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1. INTRODUÇÃO   

O Sistema de Informações do Saneamento Básico (SISB) tem por objetivo organizar dados e 

informações, dar consistência a estes e divulgá-los, de modo que possam fornecer subsídios para o 

acompanhamento e a gestão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). 

No plano institucional, a administração deste SISB ficará sob a coordenação dos órgãos gestores da 

política de saneamento básico: a Secretaria de Planejamento e Administração sob a supervisão do 

Conselho Gestor de Saneamento Básico, previsto na Política Municipal de Saneamento Básico do 

município de Liberato Salzano. A coleta, a interpretação, a modificação dos dados e das informações 

deverá ficar ao encargo de um setor específico e capacitado no âmbito dos quadros de servidores do 

município. 

Os dados gerenciais e de tomada de decisão serão organizados por meio de um programa de 

planilhas eletrônicas (Excel) em tabelas e plantas, e cadastros de dados a serem construídos e 

atualizados. A versão do SISB foi concebida para trabalhar em plataforma Windows, utilizando 

programas para a tabulação de dados e sua apresentação na forma de gráfico, a exemplo do 

programa Office – Excel. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) abrigará uma página web, que pode ser 

acessada em www.ufrgs.br/planomsb.  A página está em permanente atualização e adaptação às 

necessidades do município participante da rede. A Figura 1.1 apresenta a abertura da página web. 

 
Figura 1.1: Abertura da página web para gestão do PSMB 

 

http://www.ufrgs.br/planomsb
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2. SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA AUXÍLIO A TOMADA 
DE DECISÃO   

A página web abrigada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que tem por 

objetivo organizar os dados do PMSB e divulgá-los de modo que possam fornecer subsídios para a 

gestão do Plano, está em fase de desenvolvimento e deverá estar em permanente atualização às 

necessidades do município. Para tanto, é importante o município repassar dados e informações 

sobre os serviços de saneamento básico e sobre o PMSB à Universidade para que esta possa 

continuamente atualizar a página.  

A página pode ser acessada em: www.ufrgs.br/planomsb.   

Nos subitens a seguir será brevemente descrito as diferentes informações a serem compostas e 

encontradas na página.  

2.1. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB  

Na página web proposta poderá ser consultado os principais relatórios do PMSB de Liberato Salzano: 

Relatório 1 - Diagnóstico Técnico Participativo onde são apresentados a caracterização das áreas que 

compõem o saneamento básico e a caracterização socioeconômica e ambiental do município; 

Relatório 2 – Prospectiva e Planejamento Estratégico onde são apresentados os cenários financeiros, 

gerenciais e ambientais desenvolvidos para o saneamento básico considerando o horizonte do plano 

de 30 anos;  Relatório 3 - Projetos, Programas e Ações onde são apresentados as ações, metas e as 

prioridades definidas durante o processo de construção do PMSB para o saneamento básico; 

Relatório 4 – Indicadores de Desempenho aplicados ao saneamento básico onde são apresentados os 

indicadores de desempenho propostos que pretendem contribuir na aferição do estado da arte em 

fazer saneamento básico e seus avanços e auxiliar na tomada de decisão e; o Relatório 7 - Execução 

do Plano Municipal de Saneamento Básico onde é apresentado  uma proposta ao município para 

atuar na regulação dos serviços de saneamento básico. A Figura 2.1 apresenta a abertura dos 

relatórios.  

 

http://www.ufrgs.br/planomsb
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Figura 2.1: Página web para gestão do PSMB - relatórios 

Na página web é possível também consultar o caderno (Figura 2.2) das ações aprovadas nos 

seminários abertos à população, nele também consta, resumidamente, as diretrizes e os princípios 

do PMSB de Liberato Salzano e os esquemas representativos da minuta do projeto de lei que institui 

a política municipal de saneamento básico (Figura 2.3) e a proposta para a revisão do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do município de Liberato Salzano. 

 
Figura 2.2: Capa e contra capa do caderno do PMSB. 
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Figura 2.3: Esquema da Política Municipal de Saneamento Básico de Liberato Salzano 

 

2.2. PLANO DE AÇÕES - FERRAMENTA 5W2H 

Para incrementar e auxiliar na gestão do PMSB de Liberato Salzano recomenda-se utilizar métodos 

de gestão que possam contribuir efetivamente para a melhoria da administração e acompanhamento 

das ações e projetos propostos pelo PSMB. Para os planos de ações de cada meta recomenda-se 

adotar a ferramenta 5W2H, detalhada no Relatório 7 - Execução do Plano Municipal de Saneamento 

Básico.   

As tabelas onde consta a matriz 5W2H para as ações e projetos levantados pelo PMSB, apresentadas 

no Relatório 7,  está incluso no programa de planilhas eletrônicas (Excel) desenvolvido pelo PMSB, o 

que permitirá sua constante avaliação, atualização e modificação pelos órgãos gestores da política de 

saneamento básico. A matriz 5W2H poderá também ser acompanhada pelos usuários e gestores por 

meio da página web, conforme relacionado na Figura 2.4. A Figura 2.5 apresenta a planilha eletrônica 

(Excel) elaborada pelo PMSB que contêm as tabelas com a matriz 5W2H para as ações e projetos 

levantados pelo Plano.  
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Figura 2.4: Página web para o acompanhamento dos planos de ações do PSMB - ferramenta 5W2H 
 

 

 

Figura 2.5: Planilhas eletrônica (Excel) que contêm as tabelas da matriz 5W2H para as ações e projetos 
levantados pelo PMSB 
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2.3. LEGISLAÇÃO 

Na página web é possível consultar a legislação básica que regulamenta a Política Nacional de 

Saneamento Básico e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme relacionado na Figura 2.6. 

Esta página permite o acesso a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, a Lei 12.305, de 02 de agosto de 

2010, e seus respectivos decretos regulamentadores, bem como outras leis e resoluções relacionadas 

ao tema do saneamento básico. 

 

Figura 2.6: Página web para a consulta da Legislação Federal aplicada ao saneamento básico 

Também será possível consultar a legislação municipal que possui interface com a temática do 

saneamento básico. Essa legislação municipal associada a área do saneamento básico está detalhada 

e comentada no subitem 2.6 do Relatório 1 - Diagnóstico Técnico Participativo e brevemente listada 

abaixo: 

 Lei Orgânica Municipal, de 03 de abril de 1990, que disciplina a organização do Município e 

dos Poderes, institui diretrizes para os diferentes serviços, sendo o saneamento básico um 

deles, e dá outras providências;  

 Lei Municipal nº 2.715, de 12 de dezembro de 2008, que institui as diretrizes urbanas do 

município de Liberato Salzano e dá outras providências; 
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 Lei Municipal nº 3315, de 26 de dezembro de 2013, que autoriza o poder executivo municipal 

a aprovar o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PRGIRS) e dá outras 

providências; 

 Lei Municipal nº 1.169, de 29 de dezembro de 1993, que Estabelece o Código Tributário do 

Município, consolidando a Legislação Tributária e dá outras providências. Esta lei estabelece 

normas para a Fixação e Arrecadação de Taxas de Lixo; 

 Lei Municipal nº 2.663, de 11 de julho de 2008, que institui o Departamento Municipal do 

Meio Ambiente, dispõem sobre a Política Ambiental do município de Liberato Salzano e dá 

outras providências. 

2.4. SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES DE 
SANEAMENTO - SMIS 

As tabelas onde consta o grupo de indicadores de saneamento básico apresentados no Relatório 4 – 

Indicadores de Desempenho aplicados ao saneamento básico, está incluso no programa de planilhas 

eletrônicas (Excel) desenvolvido pelo PMSB, o que permitirá sua constante avaliação, atualização e 

modificação pelos órgãos gestores da política de saneamento básico. Os principais indicadores de 

saneamento básico também serão disponibilizados na página web, no ícone SMIS - ENTER, conforme 

relacionado na Figura 2.7, para permitir o acompanhamento pelos usuários e gestores das 

informações mais relevantes nas áreas do abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos 

sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais.   

 
Figura 2.7: Página web para a consulta do Sistema Municipal de Indicadores de Saneamento - SMIS 

 



12 

 

2.4.1 Informações relativas ao abastecimento de água  

A seguir serão destacados os principais indicadores de saneamento básico a serem disponibilizados 

na página web, no ícone SMIS - ENTER, para permitir o acompanhamento pelos usuários e gestores 

das informações mais relevantes para a área do abastecimento de água. 

a) Número de economias abastecidas com águas no município de Liberato Salzano (Figura 2.8):  

atualização periódica do gráfico conforme as publicações do IBGE  (http://www.cidades.ibge.gov.br). 

 
Figura 2.8: Domicílios por tipo de abastecimento de água – Liberato Salzano (IBGE, 2010). 

   

b) Vigilância da qualidade da água para consumo humano (Tabela 2.1): atualização periódica da 

tabela conforme as publicações do SNIS (http://www.snis.gov.br/).  

 
Tabela 2.1: Tabela dos indicadores de qualidade da água para consumo humano 

INDICADORES SOBRE QUALIDADE - AGUA (SNIS) 2012 2013 META 

QD001 
Atendimento da portaria sobre 
qualidade da Água 

- 
Atende 

integralmente 
 Atende 

integralmente 
  

IN071 Economias atingidas por paralisações econ./paralis.       

IN072 Duração média das paralisações horas/paralis.       

IN073 Economias atingidas por intermitências econ./interrup.       

IN074 Duração média das intermitências horas/interrup.       

IN083 Duração média dos serviços executados hora/serviço       

IN079 
Índice de conformidade da quantidade 
de amostra - Cloro Residual 

% 406,94 477,58   

IN075 
Incidência das análises de cloro residual 
fora do padrão 

% 0,44 0,42   

IN080 
Índice de conformidade da quantidade 
de amostra - Turbidez 

% 312,30 301,79   

IN076 
Incidência das análises de turbidez fora 
do padrão 

% 0,06 0,00   

IN085 
Índice de conformidade da quantidade 
de amostra - Coliformes Totais 

% 65,08 77,38   

IN084 
Incidência das análises de coliformes 
totais fora do padrão 

% 0,91 3,59   

 

http://www.cidades.ibge.gov.br/
http://www.snis.gov.br/
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c) Tarifa de água e esgoto da CORSAN (Tabela 2.2): atualização periódica da tabela conforme as 

alterações anuais da CORSAN (www.corsan.gov.br).  

 

Tabela 2.2: Tarifa de água e esgoto da CORSAN para 2015-2016 (Fonte: www.corsan.gov.br) 

 

 

2.4.2 Informações relativas ao esgotamento sanitário  

A seguir serão destacados os principais indicadores de saneamento básico a serem disponibilizados 

na página web, no ícone SMIS - ENTER, para permitir o acompanhamento pelos usuários e gestores 

das informações mais relevantes para a área do esgotamento sanitário. 

a) Número de domicílio por tipo de esgotamento sanitário em Liberato Salzano (Figura 2.9):  

atualização periódica do gráfico conforme as publicações do IBGE (http://www.cidades.ibge.gov.br). 

 

http://www.corsan.gov.br/
http://www.corsan.gov.br/
http://www.cidades.ibge.gov.br/
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Figura 2.9: Domicílios por tipo de esgotamento sanitário – Liberato Salzano, 2010 (Fonte: IBGE, 2010) 

b) Vigilância dos indicadores de desempenho para esgotamento sanitário (Tabela 2.3): atualização 

periódica da tabela conforme as publicações do SNIS (http://www.snis.gov.br/).  

 
Tabela 2.3: Indicadores para o Esgotamento Sanitário, relativos ao município de Liberato Salzano 

INDICADORES DE DESEMPENHO - ESGOTO (SNIS) 2012 2013 META 

INDICADORES 
OPERACIONAIS   

IN056 
Índice de atendimento total de esgoto 
referido aos municípios atendidos com água 

%       

IN024 
Índice de atendimento urbano de esgoto 
referido aos municípios atendidos com água 

%      80 

IN047 
Índice de atendimento urbano de esgoto 
referido aos municípios atendidos com 
esgoto 

%       

IN015 Índice de coleta de esgoto %       

IN016 Índice de tratamento de esgoto %       

IN046 
Índice de esgoto tratado referido à água 
consumida 

%       

IN021 Extensão da rede de esgoto por ligação m/lig.       

IN059 
Índice de consumo de energia elétrica em 
sistemas de esgotamento sanitário 

kWh/m³       

INDICADORES 
SOBRE 

QUALIDADE  

IN077 
Duração média dos reparos de 
extravasamentos de esgotos 

horas/extrav.       

IN082 
Extravasamentos de esgotos por extensão 
de rede 

extrav./km       

 

2.4.3 Informações relativas aos resíduos sólidos 

A seguir serão destacados os principais indicadores de saneamento básico a serem disponibilizados 

na página web, no ícone SMIS - ENTER, para permitir o acompanhamento pelos usuários e gestores 

das informações mais relevantes para a área dos resíduos sólidos domiciliares (RSD). 

a) Destino dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) em Liberato Salzano (Figura 2.10):  atualização 

periódica do gráfico conforme as publicações do IBGE (http://www.cidades.ibge.gov.br). 

 

http://www.snis.gov.br/
http://www.cidades.ibge.gov.br/
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Figura 2.10: Destino dos resíduos sólidos domiciliares – Liberato Salzano (Fonte: IBGE, 2010) 

 

b) Resultado da caracterização dos resíduos sólidos domiciliares de Liberato Salzano em 02 de 

julho de 2014 (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11: Composição gráfica dos RSU analisados no dia 02 de Julho 

 

c) Estimativa da quantidade de resíduos sólidos domiciliares gerados em Liberato Salzano (Tabela 

2.4): Atualização periódica anual do gráfico conforme as informações a serem repassadas ao 

município pelo Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos (CIGRES). 

Tabela 2.4: Estimativa da quantidade de resíduos gerados em Liberato Salzano para o ano de 2014 

Média/ano Média/mês  Média/dia  Média² 

Toneladas  Toneladas  Toneladas  Kg/habitante.dia  

349.32 29.11¹ 0.97 0.4537 
Observações: 
¹: O dado referente à 29,11 ton/mês foi obtido no CIGRES, média mensal para 2014  
²: Para o cálculo da média adotou o valor de 2139 habitantes que é referente a 37 % da população 
total no município que é atendido pelos serviços de coleta conforme dados do IBGE  
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d) Receitas e despesas com os serviços de resíduos sólidos ( Tabela 2.5 e Figura 2.12): Atualização 

periódica anual do gráfico. 

Tabela 2.5: Receitas e despesas com os serviços de resíduos sólidos para o ano de 2014 

RECEITAS Decorrentes das taxas de resíduos R$/mês 2.181,55 

DESPESAS 

Serviços de coleta e transporte R$/mês 10.278,00 

Dispor os resíduos no CIGRES R$/mês 2.700,00 

Total R$/mês 12.978,00 
 

 

 

Figura 2.12: Valores totais referente aos serviços de resíduos sólido  

 

 

e) Vigilância dos indicadores de desempenho para resíduos sólidos (
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Tabela 2.6): estas informações deverão ser atualizadas anualmente e fornecidas ao SNIS 

(http://www.snis.gov.br/). 

http://www.snis.gov.br/
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Tabela 2.6: Banco de dados e Indicadores para o monitoramento dos esforços que visam a universalização dos 
serviços de saneamento básico em Liberato Salzano - Valores aproximados 

INDICADOR DE DESEMPENHO - RESÍDUOS SÓLIDOS  UNID. 
MÉDIA PARA 
O ANO 2014 

META 

R-1 

INFORMAÇÕES 
OPERACIONAIS 

Número de habitantes abrangidos pela coleta RSD Hab. 2142   

R-2 Número total de habitantes no município Hab. 5780   

R-3 Quantidade de resíduos coletados e transportados 
até o CIGRES 

ton/mês 29,11   

R-4 ton/ano 349,32   

R-5 Quantidade de resíduos dispostos no aterro sanitário 
do CIGRES 

ton/mês     

R-6 ton/ano   Diminuir 

R-7 Quantidades de resíduos reciclados e compostados 
no CIGRES 

ton/mês     

R-8 ton/ano   Aumentar 

R-9 Km rodados na coleta seletiva dentro do município Km/mês     

R-10 Km rodados para o transporte dos RSD até o CIGRES Km/mês     

R-11 
Número de funcionário envolvidos nos serviços da 
coleta seletiva 

nº 3   

R-12 
Número de recicladores organizados atuantes no 
município 

nº 0   

 

 

INDICADOR DE DESEMPENHO - RESÍDUOS SÓLIDOS  UNID. 
MÉDIA PARA 
O ANO 2014 

META 

R-13 

RECEITAS 

Receita valor lançado - taxa de lixo IPTU R$/mês   Equilibrar a 
receita R-14 Receita do valor arrecadado – taxa de lixo IPTU R$/mês 2182 

R-15 
Receita decorrente da central de triagem e 
compostagem a ser repassado ao Município pelo 
CIGRES 

R$/mês 2716 Aumentar  

R-16 

CUSTOS 

Custos com a coleta dos RSD dentro do município 
(custo com funcionários e Km rodados) 

R$/mês 5958   

R-17 
Custos com o transporte dos RSD coletados até o 
CIGRES 

R$/mês 4896   

R-18 
Custos para dispor os RSD no aterro sanitário do 
CIGRES 

R$/mês 2666   

R-19 Custos com a coleta seletiva R$/mês 
 

Implementar 
coleta seletiva  

R-20 Custos RSSS – Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde R$/mês     

R-21 Custos com serviços de varrição R$/mês     

R-22 
Custos com a operação, manutenção de 
equipamentos e investimentos na unidade de 
transbordo. 

R$/ano   
Apropriar os 

custos 

 

2.4.4 Informações relativas a drenagem e manejo de águas pluviais 

A seguir serão destacados os principais indicadores de saneamento básico a serem disponibilizados 

na página web, no ícone SMIS - ENTER, para permitir o acompanhamento pelos usuários e gestores 

das informações mais relevantes para a área da drenagem e manejo de águas pluviais. 

a) Vigilância dos indicadores de desempenho para drenagem e manejo de águas pluviais (Tabela 

2.7): estas informações deverão ser atualizadas anualmente. 
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Tabela 2.7: Indicadores de desempenho propostos à área de drenagem e manejo de águas pluviais 

INDICADORES DE DESEMPENHO PROPOSTOS  
DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

ANO 
META 

2014 

Número de pontos de alagamentos nas via pública 07 Zero 

Número de reclamações devido a alagamentos dos pátios, entupimentos 
das bocas de lobo, deposição de sedimentos 

02 Zero 

Número de casas em área de risco Aprox. 15 Zero 

Metros de rede de drenagem pluvial e respectivos diâmetros 
  

Número de propriedades com prejuízos devido a estiagem ou alagamentos 
  

Número de poços profundos de água fechados por terem secado 01 Zero 

. 

2.4.4 Informações relativas a avaliação da qualidade e melhoria contínua do 

PMSB de Liberato Salzano 

Também estará disponibilizado na página web, no ícone SMIS - ENTER, os índices de avaliação e 

acompanhamento periódico de um Plano Municipal de Saneamento (PMSB) desenvolvido por 

Daronco (2014). A avaliação do próprio plano objetiva otimizar o seu acompanhamento, diagnosticar 

a necessidade de ajustes às metas programadas e destacar quais são os pontos onde o planejamento 

estabelecido precisa de intervenções e reforços nas ações desenvolvidas para que as metas sejam de 

fato alcançadas. Os índices propostos são o Índice de Qualidade (IQ) do PMSB, e o Índice de Auditoria 

(IA) do PMSB, descritos detalhadamente no Relatório 4 – Indicadores de Desempenho aplicados ao 

saneamento básico. 

a) Índice de qualidade dos PMSB - IQ: O IQ infere sobre o processo de atendimento aos requisitos 

básicos de um PMSB, qualificando-os quanto a sua elaboração e suas revisões. Sustentado por dez 

indicadores escolhidos com base no texto da Lei nº 11.445/2007, o IQ objetiva permitir ao município 

detectar pontos fracos e propor melhorias para quando das revisões periódicas do Plano (DARONCO, 

2014, p. 22). A  

b) Tabela 2.8 apresenta o IQ aplicado no atual momento do PMSB de Liberato Salzano.  
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Tabela 2.8: Pontuação dos indicadores do Índice de Qualidade do PMSB de Liberato Salzano em 2015 

1 = RUIM/SEM DADOS

0 - 1 = NÃO ATENDIDO

ATD SUF AVA NOTA

IQ-1 1 2 2 4

IQ-2 1 2 3 6

IQ-3 1 2 1 2

IQ-4 1 2 3 6

IQ-5 1 2 2 4

IQ-6 1 2 2 4

IQ-7 1 2 1 2

IQ-8 1 2 2 4

IQ-9 1 1 1 1

IQ-10 1 2 3 6

2 = MELHORAR 4 - 6 = ATENDIDO

ÍNDICE DE QUALIDADE (IQ) DO PMSB

Diretrizes básicas do Ministério das Cidades

PMSB:

DATA: 

AVALIADOR(A):

LEGENDA

ATD = ATENDIMENTO

SUF = SUFICÊNCIA

AVA = AVALIAÇÃO

Objetivos, metas e ações para universalização

Comitê gestor do PMSB

Educação Ambiental

Desenvolvimento institucional

Compatibilidade com outros planos

Qualificação dos servidores envolvidos com o PMSB

2 = REGULAR 3 = BOM

ATDE X SUF X AVA

Participação da sociedade

Diagnóstico dos serviços de saneamento básico

Avaliação periódica do PMSB

INDICADOR

NOTA

Liberato Salzano

mar/14

Liesbet Olaerts

1 = ATENDIDO0 = NÃO ATENDIDO

2 = ABORDAGEM SUFICIENTE1 = ABORDAGEM INSUFICIENTE

 

 

c) Índice de auditoria dos PMSB - IA: O IA analisa o desempenho dos PMSB através do uso de uma 

série de dez indicadores consolidados do setor. Objetiva a explanação, de maneira concisa, do status 

(evolução ou retrocesso) dos serviços de saneamento (DARONCO, 2014, p. 23 ). A Tabela 2.9 e Figura 

2.13 apresenta o IA aplicado no atual momento do PMSB de Liberato Salzano. 

 
 
 

Tabela 2.9: Índice de Auditoria (IA) para o PMSB de Liberato Salzano. 
Súbíndices do IA 2014 

IA-4 Índice de tratamento de esgoto 0 

IA-6 Índice de atendimento com rede de esgoto 0 

IA-7 índice de atendimento com rede de água 84,49 

IA-8 Índice de desempenho financeiro - SAA e SES 112,7 

IA-9 índice de autosuficiência de caixa - RSD 27,23 

IA-10 Taxa de recuperação de materiais rec icláveis 1 
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Figura 2.13: Índice de Auditoria (IA) para o PMSB de Liberato Salzano. 

 

2.5. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - MATERIAIS 
EDUCATIVOS 

Será disponibilizado na página web um espaço para divulgação do Programa de Educação Ambiental a 

ser estruturado e empreendido pelo município, previsto em diversas ações do PMSB (1-A; 5-E; 3-R e 

2-D), bem como os materiais educativos adotados pelo município para divulgação das campanhas. 

Deve-se compreender que o Programa de Educação Ambiental a ser elaborado pelo município é 

também um importante meio para apoiar outras ações propostas pelo PMSB, como a ação 5-R 

Desenvolver projeto de incentivo a compostagem domiciliar a partir da utilização de resíduos 

orgânicos. Nesse contexto, sugere-se campanhas educativas permanentes e confecções de materiais 

para o incentivo da coleta seletiva, da compostagem domiciliar, dos cuidados com a água, dentre 

outros temas que o município considerar relevantes.  

Um dos materiais educativos que estará disponível em formato digital é a cartilha “O município que 

queremos: entenda porque saneamento é básico e sua participação é muito importante". Material 

desenvolvido pela equipe do UFRGS/IPH, com o apoio financeiro da FUNASA, com o objetivo de 

suprir eventuais dificuldades de compreensão das pessoas acerca dos serviços que compõem o 

saneamento básico e, sobretudo, incentivar um maior envolvimento da sociedade na temática. O 

material foi confeccionado para conter textos curtos e linguagem simples, com muitas ilustrações e 

desenhos esquemáticos, a fim de despertar o interesse no tema e permitir a compreensão de pessoas 

de qualquer faixa etária, desde o público adulto até o público infantil. A Figura 2.14 e Figura 2.15 

mostram páginas da Cartilha. 
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Figura 2.14: Páginas da cartilha de saneamento básico. 

 

 

Figura 2.15: Esquema "não curtir" e "curtir" referente aos serviços de resíduos sólidos.  

 

Outro material passível de ser utilizado pelo município e disponibilizado na página web são os 

materiais educativos elaborados pelo CIGRES que objetivam estimular a participação da população na 

coleta seletiva e sensibilizá-los para questões de condicionamento e destinação adequada dos 

resíduos (Figura 2.16). No entanto, deve-se primeiramente buscar o consentimento do CIGRES para 

sua divulgação digital e verificar a possibilidade de adaptá-los a realidade de Liberato Salzano e a 

campanha de coleta seletiva a ser organizada pelo município.  
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Figura 2.16: Materiais educativos sobre coleta seletiva desenvolvido e distribuído pelo CIGRES. 

 

2.6. AGENDA PARA O CONTROLE SOCIAL  

Segundo o Decreto Nº 8.211, de 21 de março de 2014, será vedado o acesso aos recursos federais ou 

aos recursos geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, quando destinados a serviços 

de saneamento básico, àqueles titulares de serviços públicos de saneamento básico que não 

instituírem, por meio de legislação específica, o controle social realizado por órgão colegiado.  

O inciso IV, do artigo 34 do Decreto Nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei Nº 

11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico 

estabelece que o mecanismo para o exercício do controle social dos serviços públicos de saneamento 

básico poderá ser exercido pela participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na 

formulação da política de saneamento básico bem como no seu planejamento e avaliação.  

O Comitê Executivo e o Comitê de Coordenação, responsáveis pela a elaboração do PMSB de 

Liberato Salzano, deliberaram pela constituição de um Conselho Gestor para o Saneamento básico, 

cujas funções estarão regulamentadas na Lei Municipal que estabelecerá diretrizes para a Política 
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Municipal de Saneamento Básico, detalhado no Relatório 5 - Minuta de Projeto de Lei para 

Institucionalizar a Política Municipal de Saneamento Básico, o Plano de Saneamento Básico (PMSB). 

2.7. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS - SIAGAS 

O SIAGAS é um sistema de informações de águas subterrâneas desenvolvido pelo Serviço Geológico 

do Brasil - SGB, que é composto por uma base de dados de poços, permanentemente atualizada, e 

de módulos capazes de realizar consulta, pesquisa, extração e geração relatórios (Figura 2.17). Pode 

ser acessado por meio do endereço http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/ . 

O SIAGAS desenvolvido e mantido pelo SGB, a partir do mapeamento e pesquisa hidrogeológica em 

todo o país, permite a gestão adequada da informação hidrogeológica e a sua integração com outros 

sistemas. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, através da Moção N. 038, de 7 de 

dezembro de 2006, recomendou a adoção do SIAGAS, pelos órgãos gestores estaduais, Secretarias 

dos Governos Estaduais, Agência Nacional de Águas - ANA e Usuários dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos, como base nacional compartilhada para armazenagem, manuseio, intercâmbio e 

difusão de informações sobre águas subterrâneas. A Moção Nº 039 da CNRH recomenda a integração 

entre os sistemas SIAGAS, SNIRH, SINIMA, SIGHIDRO, SNIS e SIPNRH. 

 

 

Figura 2.17: Página CPRM para utilização do SIAGAS (Fonte: http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/) 
 

http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/
http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/pdf/Mocao_038_CNRH.pdf
http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/pdf/Mocao_038_CNRH.pdf
http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/
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2.8. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

Será disponibilizado na página web um espaço para divulgação da estrutura administrativa da 

Prefeitura Municipal de Liberato Salzano, composta por um conjunto de secretarias e conselhos que 

tem como objetivo a prestação dos serviços básicos à sociedade. Também será disponibilizado os 

principais contatos dos profissionais responsáveis pelos serviços de saneamento básico, telefônicos e 

seus respectivos correios eletrônicos. O organograma que compõe as secretarias municipais e os 

conselhos podem ser visualizados na Figura 2.18 e Figura 2.19, respectivamente, e os principais 

contatos na Tabela 2.10. 

 

 
Figura 2.18: Organograma do município de Liberato Salzano 

 

 

 

Figura 2.19: Conselhos existentes no município de Liberato Salzano 
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Tabela 2.10: Contatos 

CONTATO TELEFONE E-MAIL 

PREFEITURA MUNICIPAL (55) 3755-1133  

CAMARA MUNICIPAL (55) 3755-1166  

HOSPITAL MUNICIPAL (55) 3755-1251  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (55) 3755-1133  

SECRETARIA DE AGRICULTURA (55) 3755-1180 agricultura@liberatosalzano-rs.com.br 

SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (55) 3755-1133  

DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE (55) 3755-1180 meioambiente@liberatosalzano-rs.com.br 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55) 3755-1133 educacaoliberatosalzano@gmail.com 

CORSAN   

CIGRES   

EMATER   

SESAI   

BRIGADA MILITAR 190  

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 191  

CORPO DE BOMBEIROS   

CONSELHO TUTELAR   

CORREIOS   

DELEGACIA DE POLÍCIA   

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA   

 

 

 


