da prefeitura e os 
equipamentos de multimídia 
5-Registrar (fotos e lista de presença) 

Local, gravador, folha de 
presença, máquina  

fotográfica, 
equipamentos de 

multimídia 

Membros do comitê de 
coordenação e do comitê de 

execução, secretários 
municipais e a Prefeita de 

Cambuí. 

 
  
 Conforme 
cronograma  
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Tabela 3 - Atividades Para Implantação do PMSB 

OBJETIVO COMO FAZER RECURSOS ESPAÇO/MATERIAIS SEGUIR CRONOGRAMA 

C
u
rs

o
 d

e
 c

a
p

a
c
it
a
ç
ã
o

 p
a

ra
 

p
ro

fe
s
s
o

re
s
, 
a

g
e
n

te
s
 

 d
e

 s
a

ú
d
e

 e
 l
id

e
ra

n
ç
a

s
 

c
o

m
u

n
it
á

ri
a
s
 Promover um curso de capacitação 

para os professores, agentes de 
saúde e lideranças comunitárias, 
abordando as etapas do PMSB, 
educação ambiental e sanitária. 

  

Repassar informações sobre 
o saneamento básico, 

visando à sensibilização e 
conscientização sobre a 

relevância do PMSB para 
melhoria das condições locais 

de saúde, educação, 
desenvolvimento econômico, 

ambiental e cultural. 
 E incentivar os participantes 

a atuarem como 
multiplicadores.  

1-Elaborar uma apresentação em PowerPoint 
abordando as Etapas do PMSB, seus 
objetivos e metas, produtos esperados, um 
breve relato da situação do saneamento 
básico no município de Cambuí, ações de 
educação ambiental e sanitária. 
2-Providenciar material de apoio (papel e 
canetas) 
3-Convidar os diretores de escola, agentes 
de saúde e lideranças comunitárias. 
4- Reservar a sala de reunião da prefeitura e 
os equipamentos de multimídia 
5-Registrar (fotos e lista de presença) 

Local, folha de 
presença, máquina  

fotográfica, 
equipamentos de 
multimídia, coffee 

break. 

Vagas para 
diretores de 

escola, 
professores, 
agentes de 

saúde e 
lideranças 

comunitárias de 
Cambuí. 

 Conforme 
cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
e

s
q

u
is

a
 s

o
b

re
 s

a
n

e
a

m
e

n
to

 b
á

s
ic

o
 a

p
lic

a
d
o

 à
 

c
o

m
u

n
id

a
d

e
 d

e
 C

a
m

b
u
í 

Aplicar uma pesquisa sobre a 
situação atual do saneamento 
básico com uma amostra da 
população de Cambuí, área 

urbana e rural. 
 

Obter informações 
diretamente dos moradores 
de Cambuí, área urbana e 
rural, sobre o saneamento 

básico do município. 
Identificar possíveis 

deficiências. 
 

1-Elaborar um questionário abordando os 
quatro eixos do saneamento básico:  
- Abastecimento de água potável 
- Esgotamento sanitário, 
- limpeza E destinação dos resíduos sólidos, 
- Drenagem urbana e manejo das águas 
pluviais. 
2- Na introdução do formulário informar sobre 
a elaboração do PMSB em Cambuí. 
3 – Distribuir os formulários nas escolas 
públicas para que os alunos levem para os 
pais preencherem em casa. 
4- Recolher e tabular as respostas para 
apresentação na 1ª Audiência Pública. 

Reproduzir 400 
formulários da 

pesquisa. 

Amostra 
aleatória de 

moradores de 
Cambuí - zona 
urbana e rural. 

 
  
 

  
 
 
 

Conforme 
cronograma 
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Tabela 4 - Reuniões de Mobilização 

OBJETIVO COMO FAZER RECURSOS ESPAÇO/MATERIAIS SEGUIR CRONOGRAMA 

R
e
u

n
iõ

e
s
 d

e
 m

o
b

ili
z
a

ç
ã

o
 c

o
m

 a
 

c
o

m
u

n
id

a
d

e
 

 d
e

 C
a
m

b
u

í Realizar reuniões com a 

comunidade de Cambuí, área 

urbana e rural; 

 

Sensibilizar a comunidade a 
participar da elaboração do 
PMSB. Obter informações 

diretamente dos moradores 
de Cambuí, área urbana e 
rural, sobre o saneamento 

básico do município. 
Identificar possíveis 

deficiências. 
 

1-Elaborar um convite ou cartaz convidando a 
comunidade para as reuniões. 
2 – Elaborar uma apresentação em PowerPoint 
abordando um resumo do diagnóstico nos quatro 
eixos do saneamento básico:  
- Abastecimento de água potável 
- Esgotamento sanitário, 
- limpeza E destinação dos resíduos sólidos, 
- Drenagem urbana e manejo das águas pluviais. 
3- Reservar um espaço para a reunião e os 
equipamentos de multimídia 
4-Registrar (fotos e lista de presença) 
5 – Providenciar um coffee break 
 

Local, folha de 
presença, máquina  

fotográfica, 
equipamentos de 
multimídia, coffee 

break. 

Moradores e 
lideranças 

comunitárias 
de Cambuí - 
zona urbana 

e rural. 

Conforme 
cronograma 
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Tabela 5 – 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PMSB 

OBJETIVO COMO FAZER RECURSOS ESPAÇO/MATERIAIS 
SEGUIR 

CRONOGRAMA 

A
u

d
iê

n
c
ia

s
 p

ú
b

lic
a

s
 

1
ª 

A
u

d
iê

n
c
ia

 

Promover uma 

Audiência pública de 

três horas, 

amplamente 

divulgada no 

município, pautada 

na apresentação do 

diagnóstico atual dos 

serviços de 

saneamento básico. 

Criar um espaço de 

diálogo organizado e 

transparente entre o poder 

público e a comunidade, 

visando à divulgação do  

diagnóstico e o 

fortalecimento da 

participação social com 

opiniões, críticas e 

sugestões para o plano de 

ação do PMSB. 

1-Elaborar material de divulgação do diagnóstico do PMSB 

2-Contratar coffee break  

3-Definir local 

4-Elaborar formulários para manifestações da comunidade 

(propostas, crítica e sugestões) 

5-Definir encaminhamento das manifestações da 

comunidade  

6-Elaborar e distribuir convites impressos às autoridades 

locais 

7-Elaborar e encaminhar material para divulgação ampla 

(faixas,  folders, redes sociais, rádio, carro de som), 

8-Registrar (fotos, lista de presença) 

9-Avaliar (relatórios quantificando participantes e 

qualificando o grau de interesse participativo). 

Local, convites 

impressos, material  

divulgação ampla (faixas, 

folders,  

redes sociais, rádios, 

carro de  

som), café, folha de 

presença,  

máquina fotográfica, 

material de  

apresentação, 

formulários para  

manifestações. 

C
o
m

u
n
id

a
d
e

 l
o
c
a
l 

C
o
n

fo
rm

e
 c

ro
n

o
g
ra

m
a
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Tabela 6 – 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PMSB 

OBJETIVO COMO FAZER RECURSOS ESPAÇO/MATERIAIS 
SEGUIR 

CRONOGRAM
A 

 

A
u

d
iê

n
c
ia

s
 p

ú
b

lic
a

s
 

2
ª 

A
u

d
iê

n
c
ia

 

Promover uma 
Audiência pública de 

três horas, amplamente 
divulgada no município, 
pautada na divulgação 

dos programas e 
ações necessárias à 

efetivação das 
diretrizes orientadoras 

do PMSB. 

Criar um espaço de diálogo organizado e 
transparente entre o poder público e a 
comunidade, buscando convergências 

entre  
as propostas técnicas do PMSB e as 

manifestações populares manifestadas nos 
momentos anteriores, visando ao 

fortalecimento da participação social no 
compartilhamento da responsabilidade 

para a execução do PMSB.  

1-Elaborar material de divulgação dos 
programas e ações do PMSB 
2-Contratar coffee break  
3-Definir local 
4-Elaborar e distribuir convites impressos às 
autoridades locais 
5-Elaborar e encaminhar material para 
divulgação ampla (faixas, cartazes, redes 
sociais, rádios, carro de som), 
6-Registrar (fotos, lista de presença) 
7-Avaliar (relatórios quantificando 
participantes e qualificando o grau de 
interesse participativo). 

Local, convites impressos, 
material  

para divulgação ampla (faixas,  
folders, redes sociais, rádio, 
carro de som), café, folha de 

presença, máquina fotográfica,  
material de apresentação.  C

o
m

u
n
id

a
d
e

 l
o
c
a
l 

C
o
n

fo
rm

e
 c

ro
n

o
g
ra

m
a
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Objetivando também, criar uma motivação para o público alvo, foram 

divulgados todos eventos através de folders, convites, faixas e radiofonia. 

Modelo de Folder Distribuída a População  

 

 

Figura 1 - Modelo de Folder Distribuída a População 
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 Modelo de Convites 

 

Figura 2 - Modelo de Convites 
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Modelo de Texto para Divulgação na Rádio de maior Audiência Local 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE e a Prefeitura Municipal de 

Cambuí convidam a população a participar da PRIMEIRA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA SOBRE SANEAMENTO BÁSICO, a ser realizada no dia XX de XX, 

das XX às XX horas, no XXX – Avenida XXXX  

A conferência tem como objetivo a divulgação do diagnóstico da situação do 

saneamento no município e o fortalecimento da participação social.  Participe 

deste evento! 

 

Modelo de Texto para Faixa Utilizada em Primeira Audiência Pública; 

Na primeira audiência foi utilizada faixa com o texto a seguir, fixada nos locais 

de grande acesso de pessoas do município, convocados para a audiência na 

câmara municipal no dia 30 de janeiro de 2015 às 19:00 horas. 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

VENHA CONHECER E DISCUTIR OS SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E ÁGUAS DA 

CHUVA DE SUA CIDADE – 1ºAUDIÊNCIA PÚBLICA  

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL – DATA:30/01/15 – 19:00 HORAS   

CAMBUIENSE, VOCÊ MERECE UMA CIDADE CADA DIA MELHOR! PARTICIPE  

Outra maneira de obter conhecimento sobre a real situação do saneamento 

básico no município foi realizada através de questionários encaminhados para 

as escolas e outras instituições educacionais (cujo o modelo se encontra no 

Produto – 1). As respostas contabilizadas e um estudo estatístico que estão 

detalhados no Relatório de Mobilização Social com aproximadamente 600 

formulários preenchidos, que inclusive serão fornecidos para a Prefeitura 

Municipal de Cambuí. 
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4  PRODUTO II: DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO MUNICÍPIO 

 

O Relatório do Diagnóstico Técnico Participativo foi o segundo produto 

integrante do Plano Municipal de Saneamento Básico de Cambuí/MG, o seu 

objetivo é estabelecer a real situação do município, abrangendo todos os 

assuntos de interesse como histórico do município, localização, sua situação 

na região, acessos, relevo, clima, hidrogeologia, vegetação, fauna, 

características socioeconômicas, projeção da população, indicadores (renda, 

pobreza e desigualdade), IDH, educação, IDEB, economia, saúde pública, 

cultura e demais infraestruturas sociais. 

Há de se observar que neste também foi feita uma pesquisa sobre toda a 

legislação vigente que direta, ou indiretamente envolvem o plano de 

saneamento básico, assim como o meio ambiente. 

Os poderes municipais constituídos, ou seja, poder executivo e poder 

legislativo dos municípios foram também abordados. 

Os principais tópicos, ou seja, abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza pública e manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais foram 

analisados com detalhe, assim: 

4.1 Abastecimento de Água Potável:  

Constituído pelas instalações, atividades e infraestruturas necessárias ao 

abastecimento público de água potável, desde os mananciais que sejam 

superficiais ou subterrâneos, incluindo as captações, tratamentos, preservação,  

até as ligações prediais incluindo os instrumentos de medição, este ramo do 

saneamento básico em Cambuí está delegado a Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto – SAAE-MG. Todas as unidades existentes foram estudadas e 

analisadas, incluindo o organograma da referida serviços da empresa, tarifas, 

qualidade da água, endereços etc. Uma projeção da demanda de água 
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também foi elaborada no presente produto. A rede existente cobre cerca de 

98,5% da área urbana com tubos com o diâmetro variando de 32mm a 150mm 

havendo, portanto, uma necessidade de ampliação da mesma. A água 

distribuída encontrasse dentro dos padrões de potabilidade conforme atestam 

as análises fornecidas pelo SAAE. As unidades de produção necessitam de 

pequenas melhorias, listadas no produto II deste PMSB – Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

 

4.2 Esgotamento Sanitário: 

Constituído pelas instalações, atividades e infraestruturas operacionais de 

coleta, tratamento e disposição final adequados de esgotos sanitários, desde 

as ligações prediais até o lançamento fina. O sistema de recolhimento de 

esgoto sanitário gerenciado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE-

MG do município foi criteriosamente analisado, estabelecendo as 

necessidades, verificando toda a estrutura existente e as obras necessárias. 

Hoje, conforme estabelecido no produto II, a rede de esgoto cobre cerca de 

92% da área urbanizada, necessitando, portanto, de um prolongamento de 8%, 

aproximadamente 6.471 m. Outro aspecto é que a maior parte do esgoto 

recolhido, é destinado aos cursos da água que cortam o município sem 

tratamento. Porém o governo municipal em parceria com o SAAE, já possui 

consciência de que a necessidade do tratamento do esgoto recolhido, havendo 

um projeto em execução, para tratar praticamente todo o esgoto da área 

urbanizada, incluindo um interceptor da margem direita do córrego das Antas, 

um emissário e duas elevatórias. As demais áreas que não serão incluídas, 

serão beneficiadas com sistema estático e em especial o Bairro Congonhal 

com uma ETE exclusiva. Com a efetivação desses projetos todo o esgoto 

gerado pela população de Cambuí terá tratamento adequado. 
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4.3 Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos: 

Compreende o conjunto de atividades de infraestruturas tais como instalações 

operacionais de coleta, manipulação, transporte, transbordo, tratamento e 

monitoramento e destino final dos resíduos sólidos, lixo doméstico e lixo 

originário de varrição e limpeza de logradouros e vias públicas do município, a 

partir das informações da caracterização dos resíduos sólidos e normas e leis 

pertinentes. Todos esses aspectos foram analisados e/ou abordados no 

produto II. Assim, um processo participativo e o diálogo aberto com os 

habitantes do município e autoridades envolvidas foi fundamental para que a 

EME ENGENHARIA AMBIENTAL obtivesse dados importantes e 

características do sistema de recolhimento e destino dos resíduos sólidos.  O 

sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é gerenciado pela 

secretaria de obras do município. 

Logo, foi possível obter: 

Frota de veículos destinados a coleta de resíduos domiciliares; 

Maquinário; 

Pessoal disponível para limpeza pública; 

Frequência das coletas urbanas e rurais; 

Destino final; 

Resíduos provenientes dos serviços de saúde; 

Limpeza pública etc. 
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4.4 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas: 

 Nos produtos II foram abordados todos os assuntos relacionados com o 

conjunto de instalações operacionais, atividades e infraestruturas de drenagem 

urbana de águas pluviais, detenção ou retenção para o amortecimento de 

vazões de cheias, assim como a disposição final das águas pluviais. Todos 

esses aspectos foram contemplados. A rede pluvial existente cobre grande 

parte da cidade da sede do município, no entanto existem locais onde na 

ocorrência de grandes precipitações pluviométricas, ocorrem inundações. 

Outro aspecto é que parte da rede de esgoto existente é utilizada também para 

a drenagem de águas pluviais, o que deverá ser alterado, para sanar os 

problemas existentes existe a necessidade de ampliação da rede em 2.969 m 

com diâmetro variando de 500 mm à 1.200 mm. Os pontos mais críticos onde a 

drenagem não é feita corretamente foram caracterizados no produto II e III, 

esses pontos estão localizados no centro da cidade, próximo à praça da 

Bandeira e praça da Cultura. O sistema de drenagem é gerenciado pela 

secretaria de obras do município. 
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5 PRODUTO III: PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA 
UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – OBJETIVOS E 
METAS  

 

O objetivo do Relatório do Prognóstico e alternativas para universalização dos 

serviços – Objetivos e Metas foi estabelecer estratégias para alcançar o alvo 

estabelecido do PMSB, incluindo objetivos e metas. Este produto tem também 

a finalidade de analisar criteriosamente todos os dados estabelecidos no 

produto II, ou seja, Diagnóstico da Situação dos Serviços de Saneamento no 

Município. Portanto, todos os pontos necessários para melhoria da salubridade 

ambiental, proteção dos recursos naturais e o desenvolvimento progressivo 

social, assim como a saúde pública do município foram analisados e soluções 

foram apresentadas, servindo das coletas de dados e análises das situações 

existentes. Assim foi possível elaborar os Prognósticos de todos os quatro 

ramos do saneamento básico (Sistema de Abastecimento de Água Potável, 

Sistema de Esgotamento Sanitário, Limpeza Pública e Manejo de Resíduos 

Sólidos e Manejo de Águas Pluviais).  

Para estabelecer as necessidades relacionadas com o saneamento básico no 

município, não só da sede, mas também nos bairros isolados e demais 

localidades, foi feito um estudo da evolução da população de Cambuí, em 

função dos dados obtidos através do IBGE. 

Diante da evolução da população, conseguiu-se estabelecer as necessidades 

do município que transcrevemos a seguir: 

5.1 Abastecimento de Água 

O Serviço Autônomo de Agua e Esgoto – SAAE-MG detém a concessão para 

gerenciar o sistema de abastecimento de água da sede do município e dos 

bairros isolados de Cambuí. Com a finalidade de elaborar uma análise da 

situação atual e futura para a sua gestão, foi estabelecido a evolução da 

demanda de água no decorrer do período do PMSB em Cambuí. 
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Usando todos os parâmetros e coeficientes estabelecidos por norma ou pela 

literatura, a projeção da demanda está na tabela 7. 
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Tabela 7 - Evolução da demanda de água na área urbana do município 

  
 
 

POPULAÇÃO 
%  POPULAÇÃO COTA PER TEMPO DEMANDA DEM. MÁXIMA 

DEM. 
MÁXIMA VAZÃO DE 

PRODUÇÃO 
(l/s) 

VOLUME 
NÚMERO 
DE  

ANO (hab.) DE ABASTECIDA CAPITA OPERAÇÃO MÉDIA DIÁRIA HORÁRIA NECES. LIGAÇÕES 

    ATEND. (hab.) (l x hab. x dia) Hs/Dia) (l/s) (l/s) (l/s) (m3) (ESTIMADA) 

2014        24.819  100 24.819 200 24,0 57,45 63,20 79,00 63,20 1820,1 9025 

2015        25.475  100 25.475 200 24,0 58,97 64,87 81,08 64,87 1868,2 9264 
2016        26.149  100 26.149 200 24,0 60,53 66,58 83,23 66,58 1917,6 9509 

2017        26.841  100 26.841 200 24,0 62,13 68,34 85,43 68,34 1968,3 9760 

2018        27.550  100 27.550 200 24,0 63,77 70,15 87,69 70,15 2020,4 10018 

2019        28.279  100 28.279 200 24,0 65,46 72,01 90,01 72,01 2073,8 10283 

2020        29.027  100 29.027 200 24,0 67,19 73,91 92,39 73,91 2128,6 10555 

2021        29.794  100 29.794 200 24,0 68,97 75,87 94,83 75,87 2184,9 10834 

2022        30.582  100 30.582 200 24,0 70,79 77,87 97,34 77,87 2242,7 11121 
2023        31.391  100 31.391 200 24,0 72,66 79,93 99,91 79,93 2302,0 11415 

2024        32.221  100 32.221 200 24,0 74,59 82,04 102,56 82,04 2362,9 11717 

2025        33.073  100 33.073 200 24,0 76,56 84,21 105,27 84,21 2425,4 12027 

2026        33.948  100 33.948 200 24,0 78,58 86,44 108,05 86,44 2489,5 12345 

2027        34.846  100 34.846 200 24,0 80,66 88,73 110,91 88,73 2555,3 12671 
2028        35.767  100 35.767 200 24,0 82,79 91,07 113,84 91,07 2622,9 13006 

2029        36.713  100 36.713 200 24,0 84,98 93,48 116,85 93,48 2692,3 13350 

2030        37.684  100 37.684 200 24,0 87,23 95,95 119,94 95,95 2763,5 13703 

2031        38.680  100 38.680 200 24,0 89,54 98,49 123,11 98,49 2836,6 14066 

2032        39.703  100 39.703 200 24,0 91,91 101,10 126,37 101,10 2911,6 14438 

2033        40.753  100 40.753 200 24,0 94,34 103,77 129,71 103,77 2988,6 14819 

2034        41.831  100 41.831 200 24,0 96,83 106,51 133,14 106,51 3067,6 15211 

2035        42.937  100 42.937 200 24,0 99,39 109,33 136,66 109,33 3148,7 15614 
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Figura 3 - Curva da demanda de água em m³/dia. 

 

 

A capacidade hoje instalada está nas tabelas 8 e 9 a seguir; 

 

Tabela 8 -  Produção de Água Atual 

SISTEMA VAZÃO EXISTENTE (L/S) 

Distrito Industrial 3 

Furnas e Nunes 1 

Congonhal 4 

Vazes 1 

Córrego das Antas 80 

Usina 32 

Bairro Rio do Peixe 6 

TOTAL 127 
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Tabela 9 – Demanda de Água no Período do PMSB 

ANO POPULAÇÃO VAZÃO NECESSÁRIA (l/s) SISTEMA EXISTENTE (l/s) 

2015 25.475 64,87 127 

2020 29.027 73,91 127 

2025 33.073 84,21 127 

2030 37.684 95,95 127 

2035 42.937 109,33 127 

 

Como poder ser observado nas duas tabelas anteriores, a capacidade do sistema 

existente tem condição de abastecer a população no decorrer do PMSB, 

necessitando porem de uma conscientização da população para eliminar 

desperdícios e consumo exagerado dos mesmos. 

Além do sistema existente, existe um processo de implantar o sistema de captação 

do Rio Itaim, incluindo uma nova ETA metálica pressurizada já instalada, com 

capacidade de tratar 9,0 l/s (ver Figura 3), que poderá no decorrer do período ser 

ampliada, em função de já existir outorga para captação de 65,0 l/s naquele 

manancial, permitindo que os responsáveis pelo abastecimento de água do 

município possam atenuar futuros problemas. Logo, as unidades existentes são 

capazes de abastecer até o final do plano, necessitando de melhorias que são 

descritas neste Produto 3 - Prognóstico entanto, deverá ser implantado um 

programa contínuo para eliminação dos desperdícios e principalmente a 

preservação dos mananciais superficiais hoje utilizados ou seja, Córrego das Antas, 

Rio do Peixe e o Rio Itaim.  

Para que os sistemas existentes consigam abastecer a região urbanizada até o final 

do plano a EME Engenharia relacionou as necessidades 
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5.1..1  Necessidades no Sistema de Poços  

Sistemas Independentes Utilizando Poço Artesiano 
Sistema  Unidade Atividades Necessárias  

Poço Industrial 
Poço Limpeza e Urbanização da Área e Instalação de 

Novo sistema de Dosagem de Cloro. 

Reservatório  Pintura Anticorrosiva e Limpeza da Área. 

Furnas e Nunes 

Poço 
Instalação de Cerca e Portão e Instalação de 
Novo Sistema de Dosagem de Cloro. 

Reservatório  Pintura anticorrosiva, limpeza da área. 

Rede Expansão da rede em tubo de DN 60 mm e 1.700 
m. 

Congonhal 
Poço 

Instalação de novo sistema de dosagem de 
cloro, instalar bomba submersa de 15 CV, 
limpeza da área. 

Reservatório  Recuperação de cerca, urbanização interna. 

Dos Vazes 
Poço Limpeza da Área, Instalação de novo sistema de 

dosagem de cloro. 

Reservatório  Pintura Anticorrosiva, limpeza da área. 

Água Comprida 

Poço Perfuração de poço, instalação de sistema de 
bombeamento e energização. 

Reservatório  Instalação de reservatório de 140 m³ 

Rede Rede de distribuição com tubos de PVC DN 60 
mm e extensão de 1.100 m. 

São Miguel 

Poço Perfuração de poço, instalação de sistema de 
bombeamento e energização. 

Reservatório  Instalação de reservatório de 140 m³. 

Rede Rede de distribuição com tubos de PVC DN 60 
mm e extensão de 1.100 m. 

Braços das Antas 

Poço 
Perfuração de poço, instalação de sistema de 
bombeamento e energização. 

Reservatório  Instalação de reservatório de 140 m³. 

Rede Rede de distribuição com tubos de PVC DN 60 
mm e extensão de 1.100 m. 

Meia Légua 

Poço 
Perfuração de poço, instalação de sistema de 
bombeamento e energização. 

Reservatório  Instalação de reservatório de 140m³. 

Rede Rede de distribuição com tubos de PVC DN 60 
mm e extensão de 1.100 m. 
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5.1..2  Necessidades do Sistema Principal / Manancial Superficial   

Sistema Manancial Superficial - Sistema Principal (ETA) 
Sistema  Unidade Atividades Necessárias  

Sistema Principal 

Captação Córrego das Antas Reforma da Elevatória 

ETA Principal / Casa de Química 
Reforma na Edificação e 
Troca do Sistema da Bomba 
Dosadora de Cloro. 

ETA Principal / Reservatório de 1000m³ Pintura Anticorrosiva. 

ETA Principal / Reservatório de 500m³   

ETA Principal / Reservatório de 95m³ Pintura. 

ETA Principal / Elevatória 

Ampliação da Elevatória e 
aquisição de 6 novas bombas 
centrifugas de eixo 
horizontal. 

 

5.1..3 Necessidades do Sistema Superficial Rio dos Peixes 

Sistema Manancial Superficial Rio dos Peixes 
Sistema  Unidade Atividades Necessárias  

Rio do Peixe 

Captação  
Construção de Barragem, Instalação de balsa e 
Aquisição de 2 Bombas sendo uma para 
reserva.  

ETA 

Aquisição de Tanques para Preparo E 
armazenagem de produtos químicos, aquisição 
de 4 bombas dosadoras de cloro, aquisição de 
4 misturadores, Pintura Anticorrosiva do 
decantado, filtro e reservatório, pintura da 
casa de química e construção de alojamento/ 
vestiário. 

Reservatório  
Pintura Anticorrosiva do Reservatório, Cerca e 
Portão e Urbanização da Área. 
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5.1..4 Necessidade Sistema Principal - Rede de Distribuição 

Sistema Manancial Superficial  
Sistema  Unidade Atividades Necessárias  

Rede  
Principal 

Ampliação da Rede em Tubo de PVC DN 50 mm 
com extensão de 1.645 m. 

 

Para atender a todas as necessidades será preciso um de investimento de R$ 

2.146.877,78 (Dois milhões, cento e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete 

reais e setenta e oito centavos), ao longo de todo o período do plano, sendo R$ 

1.758.640,85 (Um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta 

reais e oitenta e cinco centavos) de imediato, ou seja, os 3 primeiros anos, sendo 

curto, médio e longo prazo os investimentos será de R$ 129.412,31 (cento e vinte 

nove mil, quatrocentos e doze reais e trinta e um centavos), conforme a tabela a 

seguir. 

Tabela 10 – Investimento Total para adequar o Sistema de Abastecimento de Água do 
Município de Cambuí, divido por prazos. 

PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Prazo/Custo (R$) 
   

Imediato (2016 a 
2018) 

Curto (2019 a 
2023) 

Médio (2024 a 
2027) 

Longo (2028 a 
2035) 

Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) 

Es
tr

u
tu

ra
 

ADEQUAÇÃO DOS 
SISTEMAS SUBTERRÂNEOS 

64.609,20 13.256,27 13.256,27 13.256,27 

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA 
DA ETA PRINCIPAL 

408.860,98 15.472,00 15.472,00 15.472,00 

REFORMA DOS 
RESERVATÓRIOS DA 

MALHA URBANA 
120.097,68 83.258,70 83.258,70 83.258,70 

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA 
BAIRRO RIO DO PEIXE 

200.672,86 17.425,34 17.425,34 17.425,34 

AMPLIAÇÃO DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO GERAL 

78.349,53 
   

FUTUROS SITEMAS DE 
PÇOS (*)  

886.050,60    

SUBTOTAL 1.758.640,85 129.412,31 129.412,31 129.412,31 

TOTAL GERAL R$ 2.146.877,78 

(*) Bairros Água Comprida, São Miguel, Braços das Antas e Meia Légua. 
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5.2 Esgotamento Sanitário 

 

Como descrito item 3.2 deste o produto, a área urbana central e bairros isolados do 

município de Cambuí já possuem rede coletora de esgoto, com exceção de Furnas e 

Nunes que não possui este tipo benefício.  Conforme este mesmo item, o governo 

municipal em conjunto com o SAAE, já obtém estudo de um sistema capaz de tratar 

todo o esgoto do Sistema integrado, através de uma ETE – Estação de Tratamento 

de Esgoto a ser construída, com exceção Furnas e Nunes e Congonhal, este último 

deverá ter um sistema independente incluindo uma ETE do tipo RAFA (Reator 

Anaeróbico de Fluxo Ascendente). Para o bairro Furnas e Nunes a EME Engenharia 

propôs um sistema estático com módulos sanitários, tais módulos serão compostos 

de banheiro (chuveiro, vaso sanitário, pia e chuveiro), acoplado ao banheiro serão 

instaladas fossas sanitárias com sumidouros, no caso de as residências já 

possuírem banheiro, serão implantados somente a fossa sanitária com sumidouro. 

As demais residências distribuídas no interior do município, por serem isoladas e 

não possibilitar ser contempladas com sistema de recolhimento de esgoto dinâmico 

será utilizado o sistema estático, com módulos sanitários, com previsão de 100 

módulos, tais módulos serão idênticos aos do Bairro Furnas e Nunes. 

A relação das necessidades para o perfeito recolhimento e destino final do esgoto 

sanitário do município, está na tabela a seguir; 
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5.2..1 Necessidades dos Sistemas  

Sistemas de Esgotamento Sanitários 
Sistema  Necessidade  Atuações 

Sistema Principal -
Centro/Vila Santo Antônio 

Rede de Esgoto Ampliação com tubo de PVC DN 150 
mm e extensão de 4.000 m. 

Interceptor da Margem Direita do 
Córregos das Antas Trecho 1 

Construção de interceptos com 
tubos de DN 250 mm e extensão de 
900 m. 

Interceptor da Margem Direita do 
Córregos das Antas Trecho 2 

Construção de interceptos com 
tubos de DN 400 mm e extensão de 
2.600 mm. 

Emissário Interligando o Interceptor 2 a 
Elevatória e ETE 

Construção de emissário com tubos 
de PVC DN de 400 mm e extensão de 
1.500 m e implantação da ETE 
principal 

Rio do Peixe/ Distrito 
industrial 

Rede de Esgoto 
Ampliação e interligação com o 
sistema integrado com tubo de PVC 
DN 150 mm e extensão de 2471m. 

Furnas e Nunes Sistema Estático Implantação de 60 módulos 
sanitários com fossas adequadas. 

Jardim Américo/ Vila 
Santa Cruz 

Interligação com o Sistema Integrado 
Construção de rede com tubos de 
PVC DN 150 mm com extensão de 
800m. 

Congonhal Implantar uma ETE Construção de ETE tipo RAFA com 
capacidade de tratar 2,0 l/s. 

Zona Rural Sistema Estático Implantação de 100 módulos 
sanitários com fossas adequadas. 

 

Os investimentos relacionados com as necessidades que deverão ser feitos de 

imediato e a curto prazo, ou seja, de 2016 a 2018 e 2019 a 2023, estão colocados 

na tabela a seguir. 
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Tabela 11 – Investimento Total para adequar o Sistema de Esgotamento Sanitário do 
Município de Cambuí, divido por prazos. 

PROPOSIÇÕES PARA O 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Prazo/Custo (R$) 

Imediato (2016 
a 2018) 

Curto (2019 
a 2023) 

Médio (2024 a 
2027) 

Longo (2028 a 
2035) 

Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) 

Es
tr

u
tu

ra
 

ADEQUAÇÃO DO 
SISTEMA CENTRAL, 

ICLUINDO REDE, 
INTERCEPTORES, 

EMISSÁRIOS E ETE 

13.860.388,83  

  

 

 

 

ADEQUAÇÃO DO 
SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO BAIRRO RIO 

DO PEIXE / REDE DE 
RECOLHIMENTO PVC DN 

150 mm (L= 2471m) 

545.510,14  
  

CONSTRUÇÃO DE 
MÓDULOS SANITÁRIOS 
NO BAIRRO FURNAS E 

NUNES (60) 

270.000,00  
  

ADEQUAÇÃO DO 
SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO BAIRRO 
JARDIM AMÉRICO 

127.625,12  
  

ADEQUAÇÃO DO 
SISTEMA DE ESGOTO DO 

BAIRRO CONGONHAL 
482.328,00  

  

CONSTRUÇÃO DE 
MÓDULOS SANITÁRIOS 
NA ZONA RURAL (100) 

450.000,00  
  

SUBTOTAL 15.735.852,09 
   

TOTAL GERAL 15.735.852,09 

 

 

5.3 Manejo dos Resíduos Sólidos 

 

Conforme já descrito no Produto 2, item 9.1, a quantidade dos resíduos sólidos da 

cidade de Cambuí conforme os levantamentos realizados, é em média 22 m³ por dia, 

divididos em resíduos domiciliares, varrição, podas, resíduos de construção civil e 

outros resíduos (mobiliário, equipamentos eletrônicos e sucatas) o que equivalente a 
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aproximadamente 2 caminhões de coleta. Esse volume abrange toda a área urbana 

sendo que 100% dos domicílios são atendidos por essa coleta.  

Conforme o estudo realizado da projeção de resíduos sólidos domiciliares gerados 

ao longo do período do PMSB, sofrerá um acréscimo, no entanto, a frota de veículos 

não necessitará de ser alterada, os dois veículos existentes e o terceiro que está 

sendo adquirido serão suficientes. 

Todo o lixo da cidade é coletado pelos dois caminhões compactadores hoje 

existentes e encaminhado para o antigo aterro controlado. Atualmente, este aterro 

funciona como transbordo. Essa área não se encontra em bom estado e necessita 

de melhorias.  

 Logo essa unidade deverá ter nova estrutura para torna-la eficiente. Conforme 

contato com a prefeitura, esta estrutura já se encontra em projetos. 

 Toda a área deverá ser cercada com tela para evitar o acesso de animais e deverá 

ser feito a recuperação da antiga área que recebeu o lixo. Os custos para todas as 

melhorias e obras, estão na tabela a seguir; 

5.3..1  Sistemas de Resíduos 

Sistemas de Manejo de Resíduos Sólidos  
Sistema  Necessidade  Atuações 

Estação de Transbordo 

Necessidade Recuperação da Área  
Limpeza e Cobertura vegetal 

Melhoria na Eficiência da Estação de 
Transbordo Construção de Nova Estrutura e 

Vestiários para os Operadores   

Estabelecer Local Adequado Para 
Recebimento Para Material da Coleta 

Seletiva. 
Construção de Galpão Para a Coleta 

Seletiva 

Recolhimento do Resíduos  Manutenção da Frota de Veículos  Aquisição de Novos Veículos a cada 
10 anos 

 

 

 

 



46 
 

Tabela 12 – Investimento Total para adequar o Manejo de Resíduos Sólidos do Município de Cambuí, divido por prazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIÇÕES PARA O MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

Prazo/Custo (R$) 

Imediato (2016 a 2018) Curto (2019 a 2023) Médio (2024 a 2027) Longo (2028 a 2035) 

Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) 

Equipamentos Caminhão Compactador - - - - 3 660.000,00 3 660.000,00 

Estrutura 

Recuperação da Área do Aterro 
com Limpeza e Cobertura Vegetal   

494.900,45 - 
    

Construção da Estação de 
Transbordo   

360.204,00 - 
    

Construção de Galpão para 
Armazenamento dos Fardos da 

coleta seletiva 
  

48.000,00 - 
    

SUBTOTAL - 
 

903.104,45 
  

660.000,00 
 

660.000,00 

TOTAL GERAL R$ 2.223.104,45 
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5.4 Águas Pluviais  

 

Como descrito no item 11, do produto II, o município de Cambuí possui uma 

topografia considerada boa para o escoamento natural das águas pluviais, 

encaminhando-as para os córregos das Antas, Rio Itaim e Rio do Peixe. No entanto, 

alguns pontos do centro da cidade tem ocorrido inundações. Essas inundações são 

decorrentes da inexistência de um sistema de drenagem adequado, principalmente 

se considerar que as tubulações destinadas ao escoamento das águas pluviais são 

utilizadas também para o esgoto doméstico. Logo, um sistema de águas pluviais 

deverá ser implantado com a finalidade de eliminar estas inundações e torna-lo 

independente.  No produto III, estabelece algumas diretrizes para a solução dos 

problemas, que é a construção de Redes com diâmetros apropriados. 

5.4..1  

Sistemas de Águas Pluviais  
Sistema  Necessidade  Atuações 

Sistema Principal na Sede 
do Município  

Melhorar o Escoamento do Trecho 
Praça da Bandeira  

Nova Rede de Coletores, com 
Diâmetros Apropriados  

Melhorar o Escoamento do Trecho 
Praça da Cultura  Nova Rede de Coletores, com 

Diâmetros Apropriados 

 

 

Recepção das Águas 
Pluviais Córrego das Antas 

Recuperação do Curso D´água  Limpeza dos Taludes e Contrução de 
Dissipadores de Energia   
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Tabela 13 – Investimento Total para adequar o Sistema de Manejo de Águas Pluviais 
do Município de Cambuí, divido por prazos. 

 

PROPOSIÇÕES PARA O 
SISTEMA MANEJO DE 

ÁGUAS PLUVIAIS 

Prazo/Custo (R$) 

Imediato (2016 
a 2018) 

Curto (2019 a 
2023) 

Médio (2024 a 
2027) 

Longo (2028 a 
2035) 

Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) 

Es
tr

u
tu

ra
 

ADEQUAÇÃO DO 
TRECHO 1 

   1.793.463,19     

ADEQUAÇÃO DO 
TRECHO 2 

  1.719.596,94     

LIMPEZA DOS 
TALUDES DO 

CURSO D’ÁGUA 
 50.940,00   

SUBTOTAL 
                              
-    

        3.564.000,13                                -                        -    

TOTAL GERAL R$ 3.564.000,13 

 

 

5.5 Investimentos 

 Os investimentos no decorrer do plano serão de R$ 23.669.834,45 (Vinte e três 

milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e 

quarenta e cinco centavos), que deveram ser repartidos para os órgãos competentes 

conforme tabela a seguir. 

 

 

Tabela 14 – Valores dos Investimentos 

RESPONSABILIDAE VALOR DO INVESTIMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ 

(Lixo e águas pluviais) 
R$ 5.787.104,58 

SAAE (água e esgoto) R$ 17.882.729.87 

TOTAL R$ 23.669.834,45 
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 O investimento total para Esgoto é de R$15.735.852,09 (Quinze milhões, 

setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e nove centavo). 

No entanto a prefeitura já possui um recurso de R$ 13.860.388,83 (treze milhões, 

oitocentos e sessenta mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos). 

Esses investimentos serão feitos ao longo dos 20 anos que compreende o período, 

conforme as tabelas abaixo. 
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Tabela 15 - Resumo dos Investimentos Previstos para Implantação do PMSB. 

UNIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO 

INVESTIMENTO 
IMEDIATO 

(2016 – 2018) 

INVESTIMENTO 
CURTO PRAZO 
(2019 – 2023) 

INVESTIMENTO 
MÉDIO PRAZO 
(2024 – 2027) 

INVESTIMENTO 
LONGO PRAZO 
(2028 – 2035) 

  

TOTAL 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE R$ 1.758.640,85 R$ 129.412,31 R$ 129.412,31 R$ 129.412,31   R$ 2.146.877,78 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
R$ 15.735.852,09 

 
-  -  

  
R$ 15.735.852,09 

RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO - R$ 903.104,45 R$ 660.000,00 R$ 660.000,00 
  

R$ 2.223.104,45 

ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE 
                                              
-    

R$ 3.564.000,13 - - 
  

R$ 3.564.000,13 

TOTAL R$ 17.494.492,94 R$ 4.596.516,89 R$ 789.412,31 R$ 789.412,31   R$ 23.669.834,45 
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5.6 Fontes e Recursos 

A cobrança direta dos usuários (taxa ou tarifa) é tradicionalmente a modalidade mais 

importante e fundamental para o financiamento de serviços públicos que passam a 

ser individualizados e qualificados. Uma política de cobrança bem estabelecida pode 

ser suficiente para custear os serviços prestados, não dependendo de financiamento 

em médio e longo prazo.  

No caso da necessidade de recursos, desde 2006, embora timidamente, os recursos 

têm sido obtidos através do FAT - Fundo de Amparo do Trabalhador por meio do 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento). 

Outra fonte possível de recursos é através do “Saneamento para Todos” da Caixa 

Econômica Federal que proporciona o financiamento com recursos do FGTS para 

execução de ações de saneamento básico para propriedades públicas. 

O PASS/BID - Programa de Ação Social de Saneamento do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento que objetiva a universalização dos serviços de saneamento de 

água e esgoto sanitário das áreas mais pobres dos municípios de pequeno e médio 

porte com maiores déficits como no caso de Cambuí, pode ser utilizado para o 

custeio das obras de saneamento.  

O Pró-Saneamento/Prosanear da Caixa Econômica Federal é também fonte de 

recursos, por meio desse programa há possibilidade de financiamento para 

elaboração de projetos de implantação, ampliação ou melhoria no sistema de 

saneamento básico. 

Os valores destinados ao saneamento básico, estabelecidos pelas instituições 

financeiras estão representados na Figura 4. 

Finalmente, quando o governo federal estabeleceu o Plano Municipal de 

Saneamento Básico através da Lei 11.445/2007, reservou um recurso de 508,4 

bilhões de reais para sua efetivação.  

Um aspecto importante que não pode ser esquecido é que a Lei Federal 6.766/1976 

regulamentou o parcelamento do solo, transferindo para o loteador e o 

empreendedor a responsabilidade para implantação das infraestruturas de 



 
 

52 
_______________________________________________________________________________________

___ 
Rua Joaquim Linhares, 349, Anchieta, Belo Horizonte- MG – CEP 30310-400 

Telefax: 31.2512.9088 – 31.3785.2662 – E-mail: eme@eme.eng.br – Website: www.eme.eng.br 

saneamento, incluindo redes, ligações, unidade de produção e tratamento, 

colaborando assim para menores investimentos públicos. 

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), órgão do Ministério das 

Cidades, financia ações para o saneamento básico nos municípios dentro do 

programa saneamento para todos que faz parte do Plano de Aceleração de 

Crescimento - PAC, envolvendo abastecimento de água, esgoto sanitário, manejo de 

águas pluviais, manejo de resíduos sólidos e saneamento integrado. Detalhes sobre 

tais financiamentos poderão obtidos diretamente na Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental ou pelo site www.cidades.gov.br. 

5.7 Custos dos Investimentos 

 

A EME Engenharia Ambiental estabeleceu no produto 3, no item 7.2 os custos para 

os investimentos necessário, que transcrevemos nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 16 -  Resultado para o investimento imediato até 2018  

(R$ 3.634.104,11/SAAE).   

 

IMEDIATO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

INVESTIMENTOS ANUAL MENSAL 

Investimento do Sistema  R$ 277.334,99 R$ 23.111,25 

Investimento Médio Per Capita  R$ 10,92 R$ 0,91 

Investimento Médio Por Residência R$ 43,56 R$ 3,63 

 

 

Tabela 17 - Resultado para o investimento em curto prazo, até 2023  

(R$ 129.412,31/SAAE).  

 

INVESTIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A CURTO PRAZO 

INVESTIMENTOS  ANUAL MENSAL 

Investimento do Sistema   R$     9.876,04  R$ 823,00 

Investimento Médio Per Capita  R$ 0,36 R$ 0,03 

Investimento Médio Por Residência R$ 1,56 R$ 0,13 
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Tabela 18 - Resultado para o investimento em médio prazo, até 2027 

(R$ 129.412,31/SAAE).  

 

INVESTIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A MÉDIO PRAZO 

INVESTIMENTOS  ANUAL MENSAL 

Investimento do Sistema   R$     9.876,04  R$ 823,00 

Investimento Médio Per Capita  R$ 0,36 R$ 0,03 

Investimento Médio Por Residência R$ 1,56 R$ 0,13 

 

 

Tabela 19 - Resultado para o investimento em longo prazo, até 2035 

(R$ 129.412,31/SAAE).  

 

INVESTIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A LONGO PRAZO 

INVESTIMENTOS  ANUAL MENSAL 

Investimento do Sistema   R$     9.876,04  R$ 823,00 

Investimento Médio Per Capita  R$ 0,36 R$ 0,03 

Investimento Médio Por Residência R$ 1,56 R$ 0,13 

 

 

Figura 4 – Valores das parcelas mensais por residências durante o período do PMSB 
em função dos investimentos necessários para as obras de responsabilidade do 

SAAE.  
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Conforme pode -se observar no gráfico os valores relacionados com as parcelas dos 

investimentos por residência ao longo do PMSB, considerando o custo de hoje, 

serão alterados e diluídos em função do aumento da população. Atingindo o valor 

máximo no ano de 2018 de R$ 3,42 reais mensais por residências e o valor mínimo 

no ano de 2035 de R$ 2,71 reais mensais por residências.  

 

Para elaborar o gráfico da figura 4 foi considerado o aumento da população no 

decorrer dos 20 anos, que possibilitará amortização do valor creditado a cada 

residência. 

 

 

Tabela 20 - Resultado para o investimento em curto prazo até 2023 

(R$ 4.467.104,58/ Prefeitura Municipal). 

 

CURTO PRAZO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ÁGUAS PLUVIAIS 

INVESTIMENTOS ANUAL MENSAL 

Investimento do Sistema   R$   340.905,03  R$ 28.408,75 

Investimento Médio Per Capita  R$ 13,38 R$ 1,12 

Investimento Médio Por Residência R$ 53,53 R$ 4,46 

 

 

 

Tabela 21 – Resultado do investimento em médio prazo, até 2027  

(R$660.000,00/ Prefeitura Municipal). 

 

INVESTIMENTO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS A MÉDIO PRAZO 

INVESTIMENTOS  ANUAL MENSAL 

Investimento do Sistema   R$     50.367,60  R$ 4.197,30 

Investimento Médio Per Capita  R$ 1,98 R$ 0,16 

Investimento Médio Por Residência R$ 7,91 R$ 0,66 
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Tabela 22 – Resultado do investimento em longo prazo, até 2035  

(R$ 660.000,00/ Prefeitura Municipal). 

 

INVESTIMENTO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS A LONGO PRAZO 

INVESTIMENTOS  ANUAL MENSAL 

Investimento do Sistema   R$     50.367,60  R$ 4.197,30 

Investimento Médio Per Capita  R$ 1,98 R$ 0,16 

Investimento Médio Por Residência R$ 7,91 R$ 0,66 

 

 

 

Figura 5 – Valores das parcelas mensais por residências durante o período do PMSB 
em função dos investimentos necessários para as obras de responsabilidade da 

Prefeitura Municipal. 

 

A figura acima estabelece as parcelas referentes aos investimentos do manejo de 

resíduos sólidos e águas pluviais que são de responsabilidade da Prefeitura. Tais 

parcelas são alusivas às residências ao longo do PMSB, considerando ainda o custo 

de hoje. Esses valores serão alterados e diluídos em função do aumento da 

população, atingindo o valor máximo no ano de 2027 de R$ 4,03 reais mensais por 

residências e no ano de 2035 o valor de R$ 3,88 reais mensais por residências.  
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Para elaborar o gráfico da figura 5 foi considerado o aumento da população no 

decorrer dos 20 anos, que possibilitará amortização do valor creditado a cada 

residência  

  

Considerando o “Custo Hoje”, em resumo, o desembolso mensal imediato para cada 

residência a partir do primeiro ano até 2018, vai variar de R$ 1,12 (Um real e doze 

centavos) até R$ 1,06 ( Um real e seis centavos); no segundo período de 2019 até 

2027 o valor vai modificar ao longo desse período de R$ 5,85 (Cinco reais e oitenta 

e cinco centavos) até R$  5,13 (Cinco reais e treze centavos); no  último período que 

compreende  de 2028 até o final do plano, o valor por residência alterar  de R$ 4,99 

(Quatro reais e noventa e nove centavos) a R$ 4,16 (Quatro reais e dezesseis 

centavos).  

 

5.8 Hierarquização das Áreas e/ou Programas de Intervenção Prioritários 

No produto 3, a EME Engenharia Ambiental propôs os programas de intervenção 

prioritários no município fundamentando-se nas áreas onde foram identificadas 

maiores deficiências e urgências, conforme o Produto 2, Diagnóstico da Situação do 

Saneamento Básico. Nesse sentido transcrevemos a baixo as tabelas que 

estabelecem esse processo. 
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Tabela 23 – Hierarquização das ações do eixo Abastecimento de Água. 

HIERARQUIZAÇÃO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Setor 1 CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

Objetivo 1 IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

Prioridade Descrição 
2016 2017 2018 

2019 a 
2023 

2024 a 
2027 

2028 a 
2035 

1.1.1 
ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS POÇOS COM APROVEITAMENTO DO 
MANACIAL SUBTERRANÊO 

            

1.1.2 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DA ETA PRINCIPAL       

1.1.3 REFORMA DOS RESERVATÓRIOS DA MALHA URBANA       

1.1.4 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA BAIRRO RIO DO PEIXE       

1.1.5 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL       

1.1.6 IMPLANTAÇÃO DOS FUTUROS SISTEMAS DE POÇOS        

1.1.7 PRESERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS (POÇOS)       

1.1.8 PRESERVAÇÃO DO SISTEMA PRINCIPAL - ETA       

1.1.9 PRESERVAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DA MALHA URBANA       

1.1.10 PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DO BAIRRO RIO DO PEIXE       
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Tabela 24 – Hierarquização das ações do eixo Esgotamento Sanitário 

 

HIERARQUIZAÇÃO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

Setor 2 CRONOGRAMA DAS AÇÕES 
Objetivo 1 IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

Prioridade Descrição 
2016 2017 2018 

2019 a 
2023 

2024 a 
2027 

2028 
 a 2035 

2.1.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ELEVATÓRIA       

2.1.2 
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
CENTRAL / REDE DE RECOLHIMENTO PVC     

      

2.1.3 INTERCEPTOR / REDE DE RECOLHIMENTO PVC        

2.1.4 INTERCEPTOR / REDE DE RECOLHIMENTO PVC        

2.1.5 EMISSÁRIO / REDE DE RECOLHIMENTO PVC       

2.1.6 
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
BAIRRO RIO DO PEIXE / REDE DE RECOLHIMENTO PVC DN 
150 mm (L= 2471m) 

      

2.1.7 
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NO BAIRRO 
FURNAS E NUNES (60) 

      

2.1.8 
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
BAIRRO JARDIM AMÉRICO 

      

2.1.9 
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO BAIRRO 
CONGONHAL 

      

2.1.10 
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL 
(100) 
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Tabela 25 – Hierarquização das ações do eixo Manejo de Resíduos Sólidos. 

HIERARQUIZAÇÃO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS 
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO - EQUIPAMENTOS 

Setor 3 CRONOGRAMA DAS AÇÕES 
Objetivo 1 IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

Prioridade Descrição 
2016 2017 2018 

2019 a 
2023 

2024 a 
2027 

2028 a 
2035 

3.1.1 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES COMPACTADORES             

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA 

Setor 3 CRONOGRAMA DAS AÇÕES 
Objetivo 2 IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

Prioridade Descrição 
2016 2017 2018 

2019 a 
2023 

2024 a 
2027 

2028 a 
2035 

3.2.1 
RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ATERRO COM LIMPEZA E 
COBERTURA VEGETAL 

            

3.2.2 CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO               

3.2.3 
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO 
DOS FARDOS DA COLETA SELETIVA 
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Tabela 26 – Hierarquização das ações do eixo de Manejo de Águas Pluviais 

HIERARQUIZAÇÃO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS 
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS  

Setor 4 CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

Objetivo 1 IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

Prioridade Descrição 
2016 2017 2018 

2019 a 
2023 

2024 a 
2027 

2028 a 
2035 

4.1.1 ADEQUAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM (TRECHO 1)             

4.1.2 ADEQUAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM (TRECHO 2)       

4.1.3 
RECOMPOSIÇÃO DOS TALUDES DO CÓRREGO ANTAS E 
DISSIPADOR DE ENERGIA  
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6 PRODUTO IV: DEFINIÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E 
AÇÕES. AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIAS 

 

6.1 Introdução; 

Incluindo Definição dos Programas, Projetos e Ações. Ações para Emergência e 

Contingências, como já foi esclarecido, são fundamentais para alcançar as metas e 

objetivos do PMSB de Cambuí e foram definidos considerando os resultados dos 

estudos de Diagnóstico e Prognóstico, constantes dos produtos II e III 

respectivamente do referido plano e hierarquizados para o alcance de tempo 

imediato (até 3 anos), curto (4 a 8 anos), médio (9 a 12 anos) e longo (13 a 20 

anos). Nas ações do presente capítulo, estão definidas as alternativas que visam à 

solução dos problemas diagnosticados, tendo em vista atingir finalidades 

estabelecidas na Política Nacional de Saneamento Básico. 

Essa etapa do PMSB de Cambuí abrange a sustentabilidade ambiental, social e 

econômica, dentro dos quatro pilares do saneamento, visando o aumento da 

eficiência na prestação dos serviços, à melhoria da qualidade de vida da população 

do município e ao uso racional dos recursos ambientais. As ações do plano foram 

definidas com o objetivo de garantir a universalização e a eficácia dos serviços de 

saneamento prestados à comunidade, no intuito de melhorar as condições de 

salubridade ambiental, reduzir os riscos à saúde da população e minimizar custos 

futuros para a recuperação do meio ambiente. 

Os serviços definidos pelo PMSB no município de Cambuí, dentro do período 

estabelecido, ou seja, 20 (vinte) anos, certamente gerará um impacto positivo na 

saúde pública da população residente no município, consequentemente tornando 

uma forma eficaz de diminuir a incidência de doenças na população, minimizando 

custos para os tratamentos necessários para restauração da saúde.  

Atualmente os serviços relacionados ao sistema de abastecimento de água e 

recolhimento e tratamento de esgoto da sede do município são realizados pela 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), cuja concessão foi dada pela Lei 

Municipal nº 1.287 de 06 de dezembro de 1994 que autorizou a referida companhia 
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o gerenciamento do abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, sendo 

utilizado, portanto o modelo de Sociedade de Economia Mista. No caso dos outros 

dois pilares do saneamento básico, manejo de resíduos sólidos e águas pluviais são 

gerenciados pela prefeitura municipal utilizando o modelo de administração pública 

direta. Com relação a recolhimento de e destino dos resíduos provenientes das 

unidades de saúde que é feito por meio de administração pública com parceria 

através de licitação obedecendo a Lei Federal n° 8.666.  

6.2 Programas de Projetos e Ações 

 

6.2..1 Ações Imediatas 

Este item foi formulado com o objetivo de produzir uma ferramenta de ligação entre 

as demandas de atividades e ações existentes nas administrações municipais e o 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Cambuí, detectando e recopilando os 

programas e projetos que solucionam os problemas de saneamento do município, 

priorizando as ações de acordo com as hierarquizações adotadas para cada 

período, sendo as intervenções mais imediatas, baseando-se nas necessidades 

levantadas nos produtos anteriores que constituem o PMSB do Município  do 

presente plano. 

As tabelas a seguir que foram definidas no Produto IV, definem os programas de 

ações que deverão ser realizadas imediatamente, ou seja até 2018, definindo o 

desenvolvimento de projetos e ações efetivas, que deverão ser implantadas no 

Município; 
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6.2..2 Abastecimento de Água 

Tabela 27 - Ações Imediatas: Setor 1, Objetivo 1 – Adequações do Sistema de 
Abastecimento de Água da Sede; 

Programa de Ações Imediatas 

Setor 1 Abastecimento de Agua 

Objetivo 1 Adequações do Sistema de Abastecimento de Água na Sede do Município 

Fundamentação 

Considerando o levantamento realizado no Produto 3 – Prognóstico, foi possível estimar a demanda 
média, a demanda máxima diária e a demanda máxima horária, bem como volume de reservatório 
necessário para o bom abastecimento da população. No caso do sistema principal, na captação no 
Córrego das Antas a elevatória de água bruta deverá passar por reforma, na ETA a casa de química 
também deverá passar por reforma com as modificações dos sistemas de dosagem principalmente 
com a troca de cloro gás por outra substância para desinfecção. Os reservatórios junto da ETA serão 
pintados principalmente os metálicos para sua proteção contra a corrosão.  A elevatória de água 
tratada junto a ETA deverá sofrer ampliação para ser implantadas nas seis bombas reservas com o 
objetivo de permitir manutenção corretiva e preventiva sem necessidade de interromper o 
abastecimento.  Os reservatórios existentes dentro da malha urbanas com o número de 17 deverão 
ser reformados principalmente os retalhos para a sua proteção contra corrosão, sendo que a 
elevatórias junto aos reservatórios R3 e Capela, deverão também ser reformados. O Sistema do 
bairro Rio do Peixe, que utiliza o manancial superficial com o mesmo nome deverá ser beneficiado 
com a construção de uma pequena barragem, e modificação do sistema da elevatória de agua 
bruta, passando a ser feito por meio de balsa, a ETA desse sistema também deverá ser reformada 
com pintura anticorrosiva do decantador, filtros e reservatório metálicos, inclusive com a 
construção de alojamento para operadores. O reservatório metálico do sistema do bairro do Rio do 
Peixe deverá ser pintado inclusive com cercas e portão para a limitação do seu espaço, a rede de 
distribuição deverá também ser ampliada, com aproximadamente 1645 metros. Os sistemas que 
utilizam o manancial subterrâneo através de poços profundos em número de quatro, serão 
reformados, inclusive com modificação do sistema dosagem de produto químico, para desinfecção 
das aguas que passara a ser feito por meio de bombas dosadoras. Os reservatórios de cada um 
desses quatro sistemas também passaram por reforma. Os quatro bairros que ainda não possuem 
sistema de abastecimento de agua público como Água Comprida, São Miguel, Bairro das Antas e 
Meio Légua, que não possuem ainda sistema público de abastecimento de agua passaram a ser 
contemplados por meio de utilização do manancial subterrâneo por meio de poços profundos, 
reservatório e rede. 

Metas 

Adequar o Sistema de Abastecimento de Água da Sede e Bairros do município visando atender completamente as 
demandas futuras. 

Programas, Projetos e Ações Ano e Estimativa (R$) 

Código Descrição 2016 2017 2018 

 1.1.1  Adequação dos sistemas subterrâneos -  - 64.609,20 

1.1.2 Adequação do sistema da ETA principal -  - 408.860,98 

1.1.3 Reforma dos reservatórios da malha urbana -  - 120.097,68 

1.1.4 Adequação do sistema do bairro Rio do Peixe   200.672,86 

1.1.5 Ampliação da rede de distribuição geral -  - 78.349,53 

1.1.6 Futuros Sistemas de Poços - - 886.050,60 

Total por Ano (R$) -  - 1.758.640,85 

Total das Ações Imediatas (R$) R$ 1.758.640,85 
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6.2..3 Esgotamento Sanitário; 

Tabela 28 – Ações Imediatas – Setor 2, Objetivo 1 - Ampliação e Adequação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede 

Programa de Ações Imediatas 

Setor  2 Esgotamento Sanitário 

Objetivo  1 Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário 

Fundamentação 

Como já foi relatado no produto 3 – Prognostico de Alternativas para Universalização dos 
Serviços a rede de Esgoto atual utiliza o sistema unificado de agua e esgoto em parte dela, 
necessitando portanto esse processo ser alterado, o que deve ser feito pelas obras definidas 
no produto 3 acima, já citado, das águas pluviais, no entanto haverá necessidade de expandir a 
rede em 4 mil metros, construção de interceptor da margem direita do Córrego das Antas, um 
emissário e duas elevatórias e uma ETE. O orçamento da ETE e das elevatórias em torno de 
13.860.388,83 não será contabilizado em função de que a prefeitura municipal já obtém uma 
fonte para este investimento. No entanto as obras deverão ser feitas no menor prazo. 

Metas 

Ampliação da rede Interceptora e Emissários, Elevatórias e ETE´s 

Programas, Projetos e Ações Ano e Estimativa (R$) 

Código Descrição 2016 2017 2018 

 2.1.1 

Adequação do Sistema de Esgoto 
Sanitário da Sede, Incluindo; Redes, 
Emissários, Elevatórias e Estação de 

Tratamento 

- - 13.860.388,83 

Total por Ano (R$) - - 13.860.388,83 

Total das Ações Imediatas (R$) R$ 13.860.388,83 

 

Tabela 29 – Ações Imediatas – Setor 2, Objetivo 2 - Ampliação e Adequação do 
Sistema de Esgotamento dos Bairros Isolados e Zona Rural 

Programa de Ações Imediatas 

Setor  2 Esgotamento Sanitário 

Objetivo  2 Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Bairros Isolados e Zona Rural 

Fundamentação 

No produto 3 – Prognostico de Alternativas para Universalização dos Serviços a rede de Esgoto, 
dos Bairros Isolados e Zona Rural, necessitam também de investimentos, para melhorias das 
condições atuais, proporcionando assim a condição ideal, para recolhimento e destino final das 
águas servidas. 

Metas 

Adequação da Rede dos Bairros Isolados e Implantação do Sistema Estático  

Programas, Projetos e Ações Ano e Estimativa (R$) 

Código Descrição 2016 2017 2018 

 2.2.1 
Adequação das Redes existentes e 

Implantação de sistemas estáticos nos 
Bairros Isolados e Zona Rural 

- - R$ 1.875.463,26 

Total por Ano (R$) - - R$ 1.875.463,26 

Total das Ações Imediatas (R$) R$ 1.875.463,26 
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6.2..4 Resumo das Ações Imediatas; 

Tabela 30 -  Resumo do Programa de Ações Imediatas 

Programa de Ações Imediatas 

Setor Objetivo 
Ano - Estimativa (R$) Eixo - 

Estimativa (R$) 2016 2017 2018 

1 
Abastecimento 

de Água 

1  Adequação dos sistemas subterrâneos -  - 64.609,20 

1.758.640,85 

2 Adequação do sistema da ETA principal -  - 408.860,98 

3 Reforma dos reservatórios da malha urbana -  - 120.097,68 

4 Adequação do sistema do bairro Rio do Peixe   200.672,86 

5 Ampliação da rede de distribuição geral -  - 78.349,53 

6 Futuros Sistemas de Poços - - 886.050,60 

2 
Esgotamento 

Sanitário 

1 
Adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário, incluindo; Rede, Interceptores, Emissários, 

Elevatórias e ETE 
- - 13.860.388,83 

  13.860.388,83 

 
Adequação das Redes existentes e Implantação de sistemas estáticos nos Bairros Isolados e 

Zona Rural 
  1.875.463,26 

1.875.463,26 

Total por Ano - - - - 

Total Imediato R$  17.494.492,94 - 
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A partir da análise das tabelas anteriores, chega-se ao montante de R$ 

17.494.492,94 (Dezessete milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, 

quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos) que seriam 

necessários para atender à demanda emergencial de serviços de saneamento em 

Cambuí. Desses, R$ 1.758.640,85 (um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil, 

seiscentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos) serão destinados ao 

abastecimento de água e R$ 15.735.832,09 (Quinze milhões, setecentos e trinta e 

cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e nove centavos) ao esgotamento sanitário, 

desse último montante, a prefeitura já está obtendo o valor de 13.860.388,83 (Treze 

milhões, oitocentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e oito e oitenta e três 

centavos) pela prefeitura, A necessidade de investimentos de prazo imediato fica 

evidente, e segue a lógica da necessidade da adequação dos serviços de 

abastecimento de água e esgoto, devido, principalmente, a deficiência dos sistemas 

atuais. Além disso, destaca-se a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto.  

Há necessidade de o montante deste investimento ser alcançado num breve período 

de tempo, faz-se necessária a busca de recursos, por parte do município, junto às 

esferas estaduais e federais, no intuito de viabilizar a realização do maior número 

possível das ações previstas. Essa busca se torna necessária em função deste 

investimento que o valor é extremamente elevado, não podendo ser absolvido pela 

população cujo poder aquisitivo não permite custear mais este ônus nem tampouco 

poderá ser creditada a prefeitura municipal, em função de outros compromissos de 

sua obrigação, inclusive legal, como saúde e educação. Em função destas verdades 

incontestáveis, os investimentos devem ser de Subvenções Públicas através das 

esferas estaduais e/ou federais, isto é, através de auxílio financeiro oriundo direta ou 

indiretamente do orçamento do Estado ou da União.  
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6.3 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE A CURTO, MÉDIO E LONGO 

PRAZO 

  

Os projetos e ações de curto, médio e longo prazo estão previstos no produto III, 

PROGNOSTICO E ALTERNATIVAS PARA A UNIVEVERSALIÇÃO DOS 

SERVIÇOS, que pretendem alcançar a universalização dos serviços no horizonte de 

projeto, ou seja, o ano de 2035. A curto (4 a 8 anos) médio (9 a 12 anos) e longo (13 

a 20 anos) prazos, tais prazos, estão nas propostas de ampliação, manutenção, e 

melhoria dos serviços de saneamento, bem como a continuidade de ações iniciadas 

no plano de ações imediatas.  

As tabelas a seguir, estão dispostas as propostas, divididas por eixo do saneamento 

e por prazo. Os valores dos Projetos e Ações são totalizados por eixo e por cada um 

dos três prazos (curto, médio e longo) na tabela; 
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6.3..1 Abastecimento de Água: 

Tabela 31 – Programas de Ações de Curto, Médio e Longo Prazo, Setor 1, Objetivo 1 - 
Adequações do Sistema de Abastecimento de Água da Sede 

Programa de Ações de Curto, Médio e Longo Prazo 

Setor 1 Abastecimento de Água 

Objetivo  1 Adequações do Sistema de Abastecimento de Água da Sede 

Fundamentação 

Considerando o levantamento realizado no Produto 3 – Prognóstico, foi possível 
estimar a demanda média, a demanda máxima diária e a demanda máxima horária, 
bem como volume de reservatório necessário para o bom abastecimento da 
população. Pelos levantamentos os sistemas com as reformas definidas nas ações 
imediatas, não necessitaram de ampliação, pois toda a estrutura existente tem 
capacidade de abastecer o município do plano, no entanto a necessidade de ações 
para a preservação das diversas unidades, principalmente do reservatórios e 
unidades de tratamentos metálicas. 

Metas 

 Ações para a preservação das diversas unidades, principalmente do reservatórios e unidades de 
tratamentos metálicas. 

Programas, Projetos e Ações Prazo e Estimativa (R$) 

Código Descrição 
Curto  

(4 a 8 anos) 
Médio  

(9 a 12 anos) 
Longo 

(13 a 20 anos) 

1.1.1  Preservação dos sistemas subterrâneos  13.256,27 13.256,27 13.256,27 

1.1.2 Preservação do Sistema Principal - ETA 15.472,00 15.472,00 15.472,00 

1.1.3 
Preservação dos Reservatórios da Malha 

Urbana 
83.258,70 83.258,70 83.258,70 

1.1.4 Preservação do Sistema Bairro Rio do Peixe 17.425,34 17.425,34 17.425,34 

Total por Prazo (R$) 129.412,31 129.412,31 129.412,31 

Total das Ações de Curto, Médio e Longo Prazo (R$) R$ 388.236,93 
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6.3..2 Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

 

Tabela 32 – Programa de Ações de Curto, Médio e Longo Prazo, Setor 3, Objetivo 1 -
Aquisição de Equipamentos para Auxiliar na Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos 

Sólidos, assim como Adequação da Estação de Transbordo, Instalação de uma 
unidade de Recebimento do Resíduos Recicláveis e recuperação do antigo lixão. 

Programa de Ações de Curto, Médio e Longo Prazo 

Setor 3 Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

Objetivo 1 
Aquisição de Equipamentos para Auxiliar na Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos 

Sólidos, assim como Adequação da Estação de Transbordo, Instalação de uma unidade de 
Recebimento do Resíduos Recicláveis e recuperação do antigo lixão. 

Fundamentação 

O Produto 3 estabelece a maneira adequada para recolhimento e o destino final dos 
resíduos sólidos do município de Cambuí. Para que as ações sejam efetivadas haverá 
necessidades durante o período estabelecido pelo PMSB de manter a frota de veículos 
destinada a recolhimento do lixo, implantar uma nova unidade de transbordo e 
recuperação da antiga área do lixão. A estação de transbordo será implantada de maneira 
que a frota de caminhões que recolhe os resíduos sólidos do município descarregue 
diretamente na carreta que os transportará para o aterro sanitário localizado no município 
de Pouso Alegre. Fará parte da estação de transbordo uma edificação onde serão instalados 
um escritório e dois vestiários, sendo um feminino e outro masculino. Toda área deverá ser 
cercada com tela para evitar acesso de animais.  

Metas 

Aquisição de equipamentos e construção de estrutura, para renovação e adequação da nova demanda do 
sistema de recolhimento, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. 

Programas, Projetos e Ações Prazo e Estimativa (R$) 

Código Ações para Manejo de Resíduos Sólidos 
Curto  

(4 a 8 anos) 
Médio  

(9 a 12 anos) 
Longo 

(13 a 20 anos) 

3.1.1 
Construção de Galpão para recebimento e 

coleta dos fardos da Coleta Coletiva 
48.000,00 - - 

3.1.2 
Recuperação da Área do Aterro e 

Recomposição Vegetal 
494.900,45 - - 

3.1.3 Construção de Estação de Transbordo 360.204,00 - - 

3.1.4 Aquisição de Caminhão Compactador - 660.000,00 660.000,00 

Total por Prazo (R$) 903.104,45 660.000,00 660.000,00 

Total das Ações de Curto, Médio e Longo Prazo (R$) R$ 2.223.104,45 
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6.3..3 Manejo das Águas Pluviais; 

Tabela 33 – Programa de Ações de Curto, Médio e Longo Prazo, Setor 4, Objetivo 1 -  
Expansão e Adequação do Sistema das Águas Pluviais 

Programa de Ações de Curto, Médio e Longo Prazo 

Setor 4 Manejo das Águas Pluviais 

Objetivo 1 Expansão e Adequação do Sistema das Águas Pluviais 

Fundamentação 

Como já foram esclarecidos nos Produtos anteriores 2 e 3, Diagnóstico e Prognostico já 
ocorreram inundações na sede do município de Cambuí, havendo, portanto, a necessidade 
de ampliação e de torná-la separada da rede de esgotamento sanitário, principalmente 
nos pontos onde houve alagamento. A extensão total da rede para cobrir os principais 
locais está estimada no 1º trecho em 3.178 m, com diâmetros variando entre 500mm à 
1.200mm, incluindo 64 poços de visita (PV´s) e 128 bocas de lobo e no 2 trecho a extensão 
será de 2.969 metros, com diâmetros variando entre 500mm à 1.200mm abrangendo 118 
poços de visita (PV´s) e 118 bocas de lobo, que deverá ser construída a curto prazo, de 4 a 
8 anos, até 2023, conforme já demonstrado.  Além da ampliação da rede será recuperada 
os taludes do Córrego das Antas e construção de duas escadas dissipadoras que de 
energia. 

Metas 

Expansão da rede de drenagem (6.147 m metros), construção de poços de visita (123), bocas de lobo (248) e 
duas escadas dissipadora de energia, além da recuperação dos taludes. 

Programas, Projetos e Ações Prazo e Estimativa (R$) 

Código Descrição 
Curto  

(4 a 8 anos) 
Médio  

(9 a 12 anos) 
Longo 

(13 a 20 anos) 

 4.1.1 Adequação do Trecho 1 R$ 1.793.463,19 - - 

 4.1.2  Adequação Trecho 2  R$ 1.719.596,94 - - 

4.1.3 
Recuperação do Talude e Construção de Escada 

Dissipadora de Energia  
R$ 50.940,00   

Total por Prazo (R$) R$ 3.564.000,13 - - 

Total das Ações de Curto, Médio e Longo Prazo (R$) R$ 3.564.000,13 
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6.3..4 Resumo das Ações de Curto, Médio e Longo Prazo 

Tabela 34 - Resumo das Ações de Curto, Médio e Longo Prazo 

Ações de Curto, Médio e Longo Prazo 

Setor Objetivo 
Prazo - Estimativa (R$) Eixo - Estimativa 

(R$) Curto (4a8 Anos) Médio (9a12Anos) Longo (13a20Anos) 

1 Abastecimento de Água 

1.1 Preservação dos sistemas subterrâneos 13.256,27 13.256,27 13.256,27 39.768,81 

1.2 Preservação do Sistema Principal ETA 15.472,00 15.472,00 15.472,00 46.416,00 

1.3 Preservação dos Reservatórios da Malha Urbana 83.258,70 83.258,70 83.258,70 249.776,10 

1.4 Preservação do Sistema Bairro Rio do Peixe 17.425,34 17.425,34 17.425,34 52.276,02 

3 
Limpeza Urbana e Manejo 

de Resíduos Sólidos 

3.1 Aquisição de Caminhão Compactador  660.000,00 660.000,00 1.320.000,00 

3.2 Recuperação do Aterro e Recomposição Vegetal 494.900,45   494.900,45 

 
3.3 Construção de Estação de Transbordo 360.204,00   360.204,00 

3.4 Construção de Galpão e coleta seletiva 48.000,00   48.000,00 

4 Manejo de Águas Pluviais  
4.1 Adequação do Trecho 1 e 2 3.513.060,13   3.513.060,13 

4.3 Recuperação do Talude e Construção de Escada Dissipadora 50.940,00   50.940,00 

Total por Prazo  R$ 4.596.516,89 R$ 789.412,31 R$ 789.412,31 6.175.341,51 

Total das Ações por Curto, Médio e Longo Prazo (R$) 6.175.341,51 
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A partir da análise das tabelas anteriores, chega-se ao montante de R$6.175.341,51 

(seis milhões, cento e setenta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e 

cinquenta e um centavos) que seriam necessários para atender à demanda de 

saneamento em Cambuí de curto, médio e longo prazo. Desses, R$ 388.236,93 

(trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e três 

centavos) serão destinados ao abastecimento de água, R$ 2.223.104,45 (dois 

milhões e duzentos e vinte e três mil e cento e quatro reais e quarenta e cinco 

centavos) será referente a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólido. Ainda, R$ 

3.564.000,13 (três milhões, quinhentos e sessenta e quatro reais e treze centavos) 

manejo de águas pluviais. 

 Observa-se que R$ 4.596.516,89 serão alocados para o curto prazo e 

R$789.412,31 para médio prazo e longo prazo respectivamente. 

 Para os investimentos imediatos deverá  ser dados uma atenção maior, em função 

das obras serem de grande importância, portanto  será destinado o valor de 

R$15.619.029,68 (quinze milhões e seiscentos e dezenove mil e vinte nove reais e 

sessenta e oito centavos), como já mencionado, deste valor 13.860.388.83 (treze 

milhões e oitocentos e sessenta mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e três 

centavos) são destinados a implantação da estação de tratamento de esgoto e 

elevatórias, cujo montante a prefeitura já estuda uma fonte. 

A médio e longo prazos, o que se observa é uma normalização dos investimentos, 

sendo reservados principalmente para a manutenção das suas condições 

operacionais.  

Os investimentos nas ações imediatas e de curto prazo foram concentrados na 

adequação do sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de 

resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. Essas ações significam 93,77% do 

investimento total. Cabe ainda destacar que nesse programa também foram 

previstos investimentos para a construção da rede de drenagem de águas pluviais 
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que hoje é deficiente e construção da ETE assim como as principais obras de 

esgotamento sanitário. 

Resumindo os Programas, Projetos e Ações (Imediatas, Curtas, Médias e Longas) 

estabelecidos neste plano, chegam ao montante de 23.669.834,45 (Vinte três 

milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e 

quarenta e cinco centavos) que devem ser investidos para que seja alcançada a 

universalização dos serviços de saneamento no município de Cambuí. Os recursos 

deverão ser disponibilizados da seguinte maneira: 

R$ 17.494.492,94 de forma imediata (até 3 anos); 

R$ 4.596.516,89 de curto prazo (4 a 8 anos) e; 

R$ 789.412,31de médio prazo (9 a 12 anos); 

R$ 789,412,31 de longo prazo (13 a 20 anos). 

O gráfico da Figura 6 mostra as percentagens dos investimentos ao longo se 

todo o período do PMSB no município de Cambuí. 

 

Figura 6 - Porcentagem de investimentos ao longo dos períodos 
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6.4 Hierarquização  

A hierarquização definida no produto IV estão estabelecidas nas tabelas a 

seguir; 
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6.4..1 Abastecimento de Água 

 

Tabela 35 - HIERARQUIZAÇÃO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE 

 

Setor 1 CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

Objetivo 1 IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

Prioridade Descrição 
2016 2017 2018 

2019 a 
2023 

2024 a 
2027 

2028 a 
2035 

1.1.1 Adequação dos Sistemas dos Poços             

1.1.2 Adequação da ETA Principal             

1.1.3 Reforma dos Reservatórios da Malha Urbana             

1.1.4 Adequação do Sistema do Bairro Rio do Peixe             

1.1.5 Ampliação da Rede de Distribuição             

1.1.6 Implantação dos Futuros Poços             

1.1.7 Preservação dos Sistemas de Águas subterrâneas (Poços)             

1.1.8 Preservação do Sistema Principal - ETA       

1.1.9 Preservação dos Reservatórios da Malha Urbana       

1.1.10 Preservação do Sistema do Bairro Rio do peixe       
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6.4..2 Esgotamento Sanitário  

Tabela 36 - HIERARQUIZAÇÃO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS SITEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Setor 2 CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

Objetivo 1 IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

Prioridade Descrição 
2015 2016 2017 

2018 a 
2021 

2023 a 
2026 

2027 a 
2034 

2.1.1 Implantação da ETE Principal e Elevatórias             

2.1.2 Adequação do Esgotamento Sanitário da Região Central             

2.1.3 Implantar os Interceptores e Emissário       

2.1.4 Adequação do Sistema de Esgoto do Bairro Rio do Peixe       

2.1.5 Construção de Módulos Sanitários no Bairro Furnas e Nunes       

2.1.6 Adequação do Sistema de Esgoto do Bairro Jardim Américo       

2.1.7 
Adequação do Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro 
Congonhal 

      

2.1.8 Construção de Módulos Sanitários na Zona Rural       
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6.4..3 Manejo de Resíduos Sólidos  

Tabela 37 - HIERARQUIZAÇÃO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO - EQUIPAMENTOS 

 
Setor 3 CRONOGRAMA DAS AÇÕES 
Objetivo 1 IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

Prioridade Descrição 
2015 2016 2017 

2018 a 
2021 

2022 a 
2026 

2027 a 
2034 

3.1.1 Aquisição de 3 Caminhão Compactador             

2 Recuperação do Aterro e Recobrimento Vegetal             

3 Construção da Estação de Transbordo             

4 Construção de Galpão para Coleta Seletiva             
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6.4..4 Manejo de Águas pluviais   

Tabela 38 - HIERARQUIZAÇÃO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO 

 

Setor 4 CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

Objetivo 1 IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

Prioridade Descrição 
2015 2016 2017 

2018 a 
2021 

2022 a 
2026 

2027 a 
2034 

4.1.1 Adequação do Escoamento do Trecho I             

4.1.2 Adequação do Escoamento do Trecho II             

4.1.3 
Recomposição dos Taludes e Construção de Escada de 
Emergência 
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6.5 AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIAS  

 

As ações para emergências e contingências se constituem, basicamente, de uma 

série de atitudes de natureza preventiva dos prestadores de serviços de saneamento 

básico, dos órgãos municipais e da população civil para reduzir os possíveis 

impactos indesejáveis decorrentes de situações emergenciais ou de contingências a 

que podem estar sujeitas as instalações de seus sistemas e que, por consequência, 

alterem negativamente a qualidade do saneamento básico do município. 

Uma vez que toda atividade possui potencial de gerar uma ocorrência anormal, 

cujas consequências possam provocar, desde danos às pessoas ou ao meio 

ambiente até a bens patrimoniais, inclusive de terceiros, as mesmas devem ter, 

como atitude preventiva, um planejamento que leve em consideração tanto aspectos 

emergenciais quanto os aspectos contingenciais.                      

   Segundo a Lei Federal Nº 9.966/2000, que trata dos procedimentos para a 

prevenção da poluição das águas por óleo ou outras substâncias nocivas, esses 

dois aspectos de planejamento podem ser definidos como (BRASIL, 2000): 

EMERGENCIAIS: são aquelas atividades constituídas das responsabilidades 

setoriais e as ações que devem ser desencadeadas imediatamente após um evento 

crítico, incluindo a definição dos recursos humanos e materiais adequados à 

prevenção, controle e combate do incidente ocorrido. 

CONTINGENCIAIS: são aqueles métodos constituídos pela previsão dos 

procedimentos para a integração dos planos de emergência setoriais, bem como a 

definição dos recursos complementares para a prevenção, controle e combate do 

incidente ocorrido. 

Dessa forma, torna-se extremamente importante que seja elaborado um documento 

onde sejam definidos os possíveis cenários de emergências, assim como as ações e 

as responsabilidades estabelecidas para atendê-las em cada um deles, assim como 

informações minuciosas sobre as características detalhadas do evento, definição da 

área e do pessoal envolvido, possibilitando assim, treinar, organizar, orientar, 
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facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e 

combate às ocorrências anormais.  

Para alcançar os objetivos no Termo de Referência elaborado no Edital foi 

necessário seguir uma estratégia comum para elaboração desse tipo de documento. 

Num primeiro momento, identificou-se cada um dos possíveis cenários emergenciais 

e definiu-se claramente quais os procedimentos a serem adotados, ou seja, as 

ações para contingenciamento e soluções das anormalidades, possibilitando que, 

num segundo momento, seja buscada uma articulação entre a administração 

municipal e os diversos órgãos envolvidos, que de forma direta ou indireta possam 

vir a participar das ações, para que esse planejamento consiga atingir o maior 

número possível de interessados. 

A seguir, conforme no produto IV, listamos as equipes para atuar nas ações de 

emergência e contingência; 

6.5..1 COMITÊ 

O Comitê Municipal para Ações de Emergência e Contingência será composto por 

sete membros, representantes das seguintes instituições: 

I – Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SSAE); 

II – Secretaria de Assistência Social; 

III – Secretaria de Educação; 

IV – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social; 

V – Secretaria de Obras e Serviços Públicos;  

VI Secretaria da Saúde; 

VII - CODEMA (em estruturação);  

VIII - Conselho Municipal de Saúde;  

IX - Comissão Municipal de Defesa Civil (COMPDEC). 

Os membros do Comitê Municipal para Ações de Emergência e Contingência, 

nomeados pelo Prefeito Municipal, elegerão, entre si, na primeira reunião, seu 

coordenador, para um mandato a ser estabelecido na legislação pertinente. O 
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coordenador eleito terá um prazo de 90 (noventa) dias para elaborar e submeter à 

discussão e votação o Regimento Interno do Comitê.  

O Comitê deverá se reunir trimestralmente, ordinariamente, e extraordinariamente 

quando convocado por seu coordenador ou pelo Prefeito Municipal, tendo como 

principal atribuição fazer a gestão das Ações para Emergência e Contingência do 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Cambuí. 

6.5..2 Brigada Municipal para Ações de Emergência e Contingência 

 

Deverá ser criada uma Brigada Municipal composta por servidores com capacidade 

de decisão lotados no SSAE, Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Secretaria 

da Saúde, bem como por voluntários do Município, para atuar nas ações para 

minimizar danos ocasionados por emergências e contingência, bem como em 

situações consideradas críticas.  

Os membros dessa Brigada deverão receber treinamento dado pela Defesa Civil 

Municipal e/ou Estadual, além do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, e 

atuarão como um braço operacional do Comitê Municipal para Ações de Emergência 

e Contingência. O Comitê dimensionará o tamanho da Brigada e também ficará 

responsável por sua convocação, bem como pela elaboração dos critérios de 

participação e de atuação dos membros da Brigada. 

Todo o escopo do plano de Ações para Emergência e Contingência fará parte da 

grade de conteúdos programáticos das oficinas de capacitação dos membros da 

Brigada. Se forem necessárias, outras referências devem ser buscadas, mesmo fora 

do Município, para a devida capacitação da referida Brigada.  

A função exercida pelos seus membros também será considerada de relevante 

interesse público e não dará direito a nenhum tipo de remuneração. 

6.5.3 Profissionais e Órgãos Públicos de Referência 

 

O Comitê Municipal para Ações de Emergência e Contingência manterá um cadastro 

de órgãos, entidades e profissionais especializados, que atuam no Município e 
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também em municípios vizinhos, para auxiliarem nas questões técnicas 

demandadas em situações de emergência e contingência.  

A forma de contribuição de cada um destes profissionais deverá ser formalizada pelo 

Comitê, podendo fazer parte do escopo: profissionais sanitaristas, geólogos, 

hidrólogos, epidemiologistas, engenheiros, biólogos, ecologistas e outros que 

exerçam atividades de suporte aos serviços de saneamento básico. 

Será também criado um cadastro com os órgãos públicos e entidades prestadoras 

de serviços de saneamento básico e da vigilância ambiental, além daqueles 

responsáveis por prestação de serviços relacionados às questões de emergência e 

contingência, ou ações rotineiras de vigilância e controle identificadas como 

imprescindíveis.  

 

6.5.4 Órgãos Públicos Estaduais 

 

Os órgãos estaduais envolvidos de maneira direta ou indireta com o Saneamento 

Básico deverão ser devidamente cadastrados e os caminhos para a comunicação 

com eles bem esclarecidas, tais como as relacionadas a seguir. 

6.5.4.1 ARSAE - MG 

Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), telefone de contato; (31)9315-

8138. 

6.5.4.2 Concessionaria de Energia no Município -  ENERGISA  

  

Responsável pela distribuição de energia elétrica no Município, em caso de 

emergência com o envolvimento de energia elétrica, deverá ser acionado pelo 

telefone 0800-701-0328. 



 
 

83 
_______________________________________________________________________________________

___ 
Rua Joaquim Linhares, 349, Anchieta, Belo Horizonte- MG – CEP 30310-400 

Telefax: 31.2512.9088 – 31.3785.2662 – E-mail: eme@eme.eng.br – Website: www.eme.eng.br 

6.5.4.3 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS (CBMMG) 

 

Essa corporação pode auxiliar bastante em caso de emergência para executar 

regaste e atendimento de emergência pelos telefones (35)3426-3778 em Pouso 

Alegre, ou pelo telefone geral 193 

6.5.4.4 SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Em caso de vandalismo e furtos em unidades e de patrimônios relacionados com o 

saneamento básico poderão ser acionadas a polícia militar e a polícia civil, esses 

acionamentos poderão ser feitos com os quadros abaixo; 

6.5.4.5 POLÍCIA MILITAR  

49 CIA PM/59 Batalhão da Polícia Militar 
 

Endereço RUA PREFEITO DAVID BUENO ,048  

Bairro SAO BENEDITO 

CEP 37600-970 

Município Cambuí  

Telefone (35)3431-3396 / 190 

Site www.policiamilitar.mg.gov.br 

 

6.5.4.6 POLÍCIA CIVIL 

Delegacia de Polícia Civil 

Endereço Rua Lino Lopes da Conceição, s/n, 

Bairro Centro 

CEP 37600-970 

Município Cambuí 

Telefone 
(35) 3431-1148 

 

Horário de 
Funcionamento 

De 08:00 às 18:00 horas 

Site http://www.policiacivil.mg.gov.br 
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6.5.4.7 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)  

 

No caso de ocorrência de acidentes envolvendo os sistemas de abastecimento, 

esgoto sanitário, remanejamento de resíduos sólidos e águas pluviais, causando 

danos a terceiros, ou mesmo aos funcionários responsáveis, esta unidade poderá 

ser acionada para executar os atendimentos de emergência, através do telefone 

192. 

 

 

6.5.4.8 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS 

GERAIS (CEDEC/MG)  

 

Este órgão poderá auxiliar bastante no caso de emergência e contingências, em 

função de que possui estrutura e recursos para este fim, conforme já estabelecido 

no produto IV, em caso de emergência poderá ser acionado pelo telefone (31) 3915-

0226 ou 199. 

 

6.5.5 Órgãos Públicos Municipais  

 

Os órgãos municipais também poderão ser envolvidos em caso de emergências, 

contingências envolvendo as unidades de saneamento básico, tais como; 

Serviço de Saneamento do SAAE (Sistema Autônomo de Água e Esgoto) 

 

As emergências envolvendo direta ou indiretamente o abastecimento de agua e 

esgotamento sanitário deverão ser comunicadas ao SAAE, através do telefone 

(35)3431-2020. 

Comissão Municipal de Defesa Civil - decretar situação de emergência e/ou de 

estado de calamidade pública, se necessário  
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Secretaria de Assistência Social - manutenção e organização de abrigos, cadastro 

da população afetada, provisão de mantimentos e relacionamento com órgãos 

assemelhados nas esferas estaduais e federais 

Secretaria de Educação- criar um programa de educação ambiental para instruir a 

população em como agir em casos de emergências  

Secretaria de Obras e Serviços públicos - limpeza dos locais afetados, 

disponibilização e operação de maquinário pesado, substituição da infraestrutura 

afetada  

Secretaria de Saúde - provisão e administração de medicamentos para a população 

afetada  

Demais secretarias municipais - disponibilizar ao município todos e quaisquer 

recursos que se fizerem essenciais para minimizar os danos causados pelos 

sinistros 

 

6.6 FINANCIAMENTO DAS AÇÕES  

 

Como foi esclarecido no produto 4, é importante observar que deve ser considerado 

também na composição tarifária de cada área de atuação do saneamento básico, 

um percentual adicional para os casos de emergência e contingência, lembrando 

que nestas situações críticas para a prestação do serviço público de saneamento 

básico é necessário um estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento 

operacional que envolve custos. 

Dessa forma, deverá ser criado, por intermédio de Lei Municipal a ser elaborada, o 

Fundo Municipal para Ações de Emergências e Contingências, que vai funcionar 

para subsidiar as principais ações propostas, sendo o mesmo composto por frações 

a serem definidas. 

 A Lei Municipal de criação do fundo deve estabelecer seu gestor e os critérios e 

procedimentos para a utilização do mesmo. 
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6.7 AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

 

As tabelas colocadas no item 4, que são relacionadas as ações de emergência e 

contingência, dos quatro pilares de saneamento básico, são descritas a seguir: 

 

6.7.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

 

CENÁRIO 1 - FALTA DE ÁGUA GENERALIZADA 

Criar e implantar sistema para 
abastecimento de água 
emergencial/temporário 

IMEDIATO - Até 3 Anos 

 
 
 

Origem 1A - Inundação das captações de água com danificação de 
equipamentos eletrônicos e estruturas 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Comunicar à população, instituições, autoridades e Polícia local, Defesa Civil, 
Corpo de Bombeiros e órgãos de controle ambiental; 

Executar reparos das instalações danificadas e troca de equipamentos; 

Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios; 

Implementar rodízio de abastecimento; 

Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipa; 

Comunicar à prestadora para que acione socorro e ative captação em fonte 
alternativa de água. 

 
Origem 1B - Movimentação do solo, solapamento de apoios de estruturas 

com ruptura de adutoras de água bruta 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Comunicar à Secretaria Municipal de Obras e o SSAE e aos órgãos de controle 
ambiental. 
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Origem 1C - Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica nas 
instalações de produção de água 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Comunicar à ENERGISA 

Promover abastecimento temporário de áreas mais distantes com caminhões 
tanque/pipa, principalmente hospitais, unidades de saúde e educacionais. 

 
 
 
 
 

Origem 1D - Vazamento de produtos químicos nas instalações de água 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Executar reparos nas instalações danificadas, isolando as unidades com água fora 
dos padrões;  

Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios;  

Implementar rodízio de abastecimento;  

Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipa, 
principalmente hospitais, unidades de saúde e educacionais. 

 
Origem 1E - Qualidade inadequada da água dos mananciais / Inexistência de 

monitoramento 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Implementar Sistema de Monitoramento da qualidade da água dos mananciais. 

Origem 1F - Ações de vandalismo 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Executar reparos das instalações danificadas; 

Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios  

Implementar rodízio de abastecimento temporário das áreas atingidas com 
caminhões tanque/pipa, principalmente hospitais, unidades de saúde e 
educacionais; 

Acionar a Polícia Militar/Civil para investigação do ocorrido. 

 

Origem 1G - Ações de com veículos transportando produtos tóxicos 
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AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Executar reparos das instalações danificadas, isolar as unidades com águas 
poluídas. 

Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios  

Implementar rodízio de abastecimento temporário das áreas atingidas com 
caminhões tanque/pipa, principalmente hospitais, unidades de saúde e 
educacionais. 

Acionar a Polícia Militar, DER, DNER, e NEA para investigação do ocorrido. 

 
 
 
 
 
 

CENÁRIO 2 - FALTA DE ÁGUA PARCIAL/LOCALIZADA 

Criar e implantar sistema para 
abastecimento de água 
emergencial/temporário 

IMEDIATO - Até 3 Anos 

 
 

Origem 2A - Deficiências de água nos mananciais em períodos de estiagem 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios  

Implementar rodízio de abastecimento temporário das áreas atingidas com 
caminhões tanque/pipa, principalmente hospitais, unidades de saúde e 
educacionais 

Implantar sistema tarifário diferenciado para os períodos de estiagem prolongada 
como forma de contingenciamento do recurso hídrico.  

Transferir água entre setores de abastecimento com o objetivo de atender 
temporariamente a população atingida pela falta de água localizada 

 
Origem 2B - Danificação de equipamentos nos (a) poços, (b) estações 

elevatórias de água tratada ou (c) estruturas de reservatórios 
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 Origem 2C - Interrupção temporária no fornecimento de energia 
elétrica nas (a) instalações de captação de água ou (b) setores de 

distribuição 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA / SAAE (a) 

Acionar a ENERGISA para restaurar o fornecimento de energia  

Elétrica e buscar fonte alternativa de abastecimento de água  

Executar reparos das instalações danificadas e troca de equipamentos 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA / SAAE (b) 

Executar reparos das estruturas danificadas 

Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipa 

Transferir água entre setores de abastecimento, com o objetivo de atender 
temporariamente a população atingida pela falta de água localizada 

 
 
 
 
 
 

Origem 2D - Rompimento de redes e linhas adutoras de água tratada 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA / SAAE 

Comunicar à SAAE estabeleça fonte alternativa de água (principalmente escolas, 
hospitais, postos de saúde, creches etc.) 

Executar reparos das instalações danificadas  

Transferir água entre setores de abastecimento, com o objetivo de atender 
temporariamente a população atingida pela falta de água localizada.  

Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipa, 
principalmente hospitais, unidades de saúde e educacionais. 
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Origem 2E – Ações de Vandalismo 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Executar reparos das instalações danificadas  

Transferir água entre setores de abastecimento, com o objetivo de atender 
temporariamente a população atingida pela falta de água localizada.  

Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipa, 
principalmente hospitais, unidades de saúde e educacionais. 

Acionar a Polícia Militar para investigar o ocorrido 

 
 
 

Origem 2F – Problemas mecânicos e hidráulicos na captação e de qualidade 
da água dos mananciais 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Implantar e executar serviço permanente de manutenção e monitoramento do 
sistema de captação, baseados em programas sistemáticos de caráter 
preventivo 

Manter equipamentos de reserva para substituir rapidamente os equipamentos 
com problemas mecânicos 

 
 

CENÁRIO 3 – NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE SISTEMA 
ALTERNATIVO NO CASO DE FALTA DE ÁGUA GENERALIZADA 

Criar e implantar sistema alternativo 
para abastecimento de água 

IMEDIATO - Até 3 Anos 
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Origem 3A – Por motivos diversos emergenciais (quebra de equipamentos, 
danificação na estrutura do sistema e de tubulações, inundações, falta de 

energia, contaminação da água, entre outros) 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Elaborar projeto para implantar/manter sistema de captação e tratamento de 
água para consumo humano, como meio alternativo de abastecimento, no caso 
de pane no sistema convencional em situações emergenciais 

 

Origem 3B – Diminuição da pressão por (a) vazamento e/ou rompimento de 
tubulação ou (b) ampliação do consumo em horários de pico 

 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA (a) 

Comunicar à prestadora a existência de vazamentos e rompimentos das 
tubulações 

 A prestadora deve estabelecer e manter um programa para identificação de 
possíveis pontos de perdas e vazamentos  

Transferir água entre setores de abastecimento com o objetivo de atender 
temporariamente a população atingida pela falta de água  

 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA (b) 

Desenvolver campanha junto à comunidade para evitar o desperdício e promover 
o uso racional e consciente da água  

Desenvolver campanha junto aos incorporadores para instalação de reservatório 
adequados nas áreas a serem envolvidas 

 
 

CENÁRIO 4 – CONTAMINAÇÃO DOS MANANCIAIS (sistema 
convencional, alternativo ou soluções individuais) 

Criar e implantar sistema 
emergencial para abastecimento de 

água temporário, em casos de 
contaminação de manancial 

IMEDIATO - Até 3 Anos 
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Origem 4A – Contaminação por fossas negras 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Comunicar o incorporador (SAAE) a necessidade de buscar fonte alternativa de água  

Comunicar à população, instituições, autoridades e órgãos de controle ambiental  

Detectar o local e extensão da contaminação  

Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios  

Utilizar a capacidade ociosa de mananciais não atingidos pela ocorrência de 
contaminação  

Implementar o rodízio de abastecimento temporário das áreas atingidas com caminhões 
tanque/pipa, principalmente hospitais, unidades de saúde e educacionais. 

Manter um sistema de controle da qualidade bacteriológica e físico química da água 
distribuída 

 

Origem 4B – Vazamento de efluentes industriais e acidentes com veículos 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA (a) 

Comunicar o SAAE para que acione socorro e busque fonte alternativa de água  

Comunicar à população, instituições, autoridades e órgãos de controle ambiental  

Interromper o abastecimento de água da área atingida pela contaminação com 
efluente industrial, até que se verifique a fonte e a extensão da contaminação e 
que seja retomada a qualidade da água para a captação  

Interditar ou interromper as atividades da indústria, até serem tomadas as 
devidas providências de contenção do vazamento e adaptação do sistema às 
normas de segurança.   

Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios  

Utilizar a capacidade ociosa de mananciais não atingidos pela ocorrência de 
contaminação  

Implementar rodízio de abastecimento temporário das áreas atingidas com 
caminhões tanque/pipa, principalmente hospitais, unidades de saúde e 
educacionais. 

Manter contato com DER e DNER no caso de acidente com veículo  
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6.7.2 Esgotamento Sanitário 

 

CENÁRIO 1 – ROMPIMENTO DE LINHAS COLETORAS, INTERCEPTORES E 
EMISSÁRIOS 

Criar e implantar sistema para evitar 
vazamentos e contaminação devido a 
rompimentos em pontos da rede de 

esgoto 

IMEDIATO - Até 3 Anos 

 

 

Origem 1A - Desmoronamento de taludes ou paredes de canais 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Executar reparo da área danificada com urgência  

Comunicar à prefeitura  

Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes 

Manter equipe treinada e equipada com EPI e EPC para solucionar o problema 

Manter equipamentos e materiais de reserva para substituição dos danificados, inclusive 
para evitar novos deslizamentos. 

 

Origem 1B - Erosões de fundo de vale 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Comunicar o setor responsável 

Executar reparo da área danificada com urgência 

 

Origem 1C - Rompimento de pontos para travessia de veículos 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Comunicar aos órgãos de controle ambiental sobre o rompimento em alguma parte do 
sistema de coleta de esgoto  

Comunicar o setor / órgão de trânsito sobre o rompimento de pontos em travessia de 
veículos  

Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes  

Comunicar à prefeitura 

Executar reparo da área danificada com urgência 
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CENÁRIO 2 – INEFICIÊNCIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

Criar e implantar sistema para evitar a 
paralisação das estações de tratamento de 

esgoto e possível contaminação do ambiente 
por ineficiência temporária da ETE e/ou 

unidades de tratamento 

IMEDIATO - Até 3 Anos 

Origem 2A - Ineficiência da Estação de Tratamento de Esgoto 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Executar reparo às unidades com urgência  

Manter equipe devidamente treinada e capacitada para evitar a ineficiência da unidade 

Manter equipamento de proteção individual e coletiva para as equipes atuarem 
rapidamente com a finalidade de eliminar a ineficiência 

Manter equipamentos e materiais de reserva para substituição dos danificados 

 

CENÁRIO 3 – EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO EM UNIDADES DE 
TRATAMENTO / PARALISAÇÃO DA ETE 

Criar e implantar sistema para evitar a 
paralisação das estações de tratamento de 

esgoto e possível contaminação do ambiente 
por ineficiência temporária da ETE e/ou 

unidades de tratamento 

IMEDIATO - Até 3 Anos 

Origem 2A - Extravasamento de Esgoto em Unidades de Tratamento / Paralisação 
da ETE 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Executar reparo às unidades com urgência  

Manter equipe devidamente treinada e capacitada para evitar a ineficiência da unidade 

Manter equipamento de proteção individual e coletiva para as equipes atuarem 
rapidamente com a finalidade de eliminar a ineficiência 

Manter equipamentos e materiais de reserva para substituição dos danificados 
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CENÁRIO 4 – EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO EM  
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 

Criar e implantar sistema para evitar 
extravasamento de esgoto e possível 

contaminação do ambiente por ineficiência 
temporária das estações elevatórias 

IMEDIATO - Até 3 Anos 

Origem 2A - Extravasamento de Esgoto em Estações Elevatórias 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Executar reparo às unidades com urgência;  

Manter equipe devidamente treinada e capacitada para evitar a ineficiência da unidade; 

Manter equipamento de proteção individual e coletiva para as equipes atuarem 
rapidamente com a finalidade de eliminar a ineficiência; 

Manter equipamentos e materiais de reserva para substituição dos danificados, inclusive 
bombas reservas e programação de manutenção preventiva; 

Manter equipe e material para executar manutenção corretiva rapidamente.  

 

6.7.3 Manejo de Resíduos Sólidos 

CENÁRIO 1 – PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO 
RELACIONADOS COM RESÍDUOS SÓLIDOS 

Criar e implantar sistema para atender 
emergências e contingências, no caso 
de paralisação dos serviços de coleta e 

destinação dos resíduos sólidos 

IMEDIATO - Até 3 Anos 

 

 

Origem 1A - Paralisação dos serviços de varrição por greve dos funcionários ou 
outro fato administrativo  

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Acionar empresas através de contratação para efetuarem a limpeza dos locais críticos, 
bem como do entorno de escolas, hospitais, pontos de ônibus, etc.  

Disponibilizar os caminhões da municipalidade para serem operados por empresa 
contratada para execução dos serviços de coleta de resíduos provenientes da varrição 

Realizar campanhas educacionais, visando mobilizar a sociedade para manter a cidade 
limpa, no caso de paralisação da varrição pública  
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Origem 1B - Paralisação dos serviços de coleta de resíduos domiciliares por greve 
dos funcionários da Prefeitura Municipal ou outro fato administrativo 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Acionar empresas através de contratação para efetuarem a coleta de resíduos em locais 
críticos, bem como do entorno de escolas, hospitais, terminais urbanos de ônibus, 
lixeiras públicas, etc.  

Realizar campanhas de educacionais, visando mobilizar a sociedade para manter a 
cidade limpa, no caso de paralisação da coleta de resíduos  

Disponibilizar os caminhões da municipalidade para serem operados por empresa 
contratada para execução dos serviços de coleta dos resíduos domiciliares 

 

Origem 1C - Paralisação dos serviços de coleta e destinação dos resíduos de 
saúde/hospitalares por greve ou problemas operacionais da empresa responsável 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Acionar funcionários do Departamento de Limpeza Urbana para efetuarem 
temporariamente estes serviços  

Acionar os caminhões da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria 
Municipal de Obras e Urbanismo para execução dos serviços de coleta dos resíduos de 
saúde/hospitalares, bem como o transporte dos resíduos até o local de tratamento e 
destinação final 

Manter equipe treinada e com equipamentos de proteção individual e coletiva para 
executar as tarefas em caráter excepcionais 
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CENÁRIO 2 – PARALISAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DOS SERVIÇOS NA 
ESTAÇÃO DE TRANSBORDO 

Criar sistema para atender emergências 
e contingências, no caso de paralisação 

parcial e total do aterro controlado. 
IMEDIATO - Até 3 Anos 

 

 

Origem 2A - Greve ou problemas operacionais do órgão ou setor responsável pela 
Estação de Transbordo  

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

 

Acionar empresas através de contratação para efetuarem as tarefas necessárias para o 
bom funcionamento da Estação; 

Trenar pessoal alternativo para gerenciar os trabalhos da empresa contratada na 
Estação de Transbordo na falta dos responsáveis diretos;  

Definir pessoal para controlar e fiscalizar as empresas contratada;   

 

 

 

Origem 2B - Explosão, incêndio e/ou vazamentos tóxicos na área da Estação de 
transbordo 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Evacuar e sinalizar a área da Estação, cumprindo os procedimentos internos de 
segurança, acionar o órgão ou setor responsável pela administração da Estação, bem 
como o Corpo de Bombeiros 

Promover ações de conscientização junto a população, comércio e indústria no sentido 
de não direcionar produtos perigosos e inflamáveis sem a devida informação ao setor 
responsável 

 

Origem 2C - Ruptura de taludes/células 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Reparar rapidamente as células, através de maquinário que poderá ser mobilizado junto 
a empresas contratadas caso os equipamentos municipais não sejam suficientes para a 
execução das tarefas 
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Origem 2D – Vazamento de chorume por excesso de chuvas ou problemas 
operacionais 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Promover a contenção e remoção dos resíduos, através de caminhão limpa fossa e 
encaminhamento destes às estações de tratamento de esgoto mais próximas da 
Estação 

 

CENÁRIO 3 – DESTINAÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL E RESÍDUOS DE GRANDES VOLUMES EM LOCAIS INAPROPRIADOS 

Criar sistema para atender emergências 
e contingências, no caso de inoperância 
da coleta e destinação dos resíduos da 

construção civil e volumosos 

IMEDIATO - Até 3 Anos 

 

 

Origem 3A - Falta de pontos de depósito ou entrega voluntária (ecopontos) para o 
manejo adequado dos resíduos acumulados 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Esclarecer localização das áreas (pontos de depósito ou entrega voluntária oficiais - 
ecopontos) para recebimento destes resíduos e divulgação dos mesmos, através de 
panfletos, cartilhas e imprensa local (Secretaria Municipal do Meio Ambiente) 

 

Origem 3B - Interrupção do transporte, alto custo e falta de empresas que realizem o 
transporte destes resíduos por parte das empresas privadas 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Manter o sistema atual de recolhimento por meio de veículos municipais para realizar a 
coleta e destino final dos resíduos 
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Origem 3C - Destinação inadequada em locais clandestinos por inoperância da 
gestão e falta de fiscalização 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Implementar medidas para desinterditar o local e ampliar a fiscalização dos pontos onde 
ocorre a deposição clandestina com mais frequência 

Destinar os resíduos retirados da área para local correto e ampliar o número de pontos 
de depósito ou entrega voluntária (ecopontos) dentro do município  

Criar e implementar programa de recuperação e monitoramento das áreas degradadas 
utilizadas para depósito clandestino de resíduos 

 
 
 
 

Origem 3D – Risco ambiental à saúde pública com deposição de material 
contaminante ou contaminado (produtos tóxicos, produtos químicos, animais 

mortos) 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Promover a remoção e envio do material contaminante ou contaminado para local 
apropriado 

Comunicar ao órgão ambiental  

 

Origem 3E - Insuficiência de informação à população sobre o sistema de coleta e 
destinação de resíduos 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Promover educação ambiental e informação à população sobre os pontos oficiais de 
depósito ou de entrega voluntária e sobre as punições que poderá sofrer, em caso de 
destinação de resíduos de construção civil e volumosos em locais 
inadequados/clandestinos 

 

Origem 3F – Inexistência de sistema de denúncias 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Criar sistema de denúncias, através de telefone exclusivo junto aos órgãos, Secretarias 
e setores pertinentes de fiscalização 
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6.7.4 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

 

CENÁRIO 1 – ALAGAMENTOS LOCALIZADOS 

Criar e implantar sistema de correção e 
manutenção das redes e ramais para 
resolução dos problemas críticos de 

alagamentos 

IMEDIATO - Até 3 Anos 

 

Origem 1A - Boca de lobo e ramal assoreado/entupido ou subdimensionamento da 
rede existente 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Comunicar à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros sobre o alagamento das áreas 
afetadas, acionar o socorro e desobstruir redes e ramais  

Orientar a população para que ela comunique o alagamento à Secretaria Municipal de 
Obras, para executar a limpeza das áreas afetadas e desobstrução das redes e ramais  

Sensibilizar e mobilizar a comunidade, através de iniciativas de educação ambiental, 
como meio de evitar o lançamento de resíduos nas vias públicas e nos sistemas de 
drenagem 

 
 
 

Origem 1B - Deficiência no engolimento das bocas de lobo 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Promover estudo e verificação do sistema de drenagem existente para identificar e 
resolver problemas na rede e ramais de drenagem urbana (entupimento, 
estrangulamento, ligações clandestinas de esgoto, etc).  

 

Origem 1C - Deficiência ou inexistência de emissário 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Promover reestruturação/reforma/adaptação ou construção de emissários e 
dissipadores adequados nos pontos finais dos sistemas de drenagem urbana 

 

 

CENÁRIO 2 – PROCESSOS EROSIVOS 

Criar e implantar sistema de controle e 
recuperação de processos erosivos 

IMEDIATO - Até 3 Anos 
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Origem 2A - Inexistência ou ineficiência de rede de drenagem urbana 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Elaborar e implantar projetos de drenagem urbana, iniciando pelas áreas, bairros e 
loteamentos mais afetados por processos erosivos 

Estabelecer sistema de dissipador de energia para atenuar a velocidade da água e 
consequentemente as erosões 

 

Origem 2B - Inexistência de APPs / Áreas Desprotegidas 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Recompor as Áreas de Proteção Permanente − APPs dos principais cursos hídricos, 
principalmente dos que recebem águas do sistema de drenagem urbana  

Ampliar a fiscalização e o monitoramento das áreas de recomposição de APPs  

Executar obras de contenção de taludes e aterros preconizados no Prognóstico 

 
 
 
 

Origem 2C - Ineficiência ou inexistência de emissário e dissipadores de energia 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Recuperar e readequar os emissários e dissipadores de energia existentes   

Construir emissários e dissipadores de energia nos pontos mais críticos 
 

 
 
 

CENÁRIO 3 – MAU CHEIRO EXALADO PELAS BOCAS DE  
LOBO DO SISTEMA DE DRENAGEM 

Ampliar o sistema de fiscalização, 
manutenção e limpeza do sistema de 

drenagem urbana (bocas de lobo, ramais 
e redes) 

IMEDIATO - Até 3 Anos 
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Origem 3A - Interligação clandestina de esgoto nas galerias pluviais 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Estabelecer processo para identificar a possibilidade da existência de ligações 
clandestinas de esgoto na rede de drenagem de águas pluviais urbana (utilizando os 
sistemas separadores). Montar equipe para detecção dos pontos de lançamentos de 
esgoto em rede de água pluvial com a finalidade regularização da ocorrência e 
aplicação de penalidades 

 

Origem 3B - Resíduos lançados nas bocas de lobo 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Sensibilizar e mobilizar a comunidade, através de iniciativas de educação ambiental, 
como meio de evitar o lançamento de resíduos nas vias públicas e nos sistemas de 
drenagem de águas pluviais; 

 

Origem 3C - Ineficiência da limpeza das bocas de lobo 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Ampliar a frequência de limpeza e manutenção das bocas de lobo, ramais e redes de 
drenagem urbana, principalmente nos períodos que precedem a ocorrência de chuvas 
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CENÁRIO 4 – FALTA DE ABRIGO PARA A POPULAÇÃO AFETADA POR 
INUNDAÇÕES E/OU MORANDO EM ÁREAS COM RISCO DE 

DESLIZAMENTOS 

Organizar o sistema de abrigos para 
atender às famílias que estiverem 

morando em áreas de risco durante 
eventos climáticos extremos 

IMEDIATO - Até 3 Anos 

 

 

Origem 4A - Eventos climáticos extremos 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Cadastro das famílias atingidas, transporte, manutenção e organização de abrigos e 
provisão de alimentos e serviços básicos de saúde. 

Não permitir a construção em áreas com declividade superior a 30% conforme a Lei 
Federal 6.766 de 19 de setembro de 1979. 
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6.8 Conclusão 

 

Neste produto 4 do PMSB, um programa de ações imediatas definindo-as, com 

estimativas de custos baseadas no prognóstico. Foi formulado uns mecanismos para 

avaliação, estabelecendo prioridades, para a sustentabilidade ambiental e melhorias 

no gerenciamento de prestação de serviços. Adoção de um programa tarifários para 

obter recursos para emergências e contingência, também foi proposto, para 

possibilitar a articulação das ações.  
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7 PRODUTO V: MECANISMO DE CONTROLE SOCIAL – 
INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO. 

 

No produto 5 foi estabelecido mecanismo de controle social e instrumentos de 

monitoramento dos investimentos e controle do tempo previstos e dos tempos 

previstos para implantar as modificações necessárias dos 4 pilares do saneamento 

básico. 

A seguir, descrevemos resumidamente esses mecanismos. 

7.5 Avalição Física 
 

Nas tabelas 39 a 48 estabelece uma metodologia para apuras o andamento das 

atividades que estão sendo desenvolvidas durante o período de implantação do 

PMSB no município de Cambuí.  

7.5.1 Abastecimento de Água – Avaliação Física das Ações Imediatas  

Tabela 39 – Processo de avaliação das ações físicas imediatas do PMSB: setor 1, 
objetivo 1 (Abastecimento de Água); 

Ações Ações Imediatas 

Setor 1 Abastecimento de água 

Objetivo 
1 

Adequações do Sistema de Abastecimento de Água na sede do município 

Código  Ações 
Tempo 

previsto 
(meses) 

Índice de 
eficiência (I1) 

Avaliação 

 1.1.1 
 Adequação 
do Sistema 

Subterrâneo. 

36  
(2016 a 2018) 

Relação entre o 
tempo 

efetivamente 
gasto para 

realizar a ação 
em meses e o 
tempo previsto 

também em 
meses 

I < 1,0 (aquém do prazo) 
excelente. 

 
 I = 1,0 (dentro do 

prazo).  
 

 1,0 < I < 1,2 (aceitável) 
verificar as ocorrências 
e corrigi-las para futuras 

ações. 
 

I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 

correção das ações e 
avaliação do ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. 
Deve-se apresentar 

justificativas. 

 1.1.2 
Adequação do 

Sistema da ETA 
Principal 

36  
(2016 a 2018) 

 1.1.3 
Reformas dos 

Reservatório da 
Malha Urbana 

36 
(2016 a 2018) 

1.1.4 
Adequação do 

Sistema do Bairro 
Rio do Peixe 

36 
(2016 a 2018) 

1.1.5 
Ampliação da 

Rede de 
Distribuição Geral 

36 
(2016 a 2018) 

1.1.6 
Futuros Sistemas 

de Poços 
36  

(2016 a 2018) 
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7.5.2 Esgoto Sanitário – Avaliação Física das Ações Imediatas  

Tabela 40 − Processo de avaliação das ações físicas imediatas do PMSB: setor 2, 
objetivo 1 (Esgotamento Sanitário); 

Ações Ações Imediatas 

Setor 2 Esgotamento Sanitário 

Objetivo 
1 

Adequação e Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário  

Código  Ações 
Tempo 

previsto 
(meses) 

Índice de eficiência 
(I2) 

Avaliação 

2.1.1 

Construção 
de ETE 
(Estação de 
Tratamento 
de Esgoto) e 
Elevatórias  

36 

(2016 a 2018) 

Relação entre o 
tempo efetivamente 
gasto para realizar a 
ação em meses e o 

tempo previsto 
também em meses 

 
  
  
  

I < 1,0 (aquém do 
prazo) excelente. 

 
I = 1,0 (dentro do 

prazo). 
 

1,0 < I < 1,2 
(aceitável) verificar 
as ocorrências e 
corrigi-las para 
futuras ações. 

 
I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 
correção das ações 

e avaliação do 
ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. 
Deve-se apresentar 

justificativas. 
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7.5.4 Abastecimento Água – Avaliação Física das Ações a Curto Prazo 

 

Tabela 41 − Processo de Avaliação das Ações Físicas de Curto Prazo do PMSB: setor 
1, objetivo 1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações Ações a Curto Prazo 

Setor 1 Abastecimento de água 

Objetivo 
1 

Preservação dos Sistemas de Abastecimento de Água 

Código  Ações 
Tempo 

previsto 
(meses) 

Índice de eficiência 
(I3) 

Avaliação 

 1.1.1 

Manutenção 
dos Sistemas 
que utilizam 
Manancial 

Subterrâneo  

48 
(2019 a 2023) 

 
Relação entre o 

tempo efetivamente 
gasto para realizar a 
ação em meses e o 

tempo previsto 
também em meses 

  
  

I < 1,0 (aquém do 
prazo) excelente. 

 
I = 1,0 (dentro do 

prazo). 
 

1,0 < I < 1,2 
(aceitável) verificar 
as ocorrências e 
corrigi-las para 
futuras ações. 

 
I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 
correção das ações 

e avaliação do 
ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. 
Deve-se apresentar 

justificativas. 

 1.1.2 
Preservação 
do Sistema 

principal ETA 

48 
(2019 a 2023) 

1.1.3 

Preservação 
dos 

Reservatórios 
da Malha 
Urbana  

 
 
 

48 
(2019 a 2023) 

 
 
 
 

1.1.4 
Preservação 
do Sistema 

Rio do Peixe 

48 
(2019 a 2023) 
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 7.5.5  Esgoto Sanitário – Avaliação Física das Ações a Curto Prazo 

 

Tabela 42 − Processo de avaliação das ações físicas de curto prazo do PMSB: setor 2, 
objetivo 1; 

  

 Ações a Curto Prazo 

Setor 2 Esgotamento Sanitário  

Objetivo 
1 

Adequações do Sistema de Esgotamento Sanitário 

Código  Ações 
Tempo 

previsto 
(meses) 

Índice de eficiência 
(I5) 

Avaliação 

 2.1.1 
Adequação do 

Sistema Sanitário 
Central  

48 
(2019 a 2023) 

 
 
 
 
 
 
 

Relação entre o 
tempo efetivamente 
gasto para realizar a 
ação em meses e o 

tempo previsto 
também em meses 

  
  

 
 
 
 
 

I < 1,0 (aquém do prazo) 
excelente. 

 
I = 1,0 (dentro do prazo). 

 
1,0 < I < 1,2 (aceitável) 

verificar as ocorrências e 
corrigi-las para futuras 

ações. 
 

I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 

correção das ações e 
avaliação do ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. Deve-

se apresentar justificativas. 

 2.1.2 
Construção de 

Interceptor de DN 
240 mm 

48 
(2019 a 2023) 

 2.1.3 
Construção do 

Interceptor de DN 
400 mm 

 
48 

(2019 a 2023) 

 2.1.4 
Construção de 
Emissário    DN 
400 mm 

 
48 

(2019 a 2023) 

2.1.5 

Adequação do 
Sistema de 
Esgoto do Bairro 
Rio do Peixe 

48 
(2019 a 2023) 

2.1.6 

Construção de 
Módulos 
Sanitários nos 
Bairros Furnas e 
Nunes  

48 
(2019 a 2023) 

2.1.7 

Adequação do 
Esgotamento 
Sanitário do 
Bairro Jardim 
Américo  

48 
(2019 a 2023) 

2.1.8 

Adequação do 
Esgotamento 
Sanitário do 
Bairro Congonhal 
(Construção de 
ETE- Estação de 
Tratamento de 
Esgoto) 

48 
(2019 a 2023) 

2.1.9 
Construção de 
Módulos Sanitário 
na Zona Rural 

48 
(2019 a 2023) 
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7.5.6 Manejo de Resíduos Sólidos – Avaliação Física das Ações a Curto 

Prazo 

 

Tabela 43 - Processo de avaliação das ações físicas a curto prazo do PMSB: setor 3, 
objetivo 1; 

 Ações de Curto Prazo 

Setor 3 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

Objetivo 1 
Adequada o Sistema de Recolhimento e destino final dos Resíduos 

Sólidos do Municípios  

Código  Ações 
Tempo 

previsto 
(meses) 

Índice de 
eficiência (I6) 

Avaliação 

 3.1.1 

Construção 
de Galpão 

para 
Recebimento 

da Coleta 
Seletiva 

48 
(2019 a 2023) 

Relação entre 
o tempo 

efetivamente 
gasto para 

realizar a ação 
em meses e o 
tempo previsto 

também em 
meses 

I < 1,0 (aquém do prazo) 
excelente. 

 
 I = 1,0 (dentro do 

prazo).  
 

 1,0 < I < 1,2 (aceitável) 
verificar as ocorrências e 

corrigi-las para futuras 
ações. 

 
I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 

correção das ações e 
avaliação do ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. 
Deve-se apresentar 

justificativas. 
  

 3.1.2 

Recuperação 
da Área do 

Aterro e 
Reposição 

Vegetal  

48 
(2019 a 2023) 

 3.1.3 

Construção 
de Estação 

de 
Transbordo  

 
48 

(2019 a 2023) 

3.1.4 
Aquisição de 

Caminhão 
Compactador  

- - - 
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7.5.7  Manejo Águas Pluviais – Avaliação Física das Ações a Curto 

Prazo 

Tabela 44 – Processo de avaliação das ações físicas a curto prazo do PMSB: setor 4, 
objetivo 1; 

 

 

 Ações de Curto Prazo 

Setor 4 Manejo das águas Pluviais  

Objetivo 
1 

Expansão e Adequação do sistema de recolhimento de Águas 
Pluviais  

Código  Ações 
Tempo 

previsto 
(meses) 

Índice de 
eficiência (I7) 

Avaliação 

 4.1.1 
Adequação 
do treco 1 

48 
(2019 a 2023) 

 
 

Relação entre o 
tempo efetivamente 
gasto para realizar 
a ação em meses e 

o tempo previsto 
também em meses 

  
  

I < 1,0 (aquém do 
prazo) excelente. 

 
 I = 1,0 (dentro do 

prazo).  
 

 1,0 < I < 1,2 
(aceitável) verificar 
as ocorrências e 
corrigi-las para 
futuras ações. 

 
I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 
correção das ações 

e avaliação do 
ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. 

Devem-se 
apresentar 

justificativas. 

  

4.1.2 
Adequação 

trecho 2 

 
48 

(2019 a 2023) 

4.1.3 

Recuperação 
do Talude, e 

construção de 
Escadas 

Dissipadoras 
de Energia  

48 
(2019 a 2023) 
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7.5.8 Abastecimento de Água – Avaliação Física das Ações a Médio Prazo 

 

Tabela 45 – Processo de avaliação das ações físicas de médio prazo do PMSB: setor 
1, objetivo 1; 

 

 

 

 

 

 

Ações Ações a médio Prazo 

Setor 1 Abastecimento de água 

Objetivo 
1 

Preservação dos Sistemas de Abastecimento de Água 

Código  Ações 
Tempo 

previsto 
(meses) 

Índice de eficiência 
(I3) 

Avaliação 

 1.1.1 

Manutenção 
dos Sistemas 
que utilizam 
Manancial 

Subterrâneo  

36 
(2024 a 2027) 

 
Relação entre o 

tempo efetivamente 
gasto para realizar a 
ação em meses e o 

tempo previsto 
também em meses 

  
  

I < 1,0 (aquém do 
prazo) excelente. 

 
I = 1,0 (dentro do 

prazo). 
 

1,0 < I < 1,2 
(aceitável) verificar 
as ocorrências e 
corrigi-las para 
futuras ações. 

 
I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 
correção das ações 

e avaliação do 
ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. 
Deve-se apresentar 

justificativas. 

 1.1.2 
Preservação 
do Sistema 

principal ETA 

36 
(2024 a 2027) 

1.1.3 

Preservação 
dos 

Reservatórios 
da Malha 
Urbana  

36 
(2024 a 2027) 

1.1.4 
Preservação 
do Sistema 

Rio do Peixe 

36 
(2024 a 2027) 
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7.5.9 Manejo de Resíduos Sólidos – Avaliação Física das Ações a Médio Prazo 

 

Tabela 46 – Processo de avaliação das ações físicas a médio prazo do PMSB: setor 3, 
objetivo 1; 

 Ações de médio Prazo 

Setor 3 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

Objetivo 1 
Adequada o Sistema de Recolhimento e destino final dos Resíduos 

Sólidos do Municípios  

Código  Ações 
Tempo 

previsto 
(meses) 

Índice de 
eficiência 

(I6) 
Avaliação 

 3.1.1 

Construção 
de Galpão 

para 
recebimento 

da Coleta 
Seletiva 

- 

Relação 
entre o 
tempo 

efetivamente 
gasto para 
realizar a 
ação em 

meses e o 
tempo 

previsto 
também em 

meses 

I < 1,0 (aquém do prazo) 
excelente. 

 
 I = 1,0 (dentro do 

prazo).  
 

 1,0 < I < 1,2 (aceitável) 
verificar as ocorrências e 

corrigi-las para futuras 
ações. 

 
I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 

correção das ações e 
avaliação do ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. 
Deve-se apresentar 

justificativas. 
  

 3.1.2 

Recuperação 
da área do 

aterro e 
reposição 
vegetal  

- 

 3.1.3 
Construção 

de estação de 
transbordo  

- 

3.1.4 
Aquisição de 

caminhão 
compactador  

36 
(2024 a 2027) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

113 
_______________________________________________________________________________________

___ 
Rua Joaquim Linhares, 349, Anchieta, Belo Horizonte- MG – CEP 30310-400 

Telefax: 31.2512.9088 – 31.3785.2662 – E-mail: eme@eme.eng.br – Website: www.eme.eng.br 

7.5.10 Abastecimento Água – Avaliação Física das Ações a Longo Prazo. 

 

Tabela 47 – Processo de avaliação das ações físicas de longo prazo do PMSB: setor 1, 
objetivo 1; 

 

 

 

 

 

 

 

Ações Ações a longo Prazo 

Setor 1 Abastecimento de água 

Objetivo 
1 

Preservação dos Sistemas de Abastecimento de Água 

Código  Ações 
Tempo 

previsto 
(meses) 

Índice de eficiência 
(I3) 

Avaliação 

 1.1.1 

Manutenção 
dos Sistemas 
que utilizam 
Manancial 

Subterrâneo  

72 
(2028 a 2035) 

 
Relação entre o 

tempo efetivamente 
gasto para realizar a 
ação em meses e o 

tempo previsto 
também em meses 

  
  

I < 1,0 (aquém do 
prazo) excelente. 

 
I = 1,0 (dentro do 

prazo). 
 

1,0 < I < 1,2 
(aceitável) verificar 
as ocorrências e 
corrigi-las para 
futuras ações. 

 
I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 
correção das ações 

e avaliação do 
ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. 
Deve-se apresentar 

justificativas. 

 1.1.2 
Preservação 
do Sistema 

principal ETA 

72 
(2028 a 2035) 

1.1.3 

Preservação 
dos 

Reservatórios 
da Malha 
Urbana  

 
 

72 
(2028 a 2035) 

 
 

1.1.4 
Preservação 
do Sistema 

Rio do Peixe 

72 
(2028 a 2035) 
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7.5.11 Manejo de Resíduos Sólidos – Avaliação Física das Ações a Longo 

Prazo 

Tabela 48 – Processo de avaliação das ações físicas a longo do PMSB: setor 3, 
objetivo 1; 

 Ações de longo Prazo 

Setor 3 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

Objetivo 1 
Adequada o Sistema de Recolhimento e destino final dos Resíduos 

Sólidos do Municípios  

Código  Ações 
Tempo 

previsto 
(meses) 

Índice de 
eficiência (I6) 

Avaliação 

 3.1.1 

Construção 
de Galpão 

para 
recebimento 

da Coleta 
Seletiva 

- 

Relação entre 
o tempo 

efetivamente 
gasto para 
realizar a 
ação em 

meses e o 
tempo 

previsto 
também em 

meses 

I < 1,0 (aquém do prazo) 
excelente. 

 
 I = 1,0 (dentro do 

prazo).  
 

 1,0 < I < 1,2 (aceitável) 
verificar as ocorrências e 

corrigi-las para futuras 
ações. 

 
I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 

correção das ações e 
avaliação do ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. 
Deve-se apresentar 

justificativas. 
  

 3.1.2 

Recuperação 
da área do 

aterro e 
reposição 
vegetal  

- 

 3.1.3 
Construção 

de estação de 
transbordo  

- 

3.1.4 
Aquisição de 

caminhão 
compactador  

72 
(2028 a 2035) 

- - 
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7.6 CONTROLE FINANCEIRO: 

As tabelas a seguir estabelecem um controle para os investimentos que serão 

realizados no decorrer do PMSB; 

 

7.6.1 Abastecimento de Água; 

Tabela 49 – Processo de avaliação das ações financeiras imediatas do PMSB: setor 1, 
objetivo 1 (Abastecimento de Água); 

Ações Ações Imediatas 

Setor 1 Abastecimento de água 

Objetivo 
1 

Adequações do Sistema de Abastecimento de Água na sede do município 

Código  Ações 
Investimento 
(Estimado) 

Índice de 
eficiência (I1) 

Avaliação 

 1.1.1 
 Adequação 
do Sistema 

Subterrâneo. 
R$ 64.609,20 

Relação entre o 
tempo 

efetivamente 
gasto para 

realizar a ação 
em meses e o 
tempo previsto 

também em 
meses 

I < 1,0 (aquém do prazo) 
excelente. 

 
 I = 1,0 (dentro do 

prazo).  
 

 1,0 < I < 1,2 (aceitável) 
verificar as ocorrências 
e corrigi-las para futuras 

ações. 
 

I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 

correção das ações e 
avaliação do ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. 
Deve-se apresentar 

justificativas. 

 1.1.2 
Adequação do 

Sistema da ETA 
principal 

R$ 408.860,98 

 1.1.3 
Reformas do 

reservatório da 
malha urbana 

R$ 120.097,68 

1.1.4 
Adequação de 

Sistema do Bairro 
Rio do Peixe 

R$ 200.672,86 

1.1.5 
Ampliação da 

Rede de 
Distribuição geral 

R$ 78.349,53 

1.1.6 
Futuros Sistemas 

de poços 
R$ 886.050,60 
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7.6.2 Esgoto Sanitário 

 

Tabela 50 – Processo de avaliação das ações financeiras imediatas do PMSB: setor 2, 
objetivo 1 (Esgotamento Sanitário); 

Ações Ações Imediatas 

Setor 2 Esgotamento Sanitário 

Objetivo 
1 

Adequação e Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário  

Código  Ações 
Investimento 
(Estimado) 

Índice de 
eficiência (I2) 

Avaliação 

2.1.1 

Construção 
de ETE 
(Estação de 
Tratamento 
de Esgoto) e 
Elevatórias  

R$13.860.388,83 Relação entre o 
tempo 

efetivamente 
gasto para 

realizar a ação 
em meses e o 
tempo previsto 

também em 
meses 

 
  
  
  

I < 1,0 (aquém do 
prazo) excelente. 

 
I = 1,0 (dentro do 

prazo). 
 

1,0 < I < 1,2 
(aceitável) verificar 
as ocorrências e 
corrigi-las para 
futuras ações. 

 
I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 
correção das ações 

e avaliação do 
ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. 
Deve-se apresentar 

justificativas. 

2.1.2 

Adequação 
dos sistemas 

de 
esgotamento 
sanitário dos 

bairros 
isolados e 
zona rural. 

R$ 1.875.463,26 
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7.6.3 Abastecimento de Água; 

 

Tabela 51 – Processo de avaliação das ações financeiras de curto prazo do PMSB: 
setor 1, objetivo 1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações Ações a Curto Prazo 

Setor 1 Abastecimento de água 

Objetivo 
1 

Preservação dos Sistemas de Abastecimento de Água 

Código  Ações 
Investimento 
(Estimado) 

Índice de eficiência 
(I3) 

Avaliação 

 1.1.1 

Manutenção 
dos Sistemas 
que Utilizam 
Manancial 

Subterrâneo  

R$13.256,27 

 
Relação entre o 

tempo efetivamente 
gasto para realizar a 
ação em meses e o 

tempo previsto 
também em meses 

  
  

I < 1,0 (aquém do 
prazo) excelente. 

 
I = 1,0 (dentro do 

prazo). 
 

1,0 < I < 1,2 
(aceitável) verificar 
as ocorrências e 
corrigi-las para 
futuras ações. 

 
I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 
correção das ações 

e avaliação do 
ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. 

Devem-se 
apresentar 

justificativas. 

 1.1.2 
Preservação 
do Sistema 

principal ETA 
R$15.472,00 

1.1.3 

Preservação 
dos 

Reservatórios 
da Malha 
Urbana  

 
 
 

R$83.258,70 

 
 
 

1.1.4 
Preservação 
do Sistema 

Rio do Peixe 
R$17.425,34 
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7.6.4 Resíduos Sólidos 

Tabela 52 – Processo de avaliação das ações financeiras a curto prazo do PMSB: 
setor 3, objetivo 1; 

 Ações de Curto Prazo 

Setor 3 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

Objetivo 1 
Adequada o Sistema de Recolhimento e destino final dos Resíduos 

Sólidos do Municípios  

Código  Ações 
Investimento 
(Estimado) 

Índice de 
eficiência (I6) 

Avaliação 

 3.1.1 

Construção 
de Galpão 

para 
recebimento 

da Coleta 
Seletiva 

R$48.000,00 

Relação entre 
o tempo 

efetivamente 
gasto para 

realizar a ação 
em meses e o 
tempo previsto 

também em 
meses 

I < 1,0 (aquém do prazo) 
excelente. 

 
 I = 1,0 (dentro do 

prazo).  
 

 1,0 < I < 1,2 (aceitável) 
verificar as ocorrências e 

corrigi-las para futuras 
ações. 

 
I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 

correção das ações e 
avaliação do ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. 
Deve-se apresentar 

justificativas. 
  

 3.1.2 

Recuperação 
da área do 

aterro e 
reposição 
vegetal  

R$494.900,45 

 3.1.3 

Construção 
de Estação 

de 
Transbordo  

R$360.204,00 

3.1.4 
Aquisição de 

Caminhão 
Compactador  

- - - 
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7.6.5 Água Pluviais 

Tabela 53 – Processo de avaliação das ações financeiras a curto prazo do PMSB: 
setor 4, objetivo 1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ações de Curto Prazo 

Setor 4 Manejo das águas Pluviais  

Objetivo 
1 

Expansão e Adequação do sistema de recolhimento de Águas 
Pluviais  

Código  Ações 
Investimento 
(Estimado) 

Índice de 
eficiência (I7) 

Avaliação 

 4.1.1 
Adequação 
do Trecho 1 R$1.793.463,19 

 
Relação entre o 

tempo 
efetivamente 
gasto para 

realizar a ação 
em meses e o 
tempo previsto 

também em 
meses 

  
  

I < 1,0 (aquém do 
prazo) excelente. 

 
 I = 1,0 (dentro do 

prazo).  
 

 1,0 < I < 1,2 
(aceitável) verificar 
as ocorrências e 
corrigi-las para 
futuras ações. 

 
I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 
correção das ações 

e avaliação do 
ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. 
Deve-se apresentar 

justificativas. 

  

4.1.2 
Adequação 
Trecho 2 

R$1.719.596,94 

4.1.3 

Recuperação 
do Talude, e 
Construção 
de Escadas 
Dissipadoras 
de Energia  

R$50.940,00 



 
 

120 
_______________________________________________________________________________________

___ 
Rua Joaquim Linhares, 349, Anchieta, Belo Horizonte- MG – CEP 30310-400 

Telefax: 31.2512.9088 – 31.3785.2662 – E-mail: eme@eme.eng.br – Website: www.eme.eng.br 

7.6.6 Abastecimento de  

Tabela 54 – Processo de avaliação das ações financeiras de médio prazo do PMSB: 
setor 1, objetivo 1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações Ações a médio Prazo 

Setor 1 
Abastecimento de água 

Objetivo 
1 

Preservação dos Sistemas de Abastecimento de Água 

Código  Ações 
Investimento 
(Estimado) 

Índice de eficiência 
(I3) 

Avaliação 

 1.1.1 

Manutenção 
dos Sistemas 
que utilizam 
Manancial 

Subterrâneo  

R$13.256,27 

 
Relação entre o 

tempo efetivamente 
gasto para realizar a 
ação em meses e o 

tempo previsto 
também em meses 

  
  

I < 1,0 (aquém do 
prazo) excelente. 

 
I = 1,0 (dentro do 

prazo). 
 

1,0 < I < 1,2 
(aceitável) verificar 
as ocorrências e 
corrigi-las para 
futuras ações. 

 
I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 
correção das ações 

e avaliação do 
ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. 

Devem-se 
apresentar 

justificativas. 

 1.1.2 
Preservação 
do Sistema 

principal ETA 

R$15.472,00 

1.1.3 

Preservação 
dos 

Reservatórios 
da Malha 
Urbana  

 
 
 

R$83.258,70 

 
 
 

1.1.4 
Preservação 
do Sistema 

Rio do Peixe 
R$17.425,34 
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7.6.8 Resíduos Sólidos 

Tabela 55 – Processo de avaliação das ações financeiras a médio do PMSB: setor 3, 
objetivo 1; 

 Ações de médio Prazo 

Setor 3 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

Objetivo 1 
Adequada o Sistema de Recolhimento e destino final dos Resíduos 

Sólidos do Municípios  

Código  Ações 
Investimento 
(Estimado) 

Índice de 
eficiência (I6) 

Avaliação 

 3.1.1 

Construção 
de Galpão 

para 
recebimento 

da Coleta 
Seletiva 

- 

Relação entre 
o tempo 

efetivamente 
gasto para 

realizar a ação 
em meses e o 
tempo previsto 

também em 
meses 

 

I < 1,0 (aquém do prazo) 
excelente. 

 
 I = 1,0 (dentro do 

prazo).  
 

 1,0 < I < 1,2 (aceitável) 
verificar as ocorrências e 

corrigi-las para futuras 
ações. 

 
I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 

correção das ações e 
avaliação do ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. 

Devem-se apresentar 
justificativas. 

  
 

 3.1.2 

Recuperação 
da área do 

aterro e 
reposição 
vegetal  

- 

 3.1.3 
Construção 

de estação de 
transbordo  

- 

3.1.4 
Aquisição de 

caminhão 
compactador  

R$ 660.000,00 
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7.6.9 Abastecimento de Água 

 

Tabela 56 – Processo de avaliação das ações financeiras de longo prazo do PMSB: 
setor 1, objetivo 1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações Ações a longo Prazo 

Setor 1 Abastecimento de água 

Objetivo 
1 

Preservação dos Sistemas de Abastecimento de Água 

Código  Ações 
Investimento 
(Estimado) 

Índice de eficiência 
(I3) 

Avaliação 

 1.1.1 

Manutenção 
dos Sistemas 
que utilizam 
Manancial 

Subterrâneo  

R$13.256,27 

 
Relação entre o 

tempo efetivamente 
gasto para realizar a 
ação em meses e o 

tempo previsto 
também em meses 

  
  

I < 1,0 (aquém do 
prazo) excelente. 

 
I = 1,0 (dentro do 

prazo). 
 

1,0 < I < 1,2 
(aceitável) verificar 
as ocorrências e 
corrigi-las para 
futuras ações. 

 
I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 
correção das ações 

e avaliação do 
ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. 

Devem-se 
apresentar 

justificativas. 

 1.1.2 
Preservação 
do Sistema 

principal ETA 
R$15.472,00 

1.1.3 

Preservação 
dos 

Reservatórios 
da Malha 
Urbana  

 
 
 

R$83.258,70 

 
 
 

1.1.4 
Preservação 
do Sistema 

Rio do Peixe 

R$17.425,34 
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7.6.10 Resíduos Sólidos 

 

Tabela 57 – Processo de avaliação das ações financeiras a longo do PMSB: setor 3, 
objetivo 1; 

 Ações de longo Prazo 

Setor 3 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

Objetivo 1 
Adequada o Sistema de Recolhimento e destino final dos Resíduos 

Sólidos do Municípios  

Código  Ações 
Investimento 
(Estimado) 

Índice de 
eficiência (I6) 

Avaliação 

 3.1.1 

Construção 
de Galpão 

para 
recebimento 

da Coleta 
Seletiva 

- 
Relação entre 

o tempo 
efetivamente 
gasto para 
realizar a 
ação em 

meses e o 
tempo 

previsto 
também em 

meses 

I < 1,0 (aquém do prazo) 
excelente. 

 
 I = 1,0 (dentro do 

prazo).  
 

 1,0 < I < 1,2 (aceitável) 
verificar as ocorrências e 

corrigi-las para futuras 
ações. 

 
I > 1,2 (fora da meta 
estabelecida) exige 

correção das ações e 
avaliação do ocorrido 

estabelecendo 
responsabilidades. 

Devem-se apresentar 
justificativas. 

  
 

 3.1.2 

Recuperação 
da área do 

aterro e 
reposição 
vegetal  

- 

 3.1.3 
Construção 

de estação de 
transbordo  

- 

3.1.4 
Aquisição de 

caminhão 
compactador  

R$ 660.000,00 - 
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7.7 ÍNDICE DE EFICIÊNCIA 

 

Para estabelecer um índice que retrata a eficiência da implantação do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Cambuí, a EME Engenharia Ambiental 

desenvolveu um processo que define as ações desenvolvidas destacando as mais 

importantes. Essas ações mais foram referentes ao esgoto sanitário e a coleta e 

destino final dos resíduos sólidos em função de sua importância na preservação da 

boa qualidade do meio ambiente, da saúde dos habitantes e da deficiência dos 

sistemas existentes. Assim sendo, foram considerados os índices das tabelas 

específicas deste capítulo V considerando pesos diferenciados para os itens de 

maior importância, aplicando em seguida uma média ponderada dos fatores. 

É bom lembrar que foram considerados somente as ações prioritárias ou seja, 

as mais importantes. 

Logo na tabela a seguir estão considerados os índices estabelecidos no produto V e 

seus referidos pesos; 
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Tabela 58 – Lista de índices estabelecidos por setor/objetivo e respectivos pesos de 
prazo imediato. 

Código  Ações INDICE PESO 

1.1.1 Adequação do Sistema Subterrâneo I1 2 

1.1.2 Adequação do Sistema da ETA Principal I2 2 

1.1.3 
Reforma dos Reservatórios da Malha 

Urbana 
I3 2 

1.1.4 Adequação do Sistema Rio do Peixe I4 2 

1.1.5 Ampliação da Rede de Distribuição Geral I5 3 

1.1.6 Futuros Sistemas de Poços I6 3 

2.1.1 

Adequação do Sistema de 

Esgotamento Central incluindo rede, 

interceptor, emissário, elevatórias e 

ETE 

I7 3 

2.1.2 

Adequação do sistema de 

esgotamento sanitário dos bairros 

isolados e zona rural 

I8 3 

 

EQUAÇÃO DO ÍNDICE DE EFICIÊNCIA TOTAL DAS AÇÕES DE PRAZO 

IMEDIATO 

 

 

Onde: 

IE = índice de eficiência total; 

Se IE < 1, as ações estão sendo desenvolvidas além das expectativas em 

condições adequadas, considerando aquelas de maior importância. 
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Se IE = 1, as ações estão sendo desenvolvidas conforme o previsto, 

considerando aqui também as de maior importância.  

Se IE > 1, as ações deverão ser analisadas em função de que estão além do 

previsto, cabendo uma análise dos fatos. 

 

Tabela 59 – Lista de índices estabelecidos por setor/objetivo e respectivos pesos de 
curto, médio e longo prazo. 

 

Código  Ações INDICE PESO 

3.1.1 
Construção de Galpão para 

Recebimento de Coleta Seletiva 
I9 2 

3.1.2 
Recuperação da Área do Aterro e 

Recomposição Vegetal 
I10 3 

3.1.3 Construção de Estação de Transbordo I11 3 

4.1.1 Adequação do Trecho 1 – Águas Pluviais I12 3 

4.1.2 Adequação do Trecho 2 – Águas Pluviais I13 3 

4.1.3 
Recuperação dos Taludes e Construção 

de Escada Dissipadora de Energia 
I14 2 

 

 

EQUAÇÃO DO ÍNDICE DE EFICIÊNCIA TOTAL DAS AÇÕES DE CURTO E 

MÉDIO PRAZO 

 

Onde: 

IE = índice de eficiência total; 

Se IE < 1, as ações estão sendo desenvolvidas além das expectativas em 

condições adequadas, considerando aquelas de maior importância. 
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Se IE = 1, as ações estão sendo desenvolvidas conforme o previsto, 

considerando aqui também as de maior importância.  

Se IE > 1, as ações deverão ser analisadas em função de que estão além do 

previsto, cabendo uma análise dos fatos. 

 

7.8 ÍNDICE HUMANO DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO 

PMSB 

Além da avaliação dos investimentos e dos prazos definidos para a implantação do 

PMSB do município de Cambuí e produto V, foi estabelecido também índices para 

acompanhamento da salubridade da população, com implantação do referido plano. 

Para estabelecer esses índices foram considerados os indicadores de saúde de 

Cambuí nos períodos anteriores a implantação do PSMB; 

 

Tabela 60 – Indicadores de Saúde de Cambuí. Fonte: Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil 2013. 

Longevidade, Mortalidade e Fecundidade 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 67,0 73,0 77,3 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 32,3 20,2 12,0 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 42,5 22,1 13,9 
 

O índice de longevidade ou a de vida ao nascer, é a relação entre a população mais 

idosa e a população idosa, definida habitualmente como o quociente entre o número 

de pessoas com 75 ou mais anos e o número de pessoas com 65 ou mais anos 

(expressa habitualmente por 100 pessoas com 65 ou mais anos). O valor mínimo 

para este índice é de 25 anos e o máximo de 85 anos. No caso de Cambuí, 

adotaremos como meta o valor de 80 anos até o fim do plano e 75 anos o valor de 

referência. 

A taxa de mortalidade infantil ou mortalidade até 1 (um) ano de idade é calculada 

pela divisão do número total de óbitos de crianças pelo número total de crianças 

nascidas vivas (no mesmo período) e multiplicado por 1000. O resultado nos permite 

conhecer quantas crianças morreram em cada 1000 nascidas vivas. 
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A taxa de mortalidade de menores de 5 (cinco) anos ou Mortalidade até 5 (cinco) 

anos é frequência com que ocorrem os óbitos de crianças antes de completar 5 anos 

de idade em uma população, em relação ao número de nascidos vivos (no período). 

Expressa-se para cada mil crianças nascidas vivas. A meta da ONU é de 20 em 

cada mil nascidos. Uma vez que o município já conseguiu ter índices aquém desse 

valor, estabelecemos o valor de 10 por mil nascidos.  

De acordo com o governo federal, a expectativa do país é atingir 14,4 mortes para 

cada grupo de crianças com menos de um ano de idade. Dentro desse contexto, 

iremos adotar 14,4 como valor aceitável e estabeleceremos uma meta até o fim do 

PMSB de 10,0 deve ser considera como excelente. 

Esses índices serão providenciados pela Secretaria Municipal de Saúde com 

periodicidade de dez anos, podendo ser gerados dados parciais para observar 

tendências. 

Dessa maneira estabelecemos na tabela a seguir os índices e seus respectivos 

valores de referência e meta estabelecida para o acompanhamento ao longo do 

período de implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico de Cambuí. 

Caso algum índice monitorado apresente-se abaixo da referência, o mesmo deverá 

ser avaliado e revisto em busca de ações imediatas de soluções. 
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Tabela 61 − Índices de Longevidade, Mortalidade e Fecundidade de Cambuí e valores de referência para acompanhamento. Fonte: 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2013. 

Longevidade, Mortalidade e Fecundidade 
Índice 

de 1991 
Índice 

de 2000 
Índice 

de 2010 
Índice de 

Referência 

Meta 
estabelecida 

até 2034 

Índice de 
2020 

Índice de 
2030 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 67,0 73,0 77,3 75 80,00   

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

32,3 20,2 12,0 14,4 10,0 
  

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

42,5 22,1 13,9 20 10 
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7.9 ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DOS EFLUENTES DAS ETE’S 

CONSIDERANDO COLIFORMES TOTAIS, DBO E OD. 

 

Para estabelecer um controle do lançamento dos efluentes das ETE´s foi 

estabelecido na tabela a seguir os valores de coliformes totais, DBO e OD, para os 

lançamentos em cursos d’água da Classe 2, como é o caso do Ribeirão das Antas e 

Rio Peixe que deverão receber os efluentes daquelas unidades. Estes valores 

deverão servir como referência; 

Tabela 62 − Valores de referência para o acompanhamento das análises dos efluentes 
das ETE’s 

 

Parâmetro Valor de referência 

Coliformes e totais 1000 NMP/ 100 ml 

DBO 5 dias a 20° C Até 5 mg/L O2 

OD Não inferior a 5 mg/L O2 
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8 RESUMO DE TODOS OS PRODUTOS DO PMSB 

 

Fundamentado no Termo de Referência – Processo Licitatório Nº068/2013 da 

Tomada de Preço004/2013. Lembramos que alguns itens foram abordados em 

produtos diferentes do I ao VI em função da melhor localização dos mesmos. 

Produto I (Projeto de Elaboração do Plano – Plano de Mobilização Social – 

Designação do Comitê de Coordenação, Designação do Comitê Executivo e 

Planejamento das Atividades de Mobilização Social/Elaboração do Cronograma. 

Produto II (Diagnóstico da Situação dos Serviços de Saneamento no Município) – 

Relatório de coleta de dados e da legislação aplicável a caracterização do município 

e diagnósticos da situação institucional e econômico dos serviços que serão 

prestados, tais como; abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais, da expansão urbana, 

ocupação do território, da habitação, da saúde, do meio ambiente e dos recursos 

hídricos. 

Produto III (Prognósticos e Alternativas para Universalização dos Serviços – 

Objetivos e Metas). – Relatórios com alternativas de gestão dos serviços, demanda 

dos serviços públicos de saneamento – curto, médio e longo prazo, ações do plano 

de saneamento básico como ; hierarquização das áreas de intervenção prioritária; 

definição de objetivos e metas- curto, médio e longo prazo; atendimentos aos 

padrões de potabilidade da água para consumo e condições adequadas para outros 

usos; projeção de investimentos para alcançar metas e viabilizar a universalização 

do acesso aos serviços( indicar fontes de recursos). Procedimentos e mecanismos 

para a compatibilização com as políticas e os planos nacional e estadual de recursos 

hídricos; análise da viabilidade social, econômica e ambiental da prestação dos 

serviços. 

Produto IV (Definição dos Programas, Projetos e Ações. Ações para Emergência e 

Contingências) – Relatório prevendo programação de ações imediatas; definição dos 

programas, projetos e ações com estimativas de custos, baseadas no produto III. 
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Projetos e Ações; mecanismos de promoção do direito à cidade; mecanismos de 

promoção da saúde e da qualidade de vida; mecanismos de promoção da 

sustentabilidade ambiental; mecanismos de melhoria do gerenciamento e da 

prestação dos serviços; planos de racionamento e atendimento a aumentos de 

demanda temporária. Adoção de mecanismos tarifários de contingência; diretrizes 

para a articulação com os Planos Locais de Risco e para a formulação dos Planos 

de Segurança e da Água. 

Produto V (Mecanismos de Controle Social – Instrumentos de Monitoramento) – 

Relatórios com procedimentos para monitoramento dos objetivos e metas; para a 

avaliação de indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestação de 

serviços; definição de indicadores sanitários epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos; definição de indicadores do acesso, da qualidade e da relação 

com outras políticas. Indicando e definindo padrões e níveis de qualidade e 

eficiência a serem seguidos pelos prestadores de serviço; definição de recursos 

humanos, materiais, tecnológicos e administrativos necessários a execução, 

avaliação, fiscalização e monitoramento do plano. 

- Produto VI (Relatório Final do Plano) Relatório, Sistematização dos relatórios dos 

Produtos 1 a 6, Elaboração do Documento Final. 
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9 PRODUTO X: RELATÓRIOS MENSAIS DE ATIVIDADES 

 

Os relatórios mensais de atividades contêm um resumo da situação quanto ao 

cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e 

projeções de prazos e custos, inclusive as ações de mobilização social, atendendo, 

portanto, o termo de referência do edital. 

Foram elaborados vinte relatórios mensais de atividades, período esse que é 

equivalente ao número de meses gastos para a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Matipó. Várias circunstâncias foram apresentadas ao longo 

do tempo de realização do trabalho, dificultando a conclusão do mesmo com mais 

agilidade. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A EME Engenharia Ambiental Ltda. atendeu todas a exigências legais para a 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e está certa que com sua 

implantação, o município atingirá a meta esperada, ou seja, a melhora da saúde de 

seus habitantes e sua evolução social e econômica. 

Dessa forma, além de obrigatório, o PMSB constitui um dos instrumentos de maior 

importância para a gestão dos serviços de saneamento básico. Deve-se lembrar, 

que este Plano precisa ser revisto periodicamente, a fim de que haja 

acompanhamento e adaptação às circunstâncias que emergirem, além da 

constatação de que as ações propostas inicialmente sejam efetivamente 

implantadas gerando o efeito esperado.  

Os investimentos previstos para adequação e implantação dos quatro pilares do 

saneamento básico são descritos a seguir: 

10.1 Abastecimento de Água Potável: 

Constituído pelas instalações, atividades e infraestruturas necessárias ao 

abastecimento público de água potável, a partir das   captações até a rede   com o 

investimento previsto de R$ 2.146.877,78 (Dois milhões, cento e quarenta e seis mil, 

oitocentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos) ao longo de todo o 

período do Plano. ; 

10.2 Esgotamento Sanitário: 

 Constituído pelas instalações, atividades e infraestruturas operacionais de coleta, 

tratamento e disposição final adequados de esgotos sanitários, desde as ligações 

prediais até o lançamento final do efluente das estações de tratado nos corpos 

receptores. O investimento no decorrer do plano é de R$ 15.735.852,09 (Quinze 

milhões, setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e nove 

centavos); 
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10.3 Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos: 

 Compreende o conjunto de atividades de infraestruturas tais como instalações 

operacionais de coleta, manipulação, transporte, transbordo e transporte até o 

destino final dos resíduos sólidos incluindo lixo doméstico e lixo originário de 

varrição e limpeza de logradouros e vias públicas do município. O valor total para o 

investimento para essas atividades é de R$ 2.223.104,45 (Dois milhões, duzentos e 

vinte e três mil, cento e quatro reais e quarenta e cinco centavos);  

10.4 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas:  

Conjunto de instalações operacionais, atividades e infraestruturas de drenagem 

urbana de águas pluviais, dispositivos para amenizar erosões e assoreamento. O 

investimento nesse setor será de R$ 3.564.000,13 (Três milhões, quinhentos e 

sessenta e quatro mil reais e treze centavos).  

 

 

 

 

 

 


