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1. INTRODUÇÃO 

O Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de Liberato 

Salzano-RS, em atendimento ao Termo de Referência para a Elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Liberato Salzano, apresentará em síntese o modo como este foi construído e 

seus principais resultados. 

O processo de escolha da Universidade Federal do Rio Grande do sul (UFRGS) visando a capacitação e 

o assessoramento para a elaboração do PMSB do município de Liberato Salzano iniciou-se após a 

constituição do Comitê Executivo e Comitê de Coordenação do PMSB de Liberato Salzano instituído 

pela Portaria Municipal n° 215 e nº 216, de 31 de julho de 2014. 

Com a assinatura do convênio entre o município de Liberato Salzano e a Funasa, através de seu 

programa de apoio técnico a municípios viabilizaram-se os recursos financeiros para a capacitação do 

município e a elaboração do PMSB. 

O Comitê Executivo é composto por representantes da/do: 

 Secretaria Municipal da Agricultura; 

 Secretaria de Obras e Viação; 

 Engenheira Civil do Município; 

 Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan; 

 Setor de Vigilância Sanitária do Município; 

 Departamento Indígena; 

 Secretaria Municipal da Saúde – Agentes de Saúde; 

 Diretores das Escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino; 

 Universidade Federal do Rio Grande do sul – UFRGS/IPH. 

O Comitê de Coordenação é composto por: 

 Membro do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – NICT da Funasa; 

 Representante da Secretaria Municipal de Administração; 

 Representante da Emater/ASCAR; 

 Representante da Secretaria Municipal de Educação; 

 Representante do Conselho Municipal de Educação; 

 Representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e da 

Secretaria Municipal da Agricultura; 

 Representante da Secretaria Municipal do Planejamento; 

 Representante do Poder Legislativo Municipal. 
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Em 05/11/2014 o município firmou com a UFRGS, com a interveniência do Instituto de Pesquisas 

Hidráulicas (IPH) e a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS) um 

contrato para o financiamento do projeto de extensão para capacitar e assessorar o município na 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de Liberato Salzano. 

Um termo de referência elaborado pelo município de Liberato Salzano para a realização do objeto 

constante do projeto de extensão conduziu para a construção e a elaboração de forma participativa 

dos relatórios citados na Figura 1.1. 

 
Figura 1.1: Relatórios previstos no Termo de Referência 

 
 

Após o Diagnóstico Técnico Participativo foram constituídos cenários para o planejamento 

estratégico, os quais desempenharam papel importante na compatibilização de programas, projetos 

e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos 

planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 

financiamento.  

A metodologia de avaliação econômica utilizada para a avaliação dos cenários propostos foi o 

método do Valor Presente Líquido (VPL). 

A sequência das etapas adotadas para a elaboração do PMSB de Liberato Salzano segue a 

recomendação do Ministério das Cidades, estando resumidamente esquematizadas na Figura 1.2. 
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Figura 1.2: Sequencia das etapas de elaboração do PMSB - Etapas 1 ao 10. 
(Fonte:www.mcidades.gov.br) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcidades.gov.br/
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2. DESAFIOS NA ÁREA DO SANEAMENTO BÁSICO  DE 
LIBERATO SALZANO 

A seguir serão elencados os maiores desafios diagnosticados na área do saneamento básico de 

Liberato Salzano, ratificados pelo Comitê Executivo e o Comitê de Coordenação do PMSB de Liberato 

Salzano em reunião realizada no dia 07/11/2014. 

1. ESCOLHA DO MODELO DE GESTÃO 

2. PLANEJAR, IMPLANTAR E UNIVERSALIZAR OS SERVIÇOS E A INFRAESTRUTURA DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

3. ELABORAR PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NÃO ONEROSOS 

4. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NO AMBITO MUNICIPAL (Recursos 

humanos, centro de custos, autonomia, legislações) 

5. INTEGRAR O PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO COM A ATUAÇÃO 

DAS SECRETARIAS E OUTRAS INSTITUIÇOES (Corsan / Emater / Sesai / Cigres)  

6. PROTEGER OS MANANCIAIS HÍDRICOS E AS FONTES DE ÁGUA (POÇOS) PARA CONSUMO 

HUMANO E REGULAR OS USOS DA ÁGUA 

7. OTIMIZAR A OPERAÇÃO E A GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA 

8. PLANEJAR E IMPLANTAR A INFRAESTRUTURA DE ESGOTO SANITÁRIO NA ZONA DO 

MUNICÍPIO 

9. FORTALECER O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA TRATAMENTO 

DO ESGOTO DOMÉSTICO NA ZONA RURAL 

10. GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

11. PLANEJAR O MANEJO E A DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO  

12. INCENTIVAR A EDUCAÇÃO PARA CONTROLE SOCIAL, A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À 

INFORMAÇÃO 

13. SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA A IMPORTÂNCIA DO SANEAMENTO BÁSICO – EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL CONTINUADA 

14. TORNAR SUSTENTÁVEL FINANCEIRAMENTE OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

15. AVANÇAR NO REGULAMENTO DAS DIRETRIZES URBANAS 
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3. PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

A participação e o controle social são mecanismos indispensáveis para a eficácia da gestão pública de 

saneamento básico e de suas políticas. Pressupõe a convergência de propósitos, a resolução de 

conflitos, a transparência dos processos decisórios e o foco no interesse da coletividade. A 

participação no processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do 

município de Liberato Salzano-RS caracterizou-se por uma intensa mobilização social, na qual foram 

divulgados conceitos, estudos e propostas, discutidos problemas e soluções, alternativas e soluções 

relativas ao saneamento básico. A capacitação de gestores municipais, lideranças e a população foi 

uma preocupação presente em todos os momentos do processo. 

O processo de elaboração do PMSB procurou incorporar as visões e necessidades da sociedade 

democraticamente e de forma participativa e procurou atingir função social dos serviços prestados, 

vinculado com o atendimento dos conceitos técnicos nos diferentes níveis do saneamento. 

O objetivo do Plano de Mobilização Social foi o de estabelecer estratégias de inclusão da sociedade 

na discussão e elaboração do PMSB, sensibilizar a comunidade em geral, sociedade organizada, 

entidades, instituições, e outras organizações sociais, a participar efetivamente do processo de 

construção do Plano. 

A metodologia proposta para a elaboração do PMSB foi adaptada da metodologia conhecida como 

“ZOPP” – Metodologia de Planejamento por Objetivos, os quais serão alcançados através de projetos 

e metas definidas. Durante o processo de elaboração, os atores participantes tiveram oportunidade 

de sugerir ações, projetos para equacionar problemas diagnosticados na área do saneamento básico. 

O método de consulta popular aplicado, que pode ser considerado dinâmico e aberto, permitiu o 

aporte de sugestões e opiniões ao longo de suas etapas de diagnóstico até a etapa onde foram 

discutidas e deliberadas as ações e as propostas. 

Na medida possível e de acordo com o interesse da população na elaboração do PMSB procurou-se: 

 Garantir a participação e o controle social, por meio de audiências e consultas públicas, 

reuniões, levantamento de opiniões, seminários e debates e da atuação de órgãos de 

representação colegiada, tais como, os Conselhos Municipais; 

 Estabelecer mecanismos para a disseminação e o amplo acesso às informações sobre o 

diagnóstico e os serviços prestados e sobre as propostas relativas ao plano de saneamento 

básico e aos estudos que as fundamentam; 

 Definir mecanismos de divulgação das etapas de discussão da política e do plano, bem como 

formas e meios para recebimento de sugestões e críticas; 
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 Definir estratégias de comunicação e canais de acesso às informações, com linguagem 

acessível a todos os segmentos sociais; 

 Avaliar possibilidade de realizar enquete na rede de educação básica se tem ou sabe de 

algum problema na área do abastecimento de água, esgotos sanitários, resíduos e águas 

pluviais. 

As metas propostas para o Plano de Mobilização Social (PMS) do PMSB foram alcançadas, 

concretizando-se nos seguintes pontos: 

 A construção de banco de sugestão de projetos; 

 A representatividade nas reuniões, seminários, enquetes, trabalhos afins, etc... 

 Levou-se o tema do saneamento básico ao conhecimento da população, e diversas entidades 

representativas atuantes no município. 

3.1. O TERMO DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DO 
PMSB DO MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO-RS 

O Termo de Referência para a elaboração do PMSB do município de Liberato Salzano-RS previa em 

seu escopo estabelecer as ações de mobilização social, por meio do Plano de Mobilização Social 

(PMS), onde se definiram os objetivos, metas e escopo da mobilização, além de cronogramas e 

principais atividades a serem desenvolvidas. O Plano de Mobilização Social (PMS), produto desse 

termo de Referência, foi elaborado de acordo com as seguintes diretrizes: 

 Refletir as necessidades e anseios da população; 

 Considerar sua função social a participação e seu caráter democrático; 

 Envolver a sociedade durante todo o processo de elaboração do PMSB; 

 Sensibilizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e conservação dos 

recursos naturais; 

 Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de gestão ambiental. 

O Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – NICT da Coordenação Regional da Funasa 

desempenhou suas atividades principalmente no apoio ao diagnóstico da área do saneamento básico 

no município e na revisão documental. 

As memórias dos eventos realizados estão apresentadas e sumariadas no item 3.2 RELATÓRIO DAS 

ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DESENVOLVIDAS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO (PMSB). 
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3.2. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL DESENVOLVIDAS NA ELABORAÇÃO DO PLANO 
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

As atividades de mobilização social realizadas para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) de Liberato Salzano buscou capacitar multiplicadores para atuarem nas escolas e na 

área da saúde, assim como, oportunizar espaços para a discussão de problemas e propostas na área 

de saneamento básico.  

Instituições e entidades municipais, como Câmara de Vereadores e Conselhos Municipais, bem como 

todos os segmentos da sociedade, foram convidadas a participar de todas as etapas do processo de 

elaboração do PMSB. Quanto a metodologia, utilizou-se nas plenárias e reuniões instrumentos 

didáticos com linguagem apropriada, abordando os conteúdos sobre os serviços e a área do 

saneamento básico.  

3.2.1 Primeiras consultas populares  

Nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2013 foi realizado pela Prefeitura Municipal de 

Liberato Salzano as primeiras consultas populares a fim de levantar principais problemas e carências 

nos serviços de saneamento básico no município. As reuniões comunitárias foram dinâmicas e 

abertas, permitindo sugestões e opiniões ao longo de suas etapas de diagnóstico. A Figura 3.1 

apresenta registro fotográfico das consultas populares realizadas em 2013. 

 
Figura 3.1: Consultas populares realizadas em 2013 pela Prefeitura Municipal 
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3.2.2 Caracterização dos resíduos sólidos domiciliares 

No dia 02 de julho de 2014, foi realizado o levantamento da composição dos Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) do município de Liberato Salzano pelos servidores da Prefeitura, sob orientação do 

IPH/UFRGS, do Gestor Ambiental, Sr. Cleison Copatti, e do responsável pela coleta dos RSU, Sr. 

Eduardo. A análise da composição dos resíduos é imprescindível para a construção dos cenários e 

para a realização das avaliações necessárias a fim de adequar a gestão dos RSU em Liberato Salzano.  

Nesta atividade, a quantidade de resíduos equivalente à um quarto do caminhão de coleta foram 

separados e classificados em metais (ferro, latas e outros), papel (branco, misto e papelão), plástico 

(sacolinhas de mercado, plástico colorido, tubinhos e outros), PET, tetrapack, vidro, orgânico (poda e 

resto de comida), rejeito e outros (borracha, couro e tecidos). A Figura 3.2 e Figura 3.3 apresentam 

imagens dessa atividade. 

 
Figura 3.2: Caracterização dos resíduos sólidos urbanos realizado no dia 02 de Julho de 2014. 

 

 
Figura 3.3: Pesagem dos resíduos classificados. 
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3.2.3 Visita à Liberato Salzano nos dias 22, 23, 24 e 25 de Setembro de 2014  

Nos dias 22, 23, 24 e 25 de Setembro de 2014 foi organizada uma visita à Liberato Salzano a fim de 

levantar informações sobre a situação do saneamento básico no município, conversar com 

Secretarias e Instituições responsáveis pelos serviços de saneamento básico, realizar uma reunião de 

trabalho com os Agentes de Saúde e uma reunião de trabalho com o Comitê de Coordenação e de 

Execução do PMSB e diretores de Escolas.  

Tendo em vista que, de acordo com Termo de Referência da FUNASA, os Planos Municipais de 

Saneamento Básico devem abranger todo o território municipal, inclusive áreas indígenas, 

quilombolas e tradicionais, foi também realizada uma visita à Terra indígena Rio da Várzea para 

conversar com representantes da Secretaria Especial da Saúde Indígena (SESAI) e com a enfermeira 

atuante no local. Em outra oportunidade foi possível se reunir com o Cacique da Aldeia Indígena, Sr. 

Antônio. Estas reuniões tiveram o propósito de conhecer a situação do saneamento básico na Terra 

Indígena e traçar possíveis atividades a serem realizadas no local.   

Durante visita à Liberato Salzano realizou-se também uma conversa na rádio local em que foi possível 

esclarecer sobre o que se propõem com o Plano de Saneamento Básico de Liberato Salzano, sobre a 

importância da participação de todos e explicar as atividades que estão sendo realizadas pela 

Prefeitura juntamente com o IPH/UFRGS. 

A) Reunião de Trabalho com os Agentes de Saúde no dia 24.09.2014  

No dia 24 de Setembro de 2014, às 10 horas, foi realizada a reunião de trabalho na Biblioteca 

Municipal, onde estiveram presentes os agentes de saúde da zona urbana e rural e o vigilante 

sanitarista do município. Nessa reunião foi apresentado primeiramente o diagnóstico do saneamento 

básico do município para então conversarmos sobre os impactos de um saneamento inadequado e 

sobre a importância do Plano Municipal de Saneamento Básico. Posteriormente foi discutido o papel 

dos agentes de saúde, destacando que são importantes elos entre a comunidade e os serviços 

públicos e que podem atuar como multiplicadores de conhecimento, auxiliar na mobilização social e 

na identificação de áreas e situações de risco.  Por último foi feito uma atividade para levantar dados 

sobre a situação da saúde pública e possíveis ações a serem propostas com o PMSB de Liberato 

Salzano. Também foi entregue aos agentes de saúde um questionário que eles, posteriormente, 

realizaram com à população e materiais informativos sobre o saneamento básico, a cartilha "O 

município que queremos", para ser entregado às pessoas. A Figura 3.4 apresenta o registro 

fotográfico da reunião, a Figura 3.5 mostra páginas da cartilha "O município que queremos" e a 

Figura 3.6 apresenta exemplo de dois questionários respondidos.   
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Figura 3.4: Registro fotográfico da reunião de trabalho realizada com os agentes de saúde 

 

 
Figura 3.5: Páginas da cartilha "O município que queremos" 
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Figura 3.6: Questionário aplicado à população pelos Agentes de Saúde para deliberar sobre 

prioridades das ações aplicadas aos serviços de saneamento básico 
 

B) Reunião de Trabalho com Comitê de Coordenação e Execução do PMSB e diretores de 

Escolas no dia 25.09.2014  

No dia 25 de Setembro de 2014, às 9 horas, foi realizada a reunião de trabalho na Biblioteca 

Municipal, onde estiveram presentes diretores de Escolas, representantes da Secretaria de Educação, 

de Obras e da Administração, o Secretário de Agricultura, o Gestor Ambiental do município e 

funcionário da CORSAN. Nessa reunião foi apresentado primeiramente o diagnóstico do saneamento 

básico do município para então conversarmos sobre modelos de gestão dos serviços de saneamento 

e ações de mobilização e controle social, dentre elas foi proposto realizar uma capacitação dos 

professores para o saneamento básico. Tendo em vista que não puderam comparecer na reunião os 

representantes responsáveis pela prestação dos serviços de saneamento em Liberato Salzano, não se 

aprofundou a discussão acerca das formas de prestação destes serviços. Ficou deliberado a 

realização da capacitação dos professores a ser feito no final de Outubro ou início de Novembro, 

devendo o convite abranger professores da rede municipal e da rede estadual. A Figura 3.7 

apresenta o registro fotográfico da reunião.  
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Figura 3.7: Registro fotográfico da reunião de trabalho do dia 25/09/2014 

 

3.2.4 Reunião de Trabalho com Comitê de Coordenação e CORSAN 

No dia 06 de novembro de 2014, às 9 horas e 30 minutos, foi realizada a reunião de trabalho na 

Biblioteca Municipal, onde estiveram presentes o Prefeito Gilson de Carli, representantes do Comitê 

de Coordenação do PMSB de Liberato Salzano e representantes da Companhia Riograndense de 

Saneamento - Corsan (Figura 3.8). A reunião buscou deliberar sobre proposta da Corsan para 

firmatura de novo Contrato de Programa para prestação dos SAA e SES, uma vez que este se 

encontra vencido desde 2012. Em conjunto foram analisadas as obrigações, direitos e garantias do 

município e da Corsan segundo modelo de Contrato de Programa, também foi discutido a 

possibilidade de incluir outras obrigações da Corsan no contrato. A Erro! Fonte de referência não 

encontrada. apresenta o registro fotográfico da reunião.   Ainda, os seguintes assuntos foram objeto 

de conversação: 

 Análises da qualidade da água na zona rural; 

 Capacitação de agentes de saúde e servidores municipais para controle e fiscalização dos 

sistemas simplificados de tratamento de água na zona rural do município; 

 Projeto executivo para implantação do sistema de esgotamento sanitário - SES - (anteprojeto 

seria apresentado no PMSB); 

 Desapropriação de área para implantação da estação de tratamento de esgoto - ETE - a ser 

realizada e paga pela Corsan; 

 Avaliação e adequação da qualidade da água distribuída a população na zona urbana do 

município (a água apresenta elevado pH e alcalinidade); 

 A perfuração de novos poços poderia atender a demanda por melhor qualidade da água 

distribuída a população?; 

 Interligação de poços na zona urbana é possível?; 

 Troca de redes em áreas onde existem distribuidores precários; 



 20 

 Hidrometração de 100% das economias?;  

 A criação de um fundo de gestão compartilhada para financiar ações e programas associados 

com a temática do saneamento básico? (30.000,00 reais /ano?); e 

 Cláusula de patrocínio das ligações de esgoto factíveis no SES de economias existentes até 

conclusão do SES 

 

 
Figura 3.8: Reunião de trabalho com Comitê de Coordenação e CORSAN 

 

3.2.5 Seminário de apresentação do diagnóstico e para deliberar sobre 

Prognósticos e Cenários aplicados aos serviços de saneamento básico de 

Liberato Salzano  

No dia 07 de novembro de 2014, às 8 horas e 30 minutos, foi realizado um seminário aberto ao 

público na Câmera Municipal para deliberar sobre prognósticos e cenários aplicados aos serviços de 

saneamento básico de Liberato Salzano. Neste encontro estiveram presentes o Prefeito Gilson de 

Carli, representantes do Comitê de Coordenação e de Execução do PMSB, representantes da Funasa, 

da Corsan, da Emater, da Terra Indígena Rio da Várzea, de associações e condomínios de água da 

zona rural do município, dentre outras pessoas.   

Nessa reunião foram apresentados o diagnóstico do saneamento básico do município, os modelos de 

gestão e as ações de mobilização social sugeridos para os serviços de saneamento. Nesta mesma 

oportunidade foi oportunizado aos participantes, um espaço para questionamentos e dialogo. Por 

último, foi entregue a cada participante um caderno de ações aplicados aos serviços de saneamento 

básico de Liberato Salzano e solicitado que cada um analisasse cuidadosamente as ações propostas e 

assinalasse, para cada área temática (abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; 

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

desenvolvimento institucional), sete ações prioritárias. A Erro! Fonte de referência não 
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encontrada.apresenta o registro fotográfico do seminário e a Figura 3.10 mostra um caderno 

entregue a cada participante com as ações prioritárias assinaladas.    

 
Figura 3.9: Seminário aberto ao público para deliberar sobre prognósticos e cenários aplicados aos 

serviços de saneamento básico de Liberato Salzano 

 

 
Figura 3.10: Caderno entregue a participante com as ações prioritárias assinaladas 
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3.2.6 Visita à Liberato Salzano nos dias 20 e 21 de Novembro de 2014  

Nos dias 20 e 21 de novembro de 2014 foi organizada uma visita a Liberato Salzano a fim de levantar 

informações sobre a situação do saneamento básico na Terra Indígena Rio da Várzea, participar da 

reunião de trabalho com Secretários e representantes do Consórcio Intermunicipal de Gestão de 

Resíduos Sólidos (CIGRES) e realizar oficina de capacitação com professores e coordenadores da rede 

escolar de Liberato Salzano para o saneamento básico.  

A) Visita à Terra Indígena Rio da Várzea  

Foi realizada no dia 20 de novembro, durante o turno da manhã, uma visita à Terra indígena Rio da 

Várzea para conversar com o Cacique, líderes Indígenas, enfermeiras atuantes no Posto de Saúde da 

área e com a diretora da Escola de Ensino Fundamental Francisco Kajeró, que atende as crianças e 

jovens da comunidade. Foi possível levantar informações importantes para constar no diagnóstico do 

saneamento básico da comunidade. A Figura 3.11 mostra situação sanitária verificada na Terra 

Indígena.  

 
Figura 3.11: Situação sanitária verificada na TI Rio da Várzea 
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B) Reunião de Trabalho com Comitê de Coordenação e Execução do PMSB e representantes 

do CIGRES  

No dia 20 de novembro de 2014, às 14 horas, foi realizada a reunião de trabalho onde estiveram 

presentes a Secretária de Educação e o Secretário de Saúde, representantes da Secretaria de Obras 

que atualmente está envolvido nos serviços de limpeza e manejo dos resíduos sólidos, o Gestor 

Ambiental do município e representantes do CIGRES.  

Nessa reunião foi discutida a obrigatoriedade do município implantar até 2015 a coleta seletiva dos 

resíduos sólidos domiciliares, como fazer e as dificuldades a serem sobrepostas. Representantes do 

CIGRES informaram que o CIGRES pode apoiar o município com educação ambiental e materiais para 

divulgação. Após a discussão, a Secretária de Educação juntamente com o Secretário de Saúde 

comprometeram-se de encaminhar as pautas da reunião ao Prefeito e verificar a possibilidade de 

estruturar uma pequena comissão para a elaboração do Plano de Coleta Seletiva de Liberato Salzano.  

C) Oficina de capacitação dos professores para o saneamento básico  

No dia 21 de novembro de 2014 foram realizadas duas oficinas de capacitação com professores e 

coordenadores da rede escolar de Liberato Salzano. Esta atividade integra o plano de mobilização e 

controle social do PMSB de Liberato Salzano. 

Na oficina foi apresentada uma sugestão de metodologia para integrar o tema do saneamento básico 

no currículo escolar. Objetivando assim, que os professores atuem como multiplicadores de 

conhecimento constituindo dentro das salas de aulas um ambiente oportuno para sensibilizar e 

instigar jovens e crianças a se envolverem no tema e no Plano de Saneamento que está sendo 

desenvolvido no município. Para cada participante foi entregue um exemplar da cartilha "O 

município que queremos: Entenda por que saneamento é básico e sua participação é muito 

importante", bem como apresentadas possíveis atividades a serem realizadas com a cartilha. Fotos 

da capacitação podem ser visualizados na Figura 3.12. 
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Figura 3.12: Oficinas de capacitação com professores e coordenadores da rede escolar 

 

Para avaliar o trabalho desenvolvido durante as oficinas e qualificar a contribuição dos assuntos e 

atividades em futuras propostas, foi aplicado um questionário aos participantes após o encontro. De 

acordo com o questionário avaliativo aplicado aos participantes da oficina pôde-se perceber que o 

encontro foi proveitoso. Dentre as respostas destaca-se o interesse dos professores em realizar as 

atividades sugeridas em sala de aula e ser importante esse tipo de oficina durante a elaboração do 

PMSB. O questionário elaborado pode ser visualizado na Figura 3.13. 

 

 
Figura 3.13: Questionário aplicado aos participantes da oficina para avaliação do trabalho 
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3.2.7 Visita à Liberato Salzano nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2015  

Nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2015 foi organizada uma visita à Liberato Salzano a fim de visitar 

alguns condomínios de água da zona rural do município e discutir ações de mobilização social a 

serem realizadas para convidar a população a participar da Audiência Pública com data prevista para 

acontecer no dia 20 de março de 2015.  

A visita a alguns condomínios de água da zona rural foi organizada tendo em vista a resistência de 

alguns condomínios em implementar um sistema de tratamento de água, relatada pela Prefeitura e 

Emater e verificado no seminário aberto ao público realizado no dia 7 de novembro de 2014. Foram 

visitados quatro condomínios de água, analisado o sistema de abastecimento de água e conversado 

com pessoas da comunidade responsáveis pelo sistema. Foram levantadas informações quanto ao 

estado do sistema, problemas recorrentes, dificuldades para manutenção e gestão, qualidade da 

água captada, tarifa cobrada, consumo médio mensal de água por família, custo médio mensal de 

energia, dentre outros dados. Participou-se também de uma reunião interna do condomínio de água 

da Linha Araçá, em que estavam presentes o agente sanitarista do município, representante da 

Emater e famílias da comunidade da Linha Araçá. Nesta reunião foram discutidos os desafios que a 

comunidade enfrenta para administrar o condomínio de água, que vão dês de questões 

administrativas à questões de manutenção. A Figura 3.14 mostra o registro fotográfico das visitas. 

 
Figura 3.14: Visita à condomínios de água da zona rural de Liberato Salzano 
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3.2.8 Audiência Pública do PMSB de Liberato Salzano 

No dia 25 de setembro de 2015 ocorreu a Audiência Pública do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) de Liberato Salzano que referendou os indicativos e propósitos do Plano, da Política 

de Saneamento Básico e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município 

de Liberato Salzano, assegurando a participação da população na elaboração do PMSB. Para a 

organização da Audiência Pública do PMSB as seguintes atividades de divulgação foram realizadas: 

 Anúncio veiculado na Rádio Local; 

 Anúncio inserido no Jornal Folha de Produção de Liberato Salzano; 

 Elaboração de banner para divulgação da Audiência Pública; 

 Confecção e entrega de convites à população e entidades de classe; 

 Telefonemas à lideres comunitários e representantes de instituições e entidades de classe 

reforçando o convite à Audiência Pública; 

 
A Figura 3.15apresenta o convite distribuído à população e entidades de classe. A Figura 3.16 

apresenta o banner confeccionando para a divulgação da Audiência Pública. A Figura 3.17 mostra o 

anúncio publicado no Jornal Folha de Produção.  

 

 
Figura 3.15: Convite distribuído a população e entidades de classe 
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Figura 3.16: Banner confeccionado para a divulgação da Audiência Pública do PMSB 

 

 
Figura 3.17: Anúncio inserido no Jornal Folha de Produção de Liberato Salzano 
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Durante a Audiência Pública buscou-se esclarecer à população de Liberato Salzano sobre as diretrizes 

da política municipal de saneamento, da minuta do projeto de lei que institui a Política Municipal de 

Saneamento Básico e dos princípios do PMSB. Avaliou-se também as ações, os programas e os 

projetos a serem propostos no PMSB. Após a avaliação das ações, programas e projetos, colocou-se a 

palavra à disposição para manifestação dos presentes para adendos e inclusão de novas ações. 

Submetidos à apreciação, os participantes da audiência aprovaram as diretrizes do projeto de lei que 

institui a Política Municipal de Saneamento Básico e o PMSB, assim como, as ações, programas e 

projetos sugeridos para a área do saneamento básico.  

Na audiência foram aprovados afirmativamente: a) a autonomia municipal na gestão dos serviços de 

saneamento básico; b) a autorização ao executivo e ao legislativo para deliberar sobre  a constituição 

de um Departamento ou Autarquia Municipal de Saneamento para operar, fiscalizar, regular, 

gerenciar, acompanhar a elaboração de projetos, garantir uma instância de controle social ou a 

assinatura de um contrato de programa de gestão associada com a Corsan para a prestação dos 

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; c) que a regulação seja municipal; d) 

a constituição de um conselho gestor para a  gestão do saneamento básico e exercício do controle 

social; e) a constituição de um Fundo Municipal de Gestão Compartilhada; f) que a prestação do 

serviços de abastecimento de água e de esgoto sanitário seja empreendida por ente público; g) a 

gestão municipal do saneamento rural. 

Na Figura 3.18 é apresentado o registro fotográfico da Audiência Pública. A ATA da Audiência Pública 

está presente na Figura 3.19 e a Figura 3.20 apresenta a lista de presença da Audiência Pública, que 

contou com cerca de 205 pessoas. 
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Figura 3.18: Registro fotográfico da Audiência Pública do PMSB realizada em 25/09/2015 
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Figura 3.19:  ATA da Audiência Pública do PMSB realizada no dia 25 de setembro de 2015 

 

 

Figura 3.20: Lista de presença da Audiência Pública do PMSB realizada no dia 25/09/2015 
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Por último, durante a Audiência Pública foi entregue para cada participante um caderno onde 

constam as ações, projetos e programas recomendados pelo Plano e as principais diretrizes do PMSB 

(Erro! Fonte de referência não encontrada. até Erro! Fonte de referência não encontrada.) e um 

exemplar da cartilha "O município que queremos: Entenda por que saneamento é básico e sua 

participação é muito importante". 



 33 

Figura 3.21: Capa do caderno da Audiência Pública do PMSB de Liberato Salzano 

 

 

Figura 3.22: Página 2 e 3 do caderno da Audiência Pública do PMSB de Liberato Salzano 
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Figura 3.23: Página 4 e 5 do caderno da Audiência Pública do PMSB de Liberato Salzano 

 

 

Figura 3.24: Página 6 e 7 do caderno da Audiência Pública do PMSB de Liberato Salzano 
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Figura 3.25: Página 8 e 9 do caderno da Audiência Pública do PMSB de Liberato Salzano 

 

 

Figura 3.26: Página 10 e 11 do caderno da Audiência Pública do PMSB de Liberato Salzano 
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Figura 3.27: Contracapa do caderno da Audiência Pública do PMSB de Liberato Salzano 

 

 

 

 

 
 

 

4. 
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4. CENÁRIOS RECOMENDADOS 

Os cenários mais apropriados para a qualificação dos serviços de saneamento básico no município de 

Liberato Salzano foram analisados no Relatório 2 - Prospectiva e Planejamento Estratégico. Estes 

cenários poderão ser otimizados na medida da apropriação por parte do município das ações 

necessárias e durante o processo de gerenciamento do PMSB de Liberato Salzano.  

Neste capítulo serão apresentados, resumidamente, os cenários mais apropriados para a qualificação 

dos serviços de saneamento básico no município de Liberato Salzano.  

Objetivando a integração dos cenários propostos para as quatro áreas do saneamento básico, 

recomenda-se a constituição de um Conselho Gestor de Saneamento Básico no município composto 

pelos principais atuantes dos serviços (a exemplo de Secretarias Municipais, EMATER, CORSAN, 

CIGRES, SESAI) e usuários. Caberia ao Conselho Gestor de Saneamento Básico de Liberato Salzano o 

exercício do controle social, da fiscalização e da regulação dos serviços, garantindo assim a 

transparência dos prestadores dos serviços e a participação da sociedade nas deliberações 

necessárias para a garantia da qualidade dos serviços. O Conselho atuaria também na gestão das 

ações a serem executadas conforme o PMSB de Liberato Salzano. 

4.1. CENÁRIO RECOMENDADO PARA O ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA 

O CENÁRIO SAA que considera a criação de uma autarquia ou departamento municipal para a gestão 

dos serviços de abastecimento de água na zona urbana e, na zona rural, através da cooperação entre 

a Prefeitura, os Condomínios de Água e a EMATER, é o cenário a ser recomendado. No entanto, é 

importante destacar que o modelo de gestão a ser adotado, principalmente na zona urbana do 

município, necessita ser amplamente discutindo entre gestores municipais, CORSAN e sociedade. Em 

recaindo a escolha do município para uma delegação dos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário a CORSAN, deve-se buscar pela estruturação de um contrato de programa, 

por meio da modalidade de gestão associada, que inclua obrigações de acordo com as 

especificidades do município. 

Para a garantia da universalização do abastecimento de água com qualidade, a prestação destes 

serviços necessita ser otimizada e qualificada.  

Quanto a zona rural, deve-se direcionar esforços conjuntamente com as instituições envolvidas com 

o serviço (Prefeitura, EMATER e condomínios de água) a fim de aprimorar o fornecimento de água. 

Solucionando aspectos relacionados, principalmente, a qualidade da água para consumo humano e a 
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sustentabilidade financeira dos sistemas de abastecimento de água. A Figura 4.1 apresenta um 

panorama geral do cenário proposto para a gestão do SAA para a zona urbana e rural. 

 

Figura 4.1: Panorama geral do cenário proposto para a gestão do SAA para a zona urbana e rural 

 

4.2. CENÁRIO RECOMENDADO PARA O ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

O CENÁRIO SES que considera a criação de uma autarquia ou departamento municipal para a gestão 

dos serviços de esgoto sanitário e abastecimento de água na zona urbana e, na zona rural, através da 

cooperação entre a Prefeitura e a EMATER, é o cenário a ser recomendado. 

No entanto, da mesma forma como exposto anteriormente, é importante destacar que o modelo de 

gestão a ser adotado na zona urbana do município necessita ser amplamente discutindo entre 

gestores municipais, CORSAN e sociedade. Em recaindo a escolha do município para uma delegação 

dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário a CORSAN deve-se prever que o 

Município tenha a garantia da implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário projetado para a 

zona urbana deste, conforme diretrizes estabelecidas pelo PMSB.  

Independente do modelo de gestão a ser adotado, recomenda-se que o projeto executivo do SES 

opte por alternativas técnicas que tenham sua implantação progressiva, em etapas, e que garantem 

a sustentabilidade financeira do sistema através da obtenção de recursos não onerosos. É 
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importante destacar que nas avaliações realizadas somente o cenário que previu a construção em 

etapas do SES e através de recursos onerosos obteve sustentabilidade dos serviços, onde a Receita 

Potencial resultou em R$ 2,76/m3 e os Custos Marginais em R$ 1,32/m3.  

Quanto a zona rural, recomenda-se uma ação conjunta e cooperada entre os beneficiários e os entes 

municipais e federais (Prefeitura e Emater e, no caso da Terra Indígena, SESAI), tanto no âmbito 

financeiro quanto no âmbito técnico, analisando a possibilidade de se buscar recursos não onerosos 

a fim de fortalecer as ações do Projeto de Implantação de Sistemas Ecológicos para Tratamento do 

Esgoto Doméstico em Áreas Rurais. A Figura 4.2 apresenta um panorama geral do cenário proposto 

para a área do esgotamento sanitário no município de Liberato Salzano. 

 

Figura 4.2: Panorama geral do cenário proposto para a gestão do SES para a zona urbana e rural. 
 

4.3. CENÁRIO RECOMENDADO PARA A DRENAGEM E O 
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS  

O CENÁRIO recomendado para a drenagem e o manejo de águas pluviais é o que considera o 

princípio da precaução e prevenção contra problemas de alagamento e estiagem. 

No cenário proposto (Figura 4.3), permanece ao Município a responsabilidade da gestão da 

drenagem pluvial. Conforme os problemas verificados no município, a gestão da drenagem e o 

manejo de águas pluviais na zona urbana requer a implantação de um sistema de drenagem pluvial 

segundo diretrizes recomendadas nas normas técnicas, manuais, e diretrizes hidráulicas e 
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hidrológicas. Pressupõe-se também a regulamentação da ocupação urbana, em que seja 

estabelecido diretrizes quanto a forma e a intensidade de ocupação e para que as novas ocupações 

preveem a infiltração da água da chuva no próprio terreno. Recomenda-se ainda o incentivo para a 

adoção de medidas estruturais como o uso de tecnologias de baixo impacto, como: pavimentos 

permeáveis, a captação e o armazenamento de água de chuva, dentre outras.  

Para a zona rural recomenda-se a cooperação entre a Prefeitura, a EMATER e a comunidade a fim de 

fortalecer as ações de implementação de tecnologias de baixo custo e impacto. A construção de 

barraginhas, ou a captação e armazenamento em cisternas da água da chuva, além de minimizar 

problemas decorrentes de inundação, contribuem para minimizar impactos de estiagem e podem 

servir como apoio à sistemas de irrigação.  

 
Figura 4.3: Panorama geral do cenário proposto para a gestão da drenagem e manejo das  

águas pluviais para a zona urbana e rural. 
 

4.4. CENÁRIO RECOMENDADO PARA OS RESÍDUOS 

No cenário recomendado o município é responsável pela gestão dos resíduos sólidos, realizando os 

serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares.   

Para atender as legislações em vigor, uma das ações urgentes a serem empreendidas pelo município 

recai na estruturação e organização da coleta seletiva, sendo os resíduos sólidos coletados 

destinados integralmente ao Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (CIGRES) em Seberi, à 60 
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Km de Liberato Salzano, onde estão localizados o aterro sanitário, a central de triagem e a área para 

compostagem. A ação 2-R Implementação gradual da COLETA SELETIVA em todo o município e a ação 

8-R Instalação de coletores adequados de resíduos sólidos (contêineres) na zona urbana, nas 

comunidades rurais e na Terra Indígena  para viabilizar a coleta seletiva através da criação de pontos 

de entrega voluntaria (PEV's), possuem caráter emergencial para a tomada de decisão e propõem 

qualificar e aumentar a fração de resíduos sólidos destinados a reciclagem e à compostagem.  

Recomenda-se a implantação gradual da coleta seletiva no município, ou seja, em etapas: num 

primeiro momento a coleta seletiva atenderia a população que atualmente já possui o serviço de 

coleta e, gradualmente, se expandiria à todo município através de Pontos de Entrega Voluntários 

(PEV's). Para esses PEV's, recomenda-se a instalação de contêineres em locais estratégicos e com 

dimensões adequadas para o armazenamento dos resíduos. Sendo necessário na zona rural 

contêineres para a coleta dos resíduos recicláveis e na zona urbana contêineres específicos para a 

coleta dos recicláveis e outro para os resíduos orgânicos.  

A Figura 4.4 apresenta uma proposta de diretrizes para adequação do PRGIRS para o município de 

Liberato Salzano e a Figura 4.5 apresenta um panorama geral do cenário proposto para a gestão dos 

resíduos sólidos no município. 

 

Figura 4.4: Proposta de diretrizes para adequação do PRGIRS para o município de Liberato Salzano 
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Figura 4.5: Representação esquemática do CENÁRIO proposto para a gestão dos resíduos sólidos 
 

O município deverá também avaliar o potencial para a criação de uma pequena cooperativa ou de 

outra forma de associação no município formada por pessoas de baixa renda para atuar na coleta 

seletiva. Esta associação poderá ser contratada pela Prefeitura para auxiliar na  realização da coleta 

seletiva. Esta contratação, prevista  na Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, é dispensável de 

licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Deverá, 

somente, estar estabelecido em regulamento as normas e as diretrizes sobre a exigibilidade e sobre a 

atuação da cooperativa ou da associação de catadores. A criação de uma associação também poderá 

auxiliar na obtenção por linhas de financiamento da União, tendo em vista que consta no artigo 18, 

da seção IV da Lei nº 12.305/2010, que serão priorizados no acesso aos recursos da União os 

Municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas 

de associação de catadores formadas por pessoas físicas de baixa renda. O que pode facilitar a 

obtenção e a instalação de contêineres no município dentre outras infraestruturas ou equipamentos 

necessários para otimizar e adequar a coleta seletiva.   

Outra importante ação a ser empreendida pelo município é a estruturação de um Programa de 

Educação Ambiental continuada, com o objetivo de estimular a participação da população na coleta 

seletiva e sensibilizá-los para questões de condicionamento e destinação adequada dos resíduos, da 

compostagem caseira, do princípio dos 3R's (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), saúde, vetores, poluição 

dos rios e do ambiente. Deve-se prever a confecção de materiais educativos, o desenvolvimento de 

campanhas educativas permanentes e o apoio e incentivo a programas de educação ambiental nas 

escolas. Recomenda-se que esta ação seja desenvolvida em cooperação com o CIGRES, que possui 
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uma Campanha de Coleta Seletiva em que prevê atividades de educação ambiental nos municípios 

consorciados e a entrega de materiais educativos. 

Verifica-se a importância das ações educativas não só para a coleta seletiva mas também para 

estimular a compostagem caseira. Salienta-se que a compostagem caseira poderá representar a 

redução de volumes significativos da massa de resíduos orgânicos coletados e destinados ao CIGRES, 

reduzindo custos com a disposição de resíduos no aterro sanitário e aumentando a vida útil do 

aterro. 

Neste cenário é ainda previsto a adequação (ou construção) da Unidade de Transbordo e a criação de 

um PEV na zona urbana para o recolhimento de resíduos especiais. Para tanto, deve ser 

disponibilizado um local para o armazenamento adequado destes resíduos. O CIGRES poderá receber 

determinados resíduos especiais mediante acréscimo no contrato.  

Após implantação da coleta seletiva no município, recomenda-se realizar um estudo técnico-

econômico-social para avaliar o potencial para a instalação de uma pequena central de triagem no 

município para o recebimento de resíduos recicláveis. Neste caso, deverá ser analisado 

conjuntamente com o CIGRES e a cooperativa ou associação aspectos legislativos, financeiros, 

ambientais, técnicos e sociais. 
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5. 

GESTÃO DO PMSB 
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5. GESTÃO DO PLANO 

A Figura 5.1 esquematiza a Minuta de Projeto de Lei que Institui a Política Municipal de Saneamento 

Básico do município de Liberato Salzano-RS apresentada no Relatório 5. A Política Municipal de 

Saneamento Básico constitui um Sistema Municipal de Saneamento Básico, que possui como partes, 

um Conselho Gestor de Saneamento Básico, um Fundo Municipal de Gestão Compartilhada, o Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB), o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS) e o Sistema Municipal de Informações do Saneamento (SMIS). O controle 

social é realizado por meio de um órgão colegiado, deliberativo, regulador e fiscalizador. 

 

 

Figura 5.1: Esquema explicativo da Política Municipal de Saneamento Básico do município de 
Liberato Salzano 

 

A Tabela 5.1 apresenta as diretrizes da Política Municipal de Saneamento Básico para Liberato 

Salzano. A partir destas diretrizes, deliberou-se em torno da missão que é a de aprovar e implantar a 

Política Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), com 

qualidade ambiental e controle social. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) foi revisado e otimizações foram propostas por meio de ações.  
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Tabela 5.1: Diretrizes da Política Municipal de Saneamento Básico de Liberato Salzano 

DIRETRIZES DO PMSB DE LIBERATO SALZANO 

ADMINISTRAR RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS 

DESENVOLVER CAPACIDADE TÉCNICA PARA GERENCIAR E PLANEJAR 

VALORIZAR O PLANEJAMENTO INTEGRADO A OUTRAS POLÍTICAS (PLANO DIRETROR, RECURSOS HÍDRICOS, 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, dentre outros) 

CONSIDERAR DEMANDAS SOCIAIS LOCAIS E REGIONAIS 

QUALIDADE, PRODUTIVIDADE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO E NA ADMINISTRAÇÃO 

RESPEITAR LEGISLAÇÃO 

ADOTAR PARÂMETROS E INDICADORES SANITÁRIOS 

PROMOVER PROGRAMAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

ANALISAR PROBLEMAS E DIVULGAR SISTEMATICAMENTE INFORMAÇÕES RELACIONADAS 

INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO CIETÎFICO 

 

Para constituir as estratégias, os programas, projetos e ações, o município deverá analisar o 

ambiente interno (organização, estrutura e capacitação) e o ambiente externo, procurando avaliar o 

encaminhamento da gestão associada na área dos resíduos sólidos e a cooperação entre os entes 

estaduais e federais. Para cada área constituem-se planilhas matrizes da aplicação do método de 

planejamento estratégico conhecido por 5W2H, as quais serão apresentadas no capítulo 7, deste 

relatório. A Figura 5.2 apresenta a estrutura do plano de gestão do PMSB de Liberato Salzano. 

 

Figura 5.2: Estrutura do Plano de Gestão do PMSB de Liberato Salzano 
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6. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - 5W2H 

A metodologia de planejamento estratégico proposta para a gestão do PMSB de Liberato Salzano é 

conhecida como 5W2H. Esta metodologia propõe, com relativa simplicidade, a definição dos atores e 

das atividades a serem desenvolvidas para que os programas, projetos e ações aprovados na 

audiência pública sejam concretizados.  

O método 5W2H se constitui de matrizes organizadas a partir das atividades sugeridas no Relatório 3 

- Programas, Projetos e Ações e procura responder a perguntas como: O QUE (WHAT) será feito?  

ONDE (WHERE) será aplicada a ação?, POR QUÊ (WHY) essa ação é importante? QUEM (WHO) é o 

responsável para realizar a ação? COMO (HOW) a ação será desenvolvida? em QUAL (WHEN) período 

de tempo? e QUANTO (HOW MUCH) custará ou demandará em termos de recursos financeiros, 

humanos ou materiais. 

A Tabela 6.1 apresenta resumidamente os objetivos da metodologia de planejamento estratégico – 

5W2H. 

Tabela 6.1: Metodologia De planejamento estratégico - ferramenta 5W2H 

5W2H Pergunta Definição 

WHAT ? O QUE será feito ? Ação / Programa / Projeto 

WHY ? PORQUE será feito ? Justificativa 

WHERE ? ONDE será feito ? Local 

WHEN ? QUANDO será feito ? Tempo 

WHO ? POR QUEM será feito ? Responsabilidade 

HOW ? COMO será feito ? Método 

HOW MUCH ? QUANTO custará fazer ? Custo, recursos necessários 

 

6.1. MATRIZ 5W2H DAS AÇÕES, PROGRAMAS E 
PROJETOS DO PMSB DE LIBERATO SALZANO 

A Tabela 6.2 até a Tabela 6.6 apresentam as planilhas 5W2H para as ações aprovadas e constantes 

no Relatório 3 - Programas, Projetos e Ações referente ao Saneamento Básico. Nestas planilhas o 

município encontrará uma forma de aprimorar tomadas de decisão e acompanhar o 

desenvolvimento de seus compromissos na gestão das atividades relacionadas ao saneamento 

básico. 



Tabela 6.2: Matriz 5W2H das ações e projetos - Abastecimento de Água - PMSB Liberato Salzano (continuação) 

MATRIZ 5W2H DAS AÇÕES E PROJETOS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 
CÓDIG 
AÇÃO 

WHAT? WHY? WHERE? WHO? WHEN? HOW? HOW MUCH? PRIORID. 

O QUE?  POR QUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO CUSTA? VIABILID. 

1-A 

Educação ambiental continuada - sensibilização da 
população para o PMASB e as questões de 
desperdício da água, qualidade da água, doenças, 
poluição de rios e lagos.  

Empreender atividades de 
educação ambiental e 
incentivar a participação e o 
controle social 

Município  
Município / Secrt. 
De Educação 

Após aprovação 
do PMSB 

Criar atividade e materiais 
explicativos sobre o 
saneamento básico a exemplo 
da cartilha “O município que 
queremos”. 

Realizar orçamento 
dos materiais. Custo 
estimado R$ 2.000,00 

C 

2-A 

Implantar programa de redução de perdas de água, 
através do monitoramento e reparação das fugas de 
água existentes na rede, manutenção e troca das 
tubulações antigas ou danificadas, setorização da 
rede e instalação de macromedição. 

Reduzir perdas e custos 

Nas redes do SAA da 
zona urbana, rural do 
município e na Terra 
Indígena Rio da 
Várzea 

CORSAN, 
Município, SESAI 

Imediato 
Contrato de Programa com a 
CORSAN, Secretaria de 
Planejamento  

Realizar orçamento M 

3-A 

Constituir rede de monitoramento e capacitar 
funcionários para o monitoramento da qualidade da 
água dos poços e da água distribuída para consumo 
humano. 

Saúde da população e 
dispositivo legal 

Secretaria Municipal 
da Saúde 

Município e 
Secretaria Estadual 
da Saúde 

Imediato, 
Caráter 
permanente 

Capacitação RH e banco de 
dados digital 

Recursos do 
Município ou Estado. 
Custo estimado R$ 
5.000,00 

C 

4-A 

Melhorar a qualidade da água para consumo humano 
para que todos os sistemas de abastecimento de água 
no município atendem a portaria sobre qualidade da 
água 

Saúde da população e 
dispositivo legal 

Município 

Município, 
CORSAN, EMATER 
e Secretaria 
Estadual da Saúde 

Imediato, 
conjuntamente 
com a ação 3-A 

Implantação de GutWater ou 
contratação de empresa que 
realize o tratamento de água 
(SoftSul). Prever a 
participação/capacitação dos 
condomínios de água  

Realizar orçamento E 

5-A 
Mapear os  pontos críticos no município: dengue, 
fugas de água e esgoto, poços e fontes com as 
respectivas áreas de proteção ambiental. 

Constituir base cartográfica e 
de mapas 

Mapas, CAD 

Município (Dept. 
do Meio 
Ambiente/ Secrt. 
da Saúde) e 
CORSAN 

Quando da 
revisão do Plano 
Desenvolvimento 
Urbano 

Projeto, levantamento de 
dados, orçamento e 
aprovação de recursos para 
criação de Base SIG 

A definir 
conjuntamente com a 
revisão do Plano 
Diretor 

M 

6-A 

Definir o modelo de gestão do SAA da zona urbana, 
que poderá ser por meio de contrato de programa 
com a CORSAN ou através da criação de autarquia 
municipal, ou departamento municipal específico 
para gestão do SAA e do SES de Liberato Salzano 

Para a prestação do SAA e SES 
na zona urbana e dispositivo 
legal  

Zona urbana do 
município 

Prefeitura / 
CORSAN 

Imediato 

Discutir com sociedade e 
analisar aspectos jurídicos 
para a decisão do modelo de 
gestão a ser adotada.   

Sem custo E 

7-A 

Otimização do sistema de abastecimento de água: 
realizar revisões periódica dos hidrômetros, implantar 
a macromedição da água produzida e setorização da 
rede de distribuição 

Para gerenciar dados do SAA, 
perdas, capacidade de 
produção de água 

Saída dos poços, 
entrada de bairros e 
setores 

Corsan 
Imediato. Prazo 
para execução 
dois anos 

Com pessoal próprio ou 
contratado 

Custo estimado da 
aquisição de 
macromedidores e 
sua instalação R$ 
6.000,00 

C 

8-A 
Reforçar a capacidade fiscalizadora dos órgãos 
competentes. 

Evitar irregularidades e 
acompanhar contrato de 
programa com a CORSAN 

Município Secretarias afins Imediatamente Capacitação RH  
 Sem custos diretos 
para PM 

C 

9-A 
Estruturar instância para projetos na área de 
saneamento básico. 

Constituir banco de projetos Município Secretarias afins No curto prazo 
Responsável técnico da 
Prefeitura ou contratação 

Sem custos C 
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Tabela 6.2: Matriz 5W2H das ações e projetos - Abastecimento de Água - PMSB Liberato Salzano 

MATRIZ 5W2H DAS AÇÕES E PROJETOS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

CÓDIG 
AÇÃO 

WHAT? WHY? WHERE? WHO? WHEN? HOW? HOW MUCH? PRIORID. 

O QUE?  POR QUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO CUSTA? VIABILID. 

10-A 
Elaborar cadastro de redes de distribuição e 
fontes alternativas de abastecimento de água 
e regularizar outorga dos poços. 

Otimizar operação do SAA, 
proteger mananciais e 
dispositivo legais 

Município 
CORSAN / 
Município 

Imediato, 
conjuntamente com 
ação 3-A e 5-A 

Recuperar cadastro e memória do 
processo de implantação de redes e 
tubulações e georeferenciamento 
das fontes. Constituir um banco de 
dados e buscar orientação junto a 
Agência Nacional de Águas ou DRH 

 Sem custos. M 

11-A 
Extensão e substituição das redes de água na 
área rural, inclusive na Terra Indígena Rio da 
Várzea em parceria com SESAI. 

Otimizar operação do SAA e 
proteger mananciais 

Município 
Secrt. de Obras / 
CORSA / SESAI 

Após aprovação do 
PMSB, conjuntamente 
com ação 2-A 

Recuperar cadastro do processo de 
implantação de redes e 
georeferenciar as fontes. Realizar as 
melhorias gradualmente 

Custo estimado 
R$100.000,00 

C 

12-A 

Constituir mecanismos financeiros para 
garantir o abastecimento de água nos 
aglomerados rurais e dispersos e, 
conjuntamente com Sesai, na Terra Indígena 
Rio da Várzea. 

Garantir a universalização 
do abastecimento de água 
com qualidade e em 
quantidades suficientes 

Município 
Município / 
CORSAN  

Após aprovação do 
PMSB, conjuntamente 
com as ações 4-A, 7-A, 
9-A e 11-A 

Implantação do Fundo Municipal de 
Saneamento Básico e definir valores 
a serem repassados 

Sem custo M 

13-A 
Organizar dados e informações numa página 
web para auxiliar a gestão do PMSB   

Tomada de decisão, 
controle social  

Página web 
do PMSB 

Município e 
UFRGS 

Após organização do 
fluxo dos dados 

Definindo prioridades   C 

14-A 

Desenvolver programa Produtor de Água - 
Plantio e Manutenção de Matas Ciliares e 
proteção de Áreas de Preservação 
Permanentes (APP's) nos poços 

Preservar os pontos de 
recarga e a qualidade da 
água 

APP's e zona 
rural 

Dept. do Meio 
Ambiente / 
EMATER 

Conjuntamente com 
ação 5-A 

Com auxílio de universidade, 
Agência Nacional das Águas e 
voluntários 

Sem custos 
diretos para PM 

L 

15-A 
Manter indicadores atualizados e 
procedimento de avaliação dos serviços de 
abastecimento de água 

Acompanhar avanços e 
retrocessos 

Município 
Secretarias afins, 
CORSAN  

Após atualização dos 
dados e anualmente 

Atualizar dados e informações, 
capacitar RH 

 Sem custos C 

16 - A  
Projeto de ampliação e setorização do SAA da 
zona urbana para melhorar o abastecimento 
de água na zona alta e nos loteamentos.  

Otimizar e melhorar o 
abastecimento de água na 
zona alta e nos loteamentos 
da zona urbana  

Zona urbana  
Secretaria afins, 
CORSAN 

Imediato. Prazo para 
execução dois anos 

Definir zona urbana, revisar e 
adequar plano altimétrico da cidade, 
projetar e executar ampliação e 
setorização do SAA. 

Realizar 
orçamento 

E 
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Tabela 6.3: Matriz 5W2H das ações e projetos - Esgotamento Sanitário - PMSB Liberato Salzano (continuação) 

MATRIZ 5W2H DAS AÇÕES E PROJETOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

CÓDIG 
AÇÃO 

WHAT? WHY? WHERE? WHO? WHEN? HOW? HOW MUCH? PRIORID. 

O QUE?  POR QUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO CUSTA? VIABILID. 

1-E 
Revisar e analisar o projeto existente do 
Sistema de Esgoto Sanitário (SES) para a zona 
urbana de Liberato Salzano.  

Melhoria das condições 
sanitárias, da qualidade dos 
recursos hídricos e dos 
indicadores 

Zona urbana 
do município  

CORSAN 
Após aprovação 
do PMSB 

Reavaliação do projeto executivo e 
adaptação deste conforme o PMSB 

Custo estimado R$ 2.360.942,50 E 

2-E 
Reforçar a capacidade fiscalizadora dos 
órgãos competentes, principalmente quanto 
à liberação de construções. 

Evitar ligações irregulares 
na rede pluvial e a 
disposição inadequada do 
esgoto no ambiente 

Município 

CORSAN, Prefeitura 
Municipal 
(Secretarias de Obras 
e Viação) 

Após apção 1-E Conjuntamente com CORSAN   C 

3-E 
Programa 100% de módulos sanitários 
(instalações sanitárias nas residências). 

Universalização dos serviços 

Residências 
sem 
instalações 
sanitárias 
adequadas 

Prefeitura Municipal  
Após aprovação 
do PMSB 

Levantamento com vigilância sanitária, 
agentes de saúde e escolas para localizar 
as residências com deficiência de 
instalações sanitárias 

  

Custo estimado R$ 50,000.00 
 

C 

4-E 

Incentivar o destino correto do esgoto nas 
propriedades do meio rural por meio do  
Projeto de Implantação de Sistemas 
Ecológicos para Tratamento do Esgoto 
Doméstico em Áreas Rurais (conjuntamente 
com EMATER)  

Universalização dos 
serviços, melhoria das 
condições sanitárias, da 
qualidade dos recursos 
hídricos e dos indicadores 

Zona rural 
do município 

EMATER, Prefeitura 
Municipal (Dept. do 
Meio Ambiente e 
Secretaria de Obras e 
Viação) 

Após aprovação 
do PMSB e 
revisão/adaptaçã
o do programa 

Conjuntamente com EMATER e 
beneficiários implementar sistemas 
alternativos de tratamento de esgoto 
(Bacias de Evapotranspiração) nas 
propriedades rurais e capacitar 
moradores para sua manutenção 

  M 

5-E 

Educação Ambiental continuada - 
sensibilização da população para as questões 
de saúde, vetores, poluição dos rios e de 
ligações de esgoto sanitário. 

Empreender atividades de 
educação ambiental e 
incentivar a participação e o 
controle social 

Município 
Prefeitura Municipal 
(Secretaria de 
Educação) e CORSAN 

Após aprovação 
do PMSB 

Projeto de Educação Ambiental 
continuado, materiais informativos como 
cartilhas e panfletos 

 Custo estimado R$ 2.000,00 C 

6-E 

Constituir mecanismos de financiamento 
para garantir o tratamento de esgoto 
sanitário na zona rural do município (a ser 
previsto no contrato de programa com a 
CORSAN através do Fundo Municipal de 
Gestão Compartilhada). 

Universalização dos 
serviços, melhoria das 
condições sanitárias, da 
qualidade dos recursos 
hídricos e dos indicadores 

Zona rural 
do município 

Prefeitura Municipal,  
EMATER, CORSAN 

Após aprovação 
do PMSB 

Conjuntamente com EMATER, reavaliar 
projeto e buscar financiamento em órgãos 
estaduais ou federais 

Custo estimado de R$500,00 para 
cada família de até 5 pessoas. Para 
atender a população da zona rural 
de 4512 habitantes, estima-se um 
investimento de aprox.  
R$ 451.245,00 

C 

7-E 
Regular e planejar a infraestrutura de 
saneamento em loteamentos urbanos. 

Implementar infraestrutura, 
regulação 

Município 

CORSAN, Prefeitura 
Municipal 
(Secretarias de Obras 
e Viação) 

Após aprovação 
do PMSB, com a 
ação 8-E 

Através da regulamentação    C 

8-E 

Elaborar regulamentos sobre procedimentos 
de análise dos projetos das instalações 
prediais de esgoto (ligação, tecnologia, 
existência de fossa séptica, fiscalização, etc.). 

Regulamentar novos 
projetos hidrossanitários 

Município 
Prefeitur Municipal, 
CORSAN 

Após a 
aprovação do 
PMSB 

Constituir equipe e revisar legislação em 
vigor 

  C 
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Tabela 6.3: Matriz 5W2H das ações e projetos - Esgotamento Sanitário - PMSB Liberato Salzano 

MATRIZ 5W2H DAS AÇÕES E PROJETOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

CÓDIG 
AÇÃO 

WHAT? WHY? WHERE? WHO? WHEN? HOW? HOW MUCH? PRIORID. 

O QUE?  POR QUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO CUSTA? VIABILID. 

9-E 
Encaminhar pedido de verbas não onerosas junto 
às instâncias do governo federal para o 
financiamento de obras de esgoto. 

Garantir implantação e 
expansão do SES 

Município 
CORSAN, Prefeitura 
Municipal 

Após aprovação do 
PMSB e do Projeto SES 

Articulação conjunta  Sem custos C 

10-E 

Análise e deliberação (executivo, legislativo, 
população) sobre a forma de implantação do 
sistema de cobrança de tarifa de esgoto e 
campanha de esclarecimento após implantação 
do SES. 

Garantir a sustentabilidade 
financeira e finalidade da 
implantação do SES na zona 
urbana 

Zona 
urbana do 
município  

CORSAN / 
Prefeitura 
Municipal 

Após aprovação do 
PMSB e implantação do 
SES (ação 1-E) 

Deliberação do contrato de 
programa e reuniões aberta à 
população para o esclarecimento 

  C 

11-E 
Desenvolvimento de programas de 
aproveitamento de lodos e dos efluentes tratados 
na agricultura. 

Evitar a contaminação do solo 
e dos recursos hídricos 

Município 

EMATER / 
Prefeitura 
Municipal / 
CORSAN 

Após aprovação do 
PMSB, conjuntamente 
com a ação 1-E 

Elaboração de estudo e projeto   L 

12-E 
Programa de incentivo para ligação das 
economias na rede de esgoto (após implantação 
SES). 

Garantir o tratamento 
adequado dos esgotos 

Zona 
urbana do 
município  

CORSAN / 
Prefeitura 
Municipal 
(Secretaria de 
Obras e Viação) 

Após ação 1-E e 
conjuntamente com a 
ação 5-E  

Conjuntamente com CORSAN e 
programas de Educação Ambiental 

  C 

13-E 
Prever implantação do SES da zona urbana em 
etapas adequadas à demanda social e às 
condições técnicas 

Garantir a implantação do SES 
e ligações de esgoto 

Zona 
urbana do 
município  

CORSAN 
Conjuntamente com a 
ação 1-E 

Definir projeto de SES para que 
este seja implementado 
gradualmente, em etapas. 

  M 

14-E 
Regulamentar parâmetros para o lançamento de 
efluentes industriais na rede coletora de esgoto a 
ser construída. 

Evitar prejuízo ao tratamento 
biológico e danos às redes 
coletoras de esgoto 

Zona 
urbana 

CORSAN / 
Prefeitura 
Municipal  

Após conclusão da ação 
1-E 

Constituir regramento   M 

15-E 

Definir o modelo de gestão do SES da zona 
urbana, que poderá ser por meio de contrato de 
programa com a CORSAN ou através da criação 
de autarquia municipal, ou departamento 
municipal específico para gestão do SAA e do SES 
de Liberato Salzano 

Para a prestação do SAA e SES 
na zona urbana e dispositivo 
legal  

Zona 
urbana do 
município 

Prefeitura / 
CORSAN 

Imediato 

Discutir com sociedade e analisar 
aspectos jurídicos para a decisão 
do modelo de gestão a ser 
adotada.   

Sem custo E 
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Tabela 6.4: Matriz 5W2H das ações e projetos - Resíduos Sólidos - PMSB Liberato Salzano (continuação) 

MATRIZ 5W2H DAS AÇÕES E PROJETOS - RESÍDUOS SÓLIDOS 

CÓDIG 
AÇÃO 

WHAT? WHY? WHERE? WHO? WHEN? HOW? HOW MUCH? PRIORID.  

O QUE?  POR QUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO CUSTA? VIABILID. 

1-R 

Implantar programa de coleta de óleos de 
fritura e de LOGÍSTICA REVERSA para 
resíduos especiais como lâmpadas 
fluorescentes, pilhas, baterias, eletrônicos, 
pneus. 

Atender a lei 12.305/10, 
evitar contaminação do 
meio ambiente  

Município 
 Prefeitura 
Municipal  

Imediato 

Estruturação de um projeto de Ponto de Entrega Voluntária na 
zona urbana do município para coleta e armazenamento de óleo 
e determinados resíduos especiais (isopor, baterias, pilhas, etc). 
Campanha educativa (reciclagem do óleo de cozinha em sabão), 
mobilização dos comerciantes e fabricantes para a LOGÍSTICA 
REVERSA e fiscalização. 

Custo estimado para a 
instalação de um galpão para 
o recebimento dos resíduos 
R$ 12.416,84. Custos de 
folheteria R$ 1.000,00 

E 

2-R 

Implantar gradualmente a COLETA 
SELETIVA dos resíduos sólidos domiciliares 
na zona urbana e rural do município, 
inclusive na terra indígena Rio da Várzea 
(conforme o Art. 36, inciso II, da Lei 
12.305/2010). 

Atender a lei 12.305/10, 
aumentar a segregação dos 
resíduos, melhoria das 
condições sanitárias 

Município 

 Prefeitura 
Municipal 
(Secretarias 
de Obras e 
Viação) 

Imediato 
Organizar procedimentos e equipamentos. Buscar parceria com 
o CIGRES para realização de campanha educativa. Implementar 
coleta seletiva gradualmente até atender o município todo.  

Custo estimado no 1º 
momento R$ 42.000,00. Custo 
estimado no 2º momento R$ 
43.200,00 (através de parceria 
com o CIGRES, deve-se buscar 
obter recursos não onerosos). 
Estima-se custo de operação 
de R$ 5.000,00/mês 

C 

3-R 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA - 
sensibilização da população para a coleta 
seletiva e questões de condicionamento e 
destinação adequada dos resíduos, 3R's, 
saúde, vetores, poluição dos rios e do 
ambiente  (ação que pode receber apoio 
do Consórcio CIGRES). 

Atender a Lei 12.305/10, 
apoiar a coleta seletiva, 
incentivar compostagem 
domiciliar, estimular os 
3R´s e o condicionamento 
adequado dos resíduos.  

Município 

Prefeitura 
Municipal 
(Secretaria 
de 
Educação) e 
CIGRES 

Imediato e 
permanente, 
conjuntame
nte com as 
ações 1-R, 2-
R, 5-R, 7-R e 
8-R 

Campanha de incentivo a coleta seletiva, formulação de cartilha 
educativa, incentivar ações educativas nas escolas, realizar 
atividades de educação ambiental conjuntamente com o CIGRES.  

Orçar custos referentes a 
criação e impressão  de 
materiais educativos 
(averiguar possibilidade de 
parceria com o CIGRES). Custo 
com cartilha e mobilização R$ 
2.000,00 

C 

4-R 

Avaliar potencial para formação de uma 
associação de recicladores (catadores), 
formada por pessoas de baixa renda, para 
atuar na coleta seletiva. 

Regularizar coleta informal, 
emprego e renda para 
população de baixa renda 

Município 
Prefeitura 
Municipal  

Conjuntame
nte com a 
ação 2-R 

Avaliar o potencial para a criação de uma pequena cooperativa 
ou associação formada por pessoas de baixa renda para atuar na 
coleta seletiva. Esta associação poderá ser contratada pela 
Prefeitura para auxiliar na  realização da coleta seletiva. Esta 
contratação, prevista  na Lei nº 12.305/10, é dispensável de 
licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993..  

Pouco recurso financeiro C 

5-R 
Desenvolver projeto de incentivo a 
compostagem domiciliar a partir da 
utilização de resíduos orgânicos. 

Diminuir a quantidade de 
resíduos encaminhados ao 
aterro sanitário com 
consequente diminuição 
dos custos. Transformar 
resíduos orgânicos em 
adubo. 

Município 

Prefeitura 
Municipal 
(Secretaria 
de 
Educação) 

Imediato, 
conjuntame
nte com a 
ação 3-R 

Através do programa de educação ambiental (ação 3-R), elaborar 
cartilhas informativas/educativas e desenvolver atividades nas 
escolas a fim de estimular a compostagem domiciliar.  

Orçar custos referentes a 
criação e impressão  de 
materiais educativos 
(averiguar possibilidade de 
parceria com o CIGRES)..R$ 
2.000,00 para elaborar 
cartilha 

C 

 



 55 

Tabela 6.4: Matriz 5W2H das ações e projetos - Resíduos Sólidos - PMSB Liberato Salzano (continuação) 

MATRIZ 5W2H DAS AÇÕES E PROJETOS - RESÍDUOS SÓLIDOS 

CÓDIG 
AÇÃO 

WHAT? WHY? WHERE? WHO? WHEN? HOW? HOW MUCH? PRIORID.  

O QUE?  POR QUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO CUSTA? VIABILID. 

6-R 
Participar ativamente da gestão dos 
resíduos sólidos no município em conjunto 
com o CIGRES. 

Para aprimorar gestão dos 
resíduos sólidos e viabilizar 
recursos não onerosos do 
OGU 

Município 
Prefeitura 
Municipal,  CIGRES 

Após 
aprovação do 
PMSB 

Viabilizar diálogo e estruturação de projetos, tais 
como a implantação da coleta seletiva, 
conjuntamente com o CIGRES, para aprimorar 
gestão e facilitar obtenção de recursos não 
onerosos  

Não há necessidade de 
aportar recursos financeiros 

C 

7-R 
Fiscalizar a destinação de resíduos 
agrossilvopastoris e agrotóxicos ( ação 
conjunta com a EMATER) 

Garantir saúde do 
trabalhador rural e evitar 
contaminação do ambiente 

Município 

Prefeitura 
Municipal 
(Secretaria da 
Agricultura, Dept. 
do Meio Ambiente) 
e EMATER 

Imediato 

Organizar procedimento com entidades afins. 
Estimular a política reversa para o recolhimentos 
das embalagens de agrotóxicos pelos 
revendedores/fabricantes. Apoiar ações com 
campanhas explicativas / educativas. 

Pouco recursos financeiros E 

8-R 

Instalar coletores adequados de resíduos 
sólidos (contêineres) na zona urbana, na 
zona rural e na Terra Indígena  (ação 
conjunta com o Consórcio CIGRES). Ação 
para viabilizar a coleta seletiva através da 
criação de pontos de entrega voluntaria 
(PEV's) 

Atender a Lei 12.305/10, 
organizar e implementar a 
coleta seletiva em todo o 
município, condicionar 
adequadamente os resíduos 
e evitar a poluição do 
ambiente 

Município 

Prefeitura 
Municipal 
(Secretaria de 
Obras e Viação) 

Imediato, 
conjuntamente 
com a ação 2-R 
e 3-R 

Instalação de contêiner de dimensões adequadas na 
zona urbana e na zona rural. Na zona rural instalar 
os contêiner em locais estratégicos (igrejas, escolas, 
mercados, locais de encontros comunitários). 

Ação 2 - R: Custo estimado no 
1º momento R$ 42.000,00. 
Custo estimado no 2º 
momento R$ 43.200,00 
(através de parceria com o 
CIGRES, deve-se buscar obter 
recursos não onerosos) 

C 

9-R 

Estudo técnico-econômico-social para 
avaliar a necessidade da construção, após 
a implantação da coleta seletiva, de uma 
pequena central de triagem no município  
(ação conjunta com o Consórcio CIGRES). 

Possibilidade de instalação 
de uma pequena central de 
triagem Municipal de 
resíduos recicláveis, 
revenda direta de resíduos 
recicláveis 

Município 
Prefeitura 
Municipal 

Após a ação 2-
R e 8-R 

Estudo técnico-econômico-social para avaliar o 
potencial para a instalação de pequena central de 
triagem no município para o recebimento de 
resíduos recicláveis. Averiguar aspectos legislativos, 
financeiros, ambientais, técnicos e sociais 
conjuntamente com o CIGRES. 

A definir. Custo Estimado de 
instalação de uma pequena 
central de triagem R$ 
48.399,81 / Custo estimado 
de operação 10,84 R$/ton 

M 

10-R 

Destinação adequada dos lodos (Fossas 
Sépticas, ETE) que venham a ser 
produzidos com a construção e 
funcionamento de ETES. 

Atender a Lei 12.305/10, 
evitar poluição do ambiente 

Município 
Prefeitura 
Municipal 
(Secretarias afins) 

Após 
aprovação do 
PMSB e 
implantação 
da ETE 

Realizar estudo técnicos a fim de cadastrar os 
grandes geradores e definir tecnologia apropriada 
para o destino dos lodos a serem recolhidos.   

Custos de construção de 
Leitos de secagem. R$ 
20.000,00 

M 
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Tabela 6.4: Matriz 5W2H das ações e projetos - Resíduos Sólidos - PMSB Liberato Salzano 

MATRIZ 5W2H DAS AÇÕES E PROJETOS - RESÍDUOS SÓLIDOS 

CÓDIG 
AÇÃO 

WHAT? WHY? WHERE? WHO? WHEN? HOW? HOW MUCH? PRIORID.  

O QUE?  POR QUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO CUSTA? VIABILID. 

11-R 
Aquisição e utilização de triturador para 
resíduos de poda e utilização da madeira 
como fonte de renda 

Reutilizar material orgânico de poda Município 
Prefeitura 
Municipal 

Após 
aprovação do 
PMSB 

Adquirir triturador 
Custo do 
equipamento R$ 
2.000,00 

E 

12-R 
Elaborar Plano de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos da Construção e 
Demolição. 

Atender a Lei 12.305/10, evitar a 
poluição do ambiente 

Município 
Município e 
Câmara dos 
Vereadores 

Imediato 

Criar procedimento de Licenciamento de 
Obras para os grandes geradores e pontos 
de entrega voluntária para os pequenos 
geradores 

Não há 
necessidade de 
aportar recursos 
financeiros 

C 

13-R 

Alimentar o Sistema de indicadores de 
Serviços de Resíduos Sólidos, SNIS – 
Resíduos Sólidos  (ação conjunta com o 
Consórcio CIGRES). 

Possibilitar a gestão do sistema de 
resíduos a partir de dados históricos, 
acompanhamento do desenvolvimento 
do Plano de Gerenciamento, fornecer 
dados para pesquisas nacionais 

Município 

Prefeitura 
Municipal 
(Secretarias afins) 
e CIGRES 

Imediato 

Aprovar lei municipal que dispõe sobre o 
gerenciamento integrado de Resíduos 
sólidos no município. Estruturação da 
gestão e coleta e armazenamento de 
dados, ação conjunta com o consórcio 
CIGRES. 

Nenhum custo 
financeiro 

C 

14-R 
Constituir centro de custos na área do 
saneamento 

Atender a Lei 12.305/10, garantir 
controle financeiro 

Município 

Prefeitura 
Municipal 
(Secretarias afins) 
e CIGRES 

Imediato Constituir centro de custos  
 Nenhum custo 
financeiro 

C 
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Tabela 6.5: Matriz 5W2H das ações e projetos - Manejo e Drenagem de Águas Pluviais - PMSB Liberato Salzano (continuação) 

MATRIZ 5W2H DAS AÇÕES E PROJETOS - MANEJO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
CÓDIG 
AÇÃO 

WHAT? WHY? WHERE? WHO? WHEN? HOW? HOW MUCH? PRIORID.  

O QUE?  POR QUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO CUSTA? VIABILID. 

1-P 
Programa de captação e armazenamento de água 
de chuva para fornecimento de água para 
agricultura familiar. 

Aproveitamento da água da 
chuva para irrigação e outros 
serviços.  

Zona rural 

Prefeitura 
Municipal 
(Secretaria da 
Agricultura) e 
Emater 

Imediato 

Implementar um projeto piloto a fim de 
apresentar à população a tecnologia 
simples de captação e armazenamento 
de água de chuva, levantar número de 
agricultores interessados, elaborar 
projeto, buscar financiamento 

Custo estimado 
R$ 5.000,00 por 
unidade familiar 

C 

2-P 

Implantar projeto para emergências, 
conjuntamente com a Defesa Civil, para períodos 
de estiagem (seca) e/ou chuvas intensas 
(inundações)  

Estruturar um plano de 
contingência a ser seguido em 
situações de emergência 

Áreas com 
risco de 
inundação e de 
escassez de 
água 

 Prefeitura 
Municipal e Defesa 
Civil 

Imediato 

Conjuntamente com a Defesa Civil, 
estruturar um plano de contingência em 
que são estabelecidas diretrizes internas 
para prevenir/mitigar impactos 
decorrentes de situações de emergência 
(estiagem e inundação). Definir equipes, 
responsáveis, logística de atuação, 
dentre outros aspectos.  

Custo estimado 
R$ 10.000,00 por 
mês por período 
de estiagem 

M 

3-P 

Programa de Serviços Ambientais - prever a 
preservação das áreas junto às margens dos rios 
na zona urbana (Rio Marcolino) e na zona rural, 
visando a construção de parques lineares ou 
áreas de preservação permanentes. 

Melhorar condições de 
escoamento nos cusos de água, 
melhorar condições ambientais, 
proteger fontes e poços 

Município 

Prefeitura 
Municipal 
(Secretaria de 
Agricultura, Dept. 
do Meio Ambiente) 
e Emater 

Longo prazo MDMAP Sem custos M/C 

4-P 

Implantar e adotar no planejamento urbano 
medidas de controle estrutural de alagamento 
como: a adoção de bocas de lobo de alta 
capacidade de engolimento, sarjetas permeáveis 
ou com geometria configurada, dispositivos de 
infiltração, bacias de amortecimento e de 
contenção. 

Padronizar e regulamentar 
estruturas eficientes para o 
controle do escoamento pluvial, 
compatível com o Manual de 
Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais (MDMAP - ação 9-P) 

Município 

Prefeitura 
Municipal 
(Secretaria do 
Planejamento e 
Secretaria de Obras 
e Viação) 

Após 
aprovação do 
PMSB, 
conjuntament
e com a ação 
8-P e 9-P 

Elaborar de um Manual Simplificado de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
(MDMAP) onde diretrizes sejam 
definidas para nortear projetos de 
drenagem pluvial (ação 9-P) 

Custos para o 
planejamento: 
R$ 10.000,00 

C 

5-P 

Incentivar e regular, por meio de legislação 
municipal, a adoção de medidas de baixo impacto 
visando o controle de águas pluviais, como: valas 
e/ou trincheiras de infiltração, pavimentos 
permeáveis, telhados verdes, armazenamento de 
água de chuva, manutenção de pavimentos com 
pedra irregular ou paralelepípedo. 

Orientar empreendimentos e a 
municipalidade no 
planejamento das intervenções 
sustentáveis 

Projetos, vias 
públicas, Lei de 
diretrizes 
urbanas 

Prefeitura 
Municipal 

Quando da 
revisão da Lei 
de diretrizes 
urbanas 

Pesquisa, elaboração de um manual 
simplificado com apoio de instituições de 
ensino  

Sem custos M 
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Tabela 6.5: Matriz 5W2H das ações e projetos - Manejo e Drenagem de Águas Pluviais - PMSB Liberato Salzano (continuação) 

MATRIZ 5W2H DAS AÇÕES E PROJETOS - MANJEO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

CÓDIG 
AÇÃO 

WHAT? WHY? WHERE? WHO? WHEN? HOW? HOW MUCH? PRIORID.  

O QUE?  POR QUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO CUSTA? VIABILID. 

6-P 

Construção de barraginhas na área 
rural para mitigar processos de 
erosão, estiagem e impactos 
decorrentes de enchentes.   

As barraginhas possibilitam os seguintes benefícios:                                       
- Contêm enxurradas, erosão e assoreamento dos cursos d’água; 
- Promovem uma maior infiltração da água no solo com recarga do 
lençol freático; 
- Proporcionam a filtragem natural da água poluída com posterior 
liberação aos mananciais; 
- Umedecem baixadas e amenizam enchentes e veranicos; 
- Perenizam os cursos d’água. 

Município 

Prefeitura 
Municipal (Sect. 
De Agricultura, 
Dept. do Meio 
Ambiente, Secrt 
de Obras e 
Viação) e Emater 

Médio 
prazo 

Constituir rede de cooperação, buscar 
apoio de instituições de ensino, elaborar 
projeto (identificar áreas prioritárias), 
buscar recursos 

Combustível e 
maquinário: R$ 
1.000,00 / 
intervenção  

M 

7-P 
Identificar, mapear e corrigir os 
pontos críticos de alagamentos. 

Constituir ferramenta para tomada de decisão Município 

Prefeitura 
Municipal 
(Secretaria afins) 
e entidades 
conhecedoras da 
problemática  

Imediato 

Constituir rede de cooperação e mapear 
pontos críticos de alagamento.  Elaborar 
projeto para mitigar/corrigir problemas a 
fim de evitar novos episódios críticos.  

Custo 
estimado R$ 
50.000,00 

C 

8-P 
Projetos de drenagem pluvial em 
ruas visando sua pavimentação. 

Evitar futuros problemas com alagamentos urbanos 
Zona 
urbana 

Prefeitura 
Municipal 
(Secretaria de 
Obras e Viação) 

Imediato, 
após ação 
9-P 

Elaborar um manual simplificado de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
onde diretrizes sejam definidas para 
nortear projetos de drenagem pluvial (ação 
9-P) 

 Custo 
estimado R$ 
10.000,00 / 
cem metros 

C 

9-P 
Elaborar um manual simplificado 
para a Drenagem e o Manejo de 
Águas Pluviais. 

Regular aspectos e diretrizes relacionados a drenagem e ao manejo 
de águas pluviais 

Município 
Prefeitura 
Municipal 

Após 
aprovação 
do PMSB 

Com apoio de entidades de ensino, 
elaborar um Manual simplificado de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
(MDMAP) onde diretrizes sejam definidas 
para nortear projetos de drenagem pluvial. 
Buscar recursos do OGU 

 Custo 
estimado R$ 
20.000,00 

C 

10-P 
Rede de informações 
meteorológicas em tempo real com 
sinal de alertas (Defesa Civil). 

Constituir sistema de alerta contra catástrofes e situações de 
emergência 

Município 
e região 

Defesa Civil e 
Prefeitura 
Municipal  

Após 
aprovação 
PMSB 

Integrar-se ao sistema de informações em 
elaboração coordenado pela Defesa Civil  

 Custo 
estimado R$ 
5.000,00 

E 

11-P 

Construir um banco de informações 
através do cadastramento das redes 
pluviais existentes e aquelas em 
implantação (adotar plataforma SIG) 

Viabilizar a operação do sistema de drenagem pluvial com 
qualidade 

Zona 
urbana 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato 

Mapear estrutura de drenagem de águas 
pluviais (identificando a localização, o 
dimensionamento e o comprimento de 
cada trecho) e pontos críticos de 
alagamento na zona urbana. Buscar apoio 
de Instituições de Ensino e Pesquisa 

Custo 
estimado R4 
20.000,00 

E 
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Tabela 6.6: Matriz 5W2H das ações e projetos - Desenvolvimento Institucional - PMSB Liberato Salzano (continuação) 

MATRIZ 5W2H  DAS AÇÕES E PROJETOS - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

CÓDIG 
AÇÃO 

WHAT? WHY? WHERE? WHO? WHEN? HOW? HOW MUCH? PRIORID.  

O QUE?  POR QUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO CUSTA? VIABILID. 

1-D 
Programa de comunicação para incentivar a 
participação da população na fiscalização dos 
serviços de saneamento básico (controle social) 

Atender a Lei 11.445, 
garantir o controle 
social 

Município  
Prefeitura 
Municipal e 
conselhos 

No curto prazo Ação conjunta de secretarias afins 
 Custos 
administrativos 

C 

2-D 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA: Realizar 
campanhas de sensibilização da população para 
temas relacionados ao saneamento básico e 
elaborar materiais explicativos sobre o 
saneamento básico (com as ações 1-A, 5-E e 3-R) 

Garantir gestão 
sustentável, 
transparente e 
participativo do 
saneamento básico 

Município  

Prefeitura 
Municipal 
(Secretaria de 
Educação) 

Imediato  

Constituir GT para deliberar sobre 
linha didática das ações de educação 
ambiental e mobilização social 
(conjuntamente com as ações 1-A, 5-
E e 3-R) 

 Custos 
administrativos 

C 

3-D 
Desenvolver um plano de emergência relacionado 
a acidentes com produtos químicos 

Evitar a contaminação 
dos recursos hídricos e 
do solo 

Na rodovia 
federal e no 
município 

Prefeitura 
Municipal e 
Defesa Civil  

Imediato 
Fomentar a ação junto às 
autoridades responsáveis  

 Custos 
administrativos 

E 

4-D 
Monitorar e fiscalizar a poluição do solo, das 
águas e do ambiente. 

Garantir salubridade 
ambiental 

Município 
Prefeitura 
Municipal  

Após aprovação do PMSB  Elaborar plano de monitoramento  
 Custos 
administrativos 

L 

5-D 

Incentivar a participação de diferentes setores na 
gestão do PMSB (usuários, entidades, município, 
poderes instituídos, etc.) Constituir Conselho de 
Gestores do Saneamento Básico 

Difundir a importância 
do acompanhamento 
das ações e da 
participação na gestão 
do PMSB  

Município 
Prefeitura 
Municipal e 
Conselhos  

Após aprovação do PMSB 
Disponibilizar informações e 
proporcionar discussão através de 
reuniões / audiências 

 Custos 
administrativos 

C 

6-D 
Programa de reposição das matas ciliares junto às 
margens dos arroios. (Com 12-D). 

Garantir a salubridade 
e preservação 
ambiental 

Município 
Prefeitura 
Municipal  

Após aprovação dp PMSB, 
conjuntamente com as 
ações 14-A e 3-P. Quando 
da elaboração do Plano de 
Bacia Hidrográfica 

Recuperar e preservar as matas 
ciliares (áreas junto às margens dos 
rios a serem preservadas conforme 
legislação) 

 Custos 
administrativos 

M 

7-D 
Identificar e zonear áreas de risco (com as ações 
5-A e 7-P) 

Evitar/minimizar 
impactos decorrentes 
de áreas de risco 

Município 
Prefeitura 
Municipal  

Após aprovação do PMSB  
Conjuntamente com as ações 5-A e 
7-P 

 Custos 
administrativos 

C 

8-D 

Realizar o acompanhamento dos serviços de 
saneamento básico através de um Conselho 
Gestor do PMSB. Envolver  o Conselho municipal 
de Saúde e realizar  eventos de prestação de 
contas e recebimentos de sugestões. 

Garantir o controle 
social e integrar 
saneamento e saúde 

Município 

Prefeitura 
Municipal, 
Conselhos, 
entidades 
representativas 
no município 

Após aprovação do PMSB  
Instituir um Conselho Gestor do 
PMSB 

 Custos 
administrativos 

C 
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Tabela 6.6: Matriz 5W2H das ações e projetos - Desenvolvimento Institucional - PMSB Liberato Salzano (continuação) 

MATRIZ 5W2H  DAS AÇÕES E PROJETOS - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

CÓDIG 
AÇÃO 

WHAT? WHY? WHERE? WHO? WHEN? HOW? HOW MUCH? PRIORID.  

O QUE?  POR QUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO CUSTA? VIABILID. 

9-D 
Programa de inclusão de agricultores e 
indígenas nas ações de saneamento 
básico. 

Garantir a universalização do 
saneamento básico e o uso 
racional da água e proteção 
do ambiente  

Zona rural e Terra 
Indígena  

Prefeitura Municipal  Após aprovação do PMSB 
Elaboração do programa de inclusão 
e universalização do saneamento 
básico 

 Custos 
administrativos 

M 

10-D 
Publicar indicadores de desempenho 
objetivando à transparência 

Incentivar a participação e o 
controle social 

Município Prefeitura Municipal Após aprovação do PMSB  
Coleta de dados e composição dos 
indicadores 

 Custos 
administrativos 

C 

11-D 

Buscar a cooperação entre as 
secretarias e as instituições envolvidas 
com os serviços de saneamento básico 
( CIGRES/ CORSAN/ EMATER/ SESAI) - 
ações 8-D e 14-D 

Evitar ações pontuais e 
desorientadas quanto aos 
objetivos estratégicos 

Município 
Prefeitura Municipal, 
Corsan, Emater, 
Cigres e Sesai 

Após aprovação do PMSB  
Reavaliação dos procedimentos e 
estreitar relações 

 Custos 
administrativos 

C 

12-D 
Programa de preservação dos recursos 
hídricos e áreas de preservação 
permanente. 

Garantir a salubridade e 
preservação ambiental 

Município Prefeitura Municipal  

Após aprovação dp PMSB, 
conjuntamente com as 
ações 14-A e 3-P. Quando 
da elaboração do Plano 
de Bacia Hidrográfica 

Com auxílio de instituições de 
ensino, Agência Nacional das Águas 
e voluntários, desenvolver e 
implementar programa de 
preservação de áreas permanentes.  

 Custos 
administrativos 

M 

13-D 
Capacitar servidores municipais na 
área do saneamento básico 

Garantir padrão de qualidade 
na prestação dos serviços de 
saneamento básico 

Município 
Prefeitura Municipal 
(Secretaria de 
Planejamento) 

Após aprovação do PMSB 
Definir plano estratégico para 
capacitação de RH 

 Custos 
administrativos 

C 

14-D 
Estreitar as relações entre as 
secretarias para otimizar os 
procedimentos  

Evitar ações pontuais e 
desorientadas quanto aos 
objetivos estratégicos 

Município Prefeitura Municipal  Imediato Reavaliação dos procedimentos 
 Custos 
administrativos 

C 

15-D 

Compatibilizar o PMSB com o Plano de 
Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio da Várzea (Decreto 
7.217/10 – Art. 19). 

Atender a legislação vigente 
Comite BH do Rio 
da Várzea 

Comitê BH e 
Prefeitura Municipal 

Após aprovação do PMSB Quando da elaboração do PBH 
 Custos 
administrativos 

M 

 



 

 
 

7. 
 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

7. ANEXOS 

A Figura 7.1 e a Figura 7.2 apresentam o Decreto Municipal 038, de 05 de agosto de 2015, que cria o 

Comitê de Controle Social de Saneamento Básico em Liberato Salzano e dá outras providências. 

 

Figura 7.1: Decreto Municipal 038, de 5 de agosto de 2015 
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Figura 7.2: Decreto Municipal 038, de 5 de agosto de 2015 
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As figuras a seguir apresentam os Registro de Contrato de Acervo Técnico referente ao projeto de 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Liberato Salzano 

 

Figura 7.3: Registro de Contrato de Acervo Técnico 
 

 

Figura 7.4: Registro de Contrato de Acervo Técnico 
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Figura 7.5: Registro de Contrato de Acervo Técnico 
 


