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ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Edição: novembro de 2016 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1. A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades 

(SNSA/MCidades), no uso de suas atribuições e visando contribuir com os titulares dos 

serviços públicos de saneamento básico, apresenta o presente Roteiro de Avaliação de 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

1.2. As orientações e diretrizes deste Roteiro de Avaliação, bem como os critérios e 

parâmetros apresentados são de natureza orientativa e de aplicação voluntária, podendo ser 

adotadas pelos titulares dos serviços outras instruções, tomando a precaução de justificá-las, 

em razão das peculiaridades locais, e desde que não contrariem os dispositivos da Lei 

Nacional de Saneamento Básico (LNSB) – Lei Federal nº 11.445, de 2007 –, e de seu 

regulamento – Decreto Federal nº 7.217, de 2010. 

1.3. Acompanha o presente documento, uma planilha em Excel contendo a Tabela de 

Conteúdo e Avaliação para a aplicação do presente Roteiro.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A partir de 2007, com a promulgação da Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 

2007, denominada Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB), a prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico deve observar uma série de condições que garantam o acesso 

de todos a serviços de qualidade e com continuidade. As obrigações e as responsabilidades do 

poder público e dos prestadores de serviços estão claramente definidas, assim como os 

direitos da sociedade. 

2.2. Essa lei tornou obrigatória a elaboração da Política e do Plano de Saneamento 

Básico pelos titulares dos serviços. O regulamento da Lei, Decreto Federal nº 7.217, de 
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2010, alterado pelo Decreto Federal 8.629, de 2015, determinou que, após 31 de dezembro de 

2017, o acesso a recursos da União, quando destinados a investimentos nos serviços de 

saneamento básico, estará condicionado à existência de Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB). 

2.3. Planejar o saneamento básico é essencial para estabelecer as soluções de curto, médio 

e longo prazo, assim como para definir a forma de atuação de todas as instituições e órgãos 

responsáveis, na busca pela universalização com equidade e integralidade, ressaltando a 

importância da participação da sociedade nas decisões sobre as prioridades de investimentos e 

a organização dos serviços, dentre outras. 

2.4. O Plano de saneamento básico é o instrumento em que devem ser definidas as 

prioridades de investimentos, bem como os objetivos e as metas, de forma a orientar a atuação 

dos prestadores de serviços. 

2.5. O poder público local e os órgãos responsáveis pela política pública de 

saneamento básico têm a responsabilidade institucional de elaborar o Plano, sendo 

fundamental a mobilização e a participação social no processo de elaboração. Para tanto, 

devem ser promovidos seminários, oficinas, audiências e consultas públicas, que congreguem 

representantes de todos os segmentos sociais locais, num esforço para dar conhecimento às 

pretensões e atuações dos munícipes no tema, bem como envolver toda a sociedade 

diretamente interessada no acompanhamento das ações e na tomada de decisão. E, inclusive, 

como forma de divulgar e valorizar esses serviços tão essenciais, mas que geralmente são 

sensíveis à população apenas quando precários. 

2.6. A elaboração do PMSB pode ser feita pelos próprios técnicos da prefeitura municipal 

ou contratada pela prefeitura junto a terceiros. Em ambos os casos é importante que, após a 

sua elaboração, o Plano seja submetido a uma avaliação para certificar se os conteúdos 

previstos na legislação foram contemplados no Plano. É recomendável que esta avaliação seja 

feita por profissional que não tenha participado da elaboração do Plano. 

2.7. Neste sentido, visando contribuir com os municípios na avaliação de seus Planos 

Municipais de Saneamento Básico (PMSB), a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 
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do Ministério das Cidades (SNSA/MCidades), no uso de suas atribuições, propõe, a título de 

orientação, o presente Roteiro de Avaliação. 

 

3. ROTEIRO DE AVALIAÇÃO1 

3.1. Inicialmente cabe o registro de que o presente Roteiro tem como característica 

possibilitar uma análise rápida e simplificada do PMSB, com foco na verificação da presença, 

ou não, dos conteúdos previstos na legislação. A ferramenta não se propõe a checar a precisão 

dos dados e informações, nem tampouco a avaliar em profundidade a qualidade do conteúdo 

presente no Plano. 

3.2. A iniciativa se justifica pelo fato de que organiza o conteúdo previsto na legislação, 

segundo um modelo lógico, que respeita todas as etapas, desde o início até a conclusão do 

Plano, propondo critérios para se definir uma menção a cada item avaliado. Dessa forma, 

contribui para tornar mais simples a tarefa de técnicos e gestores municipais que, mesmo sem 

muita experiência, se debrucem sobre a tarefa de avaliar o PMSB. 

3.3. O instrumento proposto tem como objetivo avaliar Planos de saneamento básico que 

englobem os quatro componentes: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas. 

3.4. O Roteiro tem por base o conteúdo previsto na Lei nº. 11.445/2007, no Decreto n° 

7.217/2010 e na Resolução Recomendada nº. 75/2009 do Conselho das Cidades, tendo como 

objetivo identificar a intensidade com que esse conteúdo foi adotado no Plano, sem a 

pretensão de esgotar todas as possibilidades de avaliação. 

3.5. Uma das premissas consideradas é que o município possui Política de Saneamento 

Básico estabelecida em Lei, que antecede e orienta o Plano, motivo pelo qual a avaliação ora 

proposta não contempla análise do conteúdo da Política, nem sequer da sua existência ou não. 

                                                           
1
 Roteiro adaptado de PEREIRA, T. S. T., Conteúdo e metodologia dos planos municipais de saneamento básico: 

um olhar para 18 casos no Brasil. Monografia (Especialização em Gestão e Tecnologia do Saneamento). Curso 
da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz, Brasília, 2012. 209 f. 
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3.6. Também como premissa, cabe destacar que o Plano deve compreender todo o 

território do município, considerando a área urbana e rural, inclusive favelas, ocupações 

irregulares, assentamentos, e áreas de quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais, 

dentre outros similares. No Roteiro, esta abrangência deve ser considerada quando da 

avaliação de cada item, no que couber. 

3.7. A aplicação do Roteiro se dá pela verificação da presença, ou não, no Plano, do 

conteúdo previsto na legislação, avaliando-se um conjunto de itens constantes da Tabela de 

Conteúdo e Avaliação, apresentada como Anexo 1, por meio de busca por palavras-chave. 

3.8. Para efeito didático, a Tabela está dividida em temas, segundo a similaridade existente 

entre os itens avaliados. Por exemplo, todo conteúdo que se refere ao levantamento de 

informações sobre a atual realidade foi listado dentro da categoria “DIAGNÓSTICO”, assim 

como foram incluídos em “PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES” os itens que se referem a 

propostas de investimentos e implementação de soluções. 

3.9. No Anexo 2 apresenta-se o Glossário com a definição de cada item da Tabela de 

Conteúdo e Avaliação, acompanhada de palavras-chave, de forma a se compreender 

melhor o significado do conteúdo avaliado. Além disso, apresenta-se também para cada item 

da Tabela uma orientação para definir a menção a ser aplicada, esclarecendo o que deve 

conter o Plano para atender ao conteúdo previsto na legislação. 

3.10. Embora seja bastante abrangente, o Glossário não pretende esgotar as definições de 

cada item, mas sim tornar mais claro o seu significado e indicar palavras-chaves que se 

relacionem com o tema. Essas, por sua vez, não se esgotam na relação apresentada, podendo 

ser acrescidas outras, de acordo com a experiência de cada avaliador. 

3.11. Cabe destacar que o Roteiro é mais facilmente aplicado em PMSBs que seguiram as 

orientações para elaboração de Planos disponibilizadas pela SNSA/MCidades, tendo em vista 

que, as palavras-chave do Roteiro foram retiradas, em maior quantidade, dos documentos de 

referência da SNSA/MCidades. Quando se trabalha com Planos que adotam outros 

documentos de referência, o Roteiro requer uma aplicação mais cuidadosa e uma maior 

variação nas palavras-chave. 
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4. APLICAÇÃO DO ROTEIRO 

4.1. Visando à melhor qualidade da avaliação, recomenda-se que o profissional que irá 

aplicar o presente Roteiro tenha conhecimento – preferencialmente experiência – de gestão 

pública, saneamento básico e planejamento de políticas públicas. 

4.2. Para proceder à avaliação, deve-se obter o arquivo digital do Plano, realizar a sua 

leitura inicial e fazer a análise de conteúdo por meio da busca de palavras-chaves, 

utilizando-se ferramenta de busca do software no qual o arquivo digital foi elaborado. Uma 

vez localizadas as palavras, procede-se à análise de conteúdo, verificando em que situação 

cada palavra-chave aparece e como deve ser considerada. O fato de determinada palavra-

chave ser localizada no texto, não quer dizer que o Plano contempla determinado conteúdo, 

sendo necessário avaliar o contexto ao qual ela está associada e como ela está inserida no 

Plano. 

4.3. A análise de contexto, realizada nas partes do texto em que as palavras-chave estão 

inseridas, permite certificar se o conteúdo em análise está condizente com o teor 

recomendado, implicando em uma avaliação de qualidade, ainda que não aprofundada. 

Enfim, deve-se atribuir uma menção a cada item avaliado, o que, ao final, permitirá 

uma avaliação global do Plano. Cabe destacar que, para cada item avaliado há uma 

orientação para definir a menção a ser adotada. 

4.4. É importante mencionar que não se faz necessário realizar a busca de todas as 

palavras-chave, pois, muitas vezes, ao se consultar determinada palavra, inevitavelmente se 

acaba encontrando outras de interesse do item avaliado. Cabe ressaltar, ainda, que algumas 

palavras-chave servem a mais de um item avaliado, sendo importante que o avaliador tenha 

conhecimento do conjunto de temas e itens a serem analisados, antes de iniciar o processo de 

avaliação. Na medida em que os conteúdos forem surgindo, sugere-se que o mesmo seja 

avaliado, mesmo que pertença a algum agrupamento de temas que consta mais à frente na 

relação de itens a avaliar. 

4.5. A aplicação do Roteiro se faz por meio da Tabela de Conteúdo e Avaliação, constante 

do Anexo 1, disponível também em planilha Excel. Para cada item da Tabela atribuir menção 
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“0, 2, 4, 6, 8 ou 10”, sendo 2 (dois) considerado pouco satisfatório e 10 (dez) muito 

satisfatório. A menção 0 (zero) equivale a item não identificado. 

4.6. Importante ressaltar que as menções devem ser feitas de acordo com a abrangência do 

conteúdo analisado e a forma como esse é apresentado no Plano, ou seja, o mesmo pode estar 

entre dois extremos, desde ser apenas citado até estar relatado com riqueza de detalhes, 

incluindo dados, gráficos, croquis, entre outros. Cada item somente pode receber uma das seis 

menções previstas. Não havendo elementos para avaliar determinado item, o campo 

correspondente deve receber a menção 0 (zero). 

4.7. Em cada item avaliado é recomendável que o avaliador faça uso da coluna de 

"justificativa/observação" para apresentar justificativas, esclarecimentos, comentários e 

críticas, de acordo com a análise realizada. 

4.8. O resultado global da avaliação corresponde à média aritmética simples das 

menções atribuídas a cada item. O valor da média indica a classificação global, segundo a 

seguinte referência:  

(i) média menor ou igual a 10 e maior que 7, resulta em PLANO VERDE; 

(ii) média menor ou igual a 7 e maior que 4, resulta em PLANO AMARELO; e  

(iii) média menor ou igual a 4, resulta em PLANO VERMELHO. 

4.9. Para efeitos do presente Roteiro, consideram-se os seguintes conceitos para os três 

níveis de avaliação global: 

(i) PLANO VERDE: o Plano apresenta conteúdo abrangente, abordando a maior parte 

do escopo necessário, sendo que a parte de conteúdo não incluída no Plano tende a não 

inibir o alcance de bons resultados na sua implementação; 

(ii) PLANO AMARELO: o Plano contempla de forma moderada o conteúdo 

necessário, sendo que a parte de conteúdo não incluída pode inibir o alcance de 

melhores resultados na sua implementação, podendo ser necessário antecipar a revisão 

do Plano para incorporar este conteúdo faltante; e 
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(iii) PLANO VERMELHO: o Plano contempla parte pequena do conteúdo necessário, 

com tendência de não atingir bons resultados na sua implementação, sendo necessário 

revisar imediatamente o Plano. 
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ANEXO 1 
ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

TABELA DE CONTEÚDO E AVALIAÇÃO 

1. Para cada item da Tabela atribuir menção “0, 2, 4, 6, 8 ou 10”, sendo 2 (dois) considerado pouco satisfatório e 10 (dez) muito satisfatório. A menção 0 (zero) equivale a item não 
identificado. Cada item somente pode receber uma das seis menções previstas. 

2. O resultado final da avaliação corresponde à média aritmética simples das menções atribuídas a cada item, decorrendo daí a seguinte classificação: média menor ou igual a 10 e maior 
que 7, resulta em PLANO VERDE; média menor ou igual a 7 e maior que 4, resulta em PLANO AMARELO; e média menor ou igual a 4, resulta em PLANO VERMELHO. 

 

Nome do município:  UF:  
 

ITEM CONTEÚDO DO PLANO PALAVRAS-CHAVE 
ORIENTAÇÕES PARA DEFINIR 

A MENÇÃO 
MENÇÃO 

“0, 2, 4, 6, 8 ou 10 
JUSTIFICATIVA / 
OBSERVAÇÃO 

I. COORDENAÇÃO DO PROCESSO 

1 
Plano elaborado e editado pelo 
titular (art. 19, § 1°, Lei; art. 24, 
inc. I, Decreto) 

Titular; município; prefeito; 
prefeitura; comitê; executivo; 

coordenação; grupo de trabalho; 
poder público local; lei; decreto; 

portaria 

1- Ter sido o plano elaborado pelo 
titular - até 6 pontos (formação dos 

comitês - até 3 pontos para 
coordenação e até 3 para executivo); 
2- Ter o plano editado pelo titular - 

até 4 pontos. 

  

II. DIAGNÓSTICO URBANO E RURAL 

2 

Situação dos serviços e sistemas de 
abastecimento de água (art. 19, inc. 
I, Lei; art. 25, inc. I, Decreto; art. 4, 
inc. I, Res. Concidades) 

Diagnóstico; abastecimento; água; 
tratamento; rede; cobertura; 

atendimento; domicílio; habitante; 
perda; intermitência; qualidade; 

tarifa; tarifária; gestão; prestador; 
companhia; autarquia; regulação; 

regulador; agência 

1- Conter caracterização física dos 
serviços de saneamento (p. ex: redes 

de distribuição de água, redes de 
coleta de esgotos, estações de 

tratamento, destinação final dos 
resíduos sólidos, etc.) e índices de 
cobertura (observando dados do 
IBGE ou de órgão equivalente 

estadual), dentre outros - até 6 pontos 
2 – Ter sido o diagnóstico realizado 

em conjunto com a população, 
apontando os problemas dos serviços 
de saneamento básico - até 4 pontos 

  

3 

Situação dos serviços e sistemas de 
esgotamento sanitário (art. 19, inc. 
I, Lei; art. 25, inc. I, Decreto; art. 4, 
inc. I, Res. Concidades) 

Diagnóstico; esgotamento; esgoto; 
sanitário; tratamento; efluente; rede; 

CONAMA; corpo receptor; 
qualidade; cobertura; atendimento; 

domicílio; habitante; tarifa; tarifária; 
gestão; prestador; companhia; 

autarquia; regulação; regulador; 
agência 
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ITEM CONTEÚDO DO PLANO PALAVRAS-CHAVE 
ORIENTAÇÕES PARA DEFINIR 

A MENÇÃO 
MENÇÃO 

“0, 2, 4, 6, 8 ou 10 
JUSTIFICATIVA / 
OBSERVAÇÃO 

4 

Situação dos serviços e sistemas de 
limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos (art. 19, inc. I, Lei; 
art. 25, inc. I, Decreto; art. 4, inc. I, 
Res. Concidades) 

Diagnóstico; limpeza; coleta; 
seletiva; aterro; disposição final; 
resíduo; sólido; lixo; tratamento; 

cooperativa; reciclagem; cobertura; 
atendimento; domicílio; habitante; 

gestão; prestador; autarquia; 
regulação; regulador; agência; 

catador 

  

5 

Situação dos serviços e sistemas de 
drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas (art. 19, inc. I, Lei; 
art. 25, inc. I, Decreto; art. 4, inc. I, 
Res. Concidades) 

Diagnóstico; água; pluvial; pluviais; 
drenagem; manejo; macrodrenagem; 
microdrenagem; galeria; boca-de-
lobo; retenção; detenção; piscinão; 
alagamento; inundação; enchente; 
sarjeta; cobertura; atendimento; 

gestão; prestador; regulação; 
regulador; agência 

  

6 

Utilização de indicadores 
sanitários, epidemiológicos, 
ambientais, hidrológicos e 
socioeconômicos (art.19, inc. I, 
Lei; art. 25, inc. I, Decreto; art.4, 
inc. I, Res. ConCidades) 

Impacto; vida; salubridade; 
indicador; sanitário; epidemiológico; 

ambiental; hidrológico; 
socioeconômico; saúde; mortalidade; 
doença; diarreia; poluição; qualidade 

1- Conter descrição de cada 
indicador - até 2 pontos para cada 
tema (sanitário, epidemiológico, 

ambiental, hidrológico e 
socioeconômico), totalizando no 

máximo 10 pontos 

  

III. OBJETIVOS E METAS - URBANO E RURAL 

7 

Objetivos do plano para o 
abastecimento de água (art. 19, inc. 
II, Lei; art. 25, inc. II, Decreto; 
art.4, inc. II, Res. ConCidades) Objetivo; princípio; universalização; 

equidade; igualdade; integralidade; 
qualidade; diretriz; estratégia; 

Plansab; saneamento; efetividade; 
participação; controle; social 

 
 
 

1 - Ter os objetivos citados e 
relacionados aos problemas 

levantados na etapa do diagnóstico - 
até 6 pontos 

2 – Conter descrição detalhada dos 
objetivos - até 4 pontos 

  

8 

Objetivos do plano para o 
esgotamento sanitário (art. 19, inc. 
II, Lei; art. 25, inc. II, Decreto; 
art.4, inc. II, Res. ConCidades) 

  

9 

Objetivos do plano para a limpeza 
urbana e manejo de resíduos 
sólidos (art. 19, inc. II, Lei; art. 25, 
inc. II, Decreto; art.4, inc. I, Res. 
ConCidades) 
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ITEM CONTEÚDO DO PLANO PALAVRAS-CHAVE 
ORIENTAÇÕES PARA DEFINIR 

A MENÇÃO 
MENÇÃO 

“0, 2, 4, 6, 8 ou 10 
JUSTIFICATIVA / 
OBSERVAÇÃO 

10 

Objetivos do plano para a 
drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas (art. 19, inc. II, 
Lei; art. 25, inc. II, Decreto; art.4, 
inc. I, Res. ConCidades) 

  

11 

Metas de curto, médio e longo 
prazos para o abastecimento de 
água (art. 19, inc. II, Lei; art. 25, 
inc. II, Decreto; art.4, inc. I, Res. 
ConCidades)  

Indicador; meta; domicílio; perda de 
água; tratamento; curto; médio; 
longo; prazo; %; ano; horizonte; 

solução; soluções; gradual; graduais; 
progressiva 

 
 
 

1 – Conter metas, com descrição 
detalhada e previsão de valores para 

o curto prazo - até 4 pontos 
2 – Conter metas, com descrição 

detalhada e previsão de valores para 
o médio prazo - até 4 pontos 

3- Conter metas, com descrição 
detalhada e previsão de valores para 

o longo prazo - até 2 pontos 

  

12 

Metas de curto, médio e longo 
prazos para o esgotamento sanitário 
(art. 19, inc. II, Lei; art. 25, inc. II, 
Decreto; art.4, inc. I, Res. 
ConCidades) 

  

13 

Metas de curto, médio e longo 
prazos para a limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos (art. 19, 
inc. II, Lei; art. 25, inc. II, Decreto) 

  

14 

Metas de curto, médio e longo 
prazos para a drenagem e manejo 
das águas pluviais urbanas (art. 19, 
inc. II, Lei; art. 25, inc. II, Decreto) 

  

15 

Compatibilidade do plano de 
saneamento com os planos de 
bacias hidrográficas nas quais o 
município está inserido (art. 19, § 
3º, Lei; art. 19, Decreto; art. 25, § 
11, Decreto; art. 5, Res. 
Concidades) 

Plano; hidrográfica; rio; 
compatibilidade; estratégia; ação; 

ações 

1 – Estar citada a compatibilidade 
mencionada - até 6 pontos 

2 – Haver maior detalhamento da 
compatibilidade mencionada - até 4 

pontos 

  

IV. SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA OS SISTEMAS - URBANO E RURAL 

16 

Soluções técnicas de engenharia 
para o(s) sistema(s) de 
abastecimento de água (art. 19, inc. 
II, Lei; art. 25, inc. II, Decreto; art. 
4°, inc. II, Res. Concidades) 

Sistema; solução; soluções; gradual; 
graduais; progressiva; alternativa; 
croquis; técnica; engenharia; 

investimento 
 

1 – Haver descrição das soluções, 
apontadas com base nos problemas 
levantados na etapa do diagnóstico - 

até 6 pontos 
2 – Conter apresentação das soluções 
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ITEM CONTEÚDO DO PLANO PALAVRAS-CHAVE 
ORIENTAÇÕES PARA DEFINIR 

A MENÇÃO 
MENÇÃO 

“0, 2, 4, 6, 8 ou 10 
JUSTIFICATIVA / 
OBSERVAÇÃO 

17 

Soluções técnicas de engenharia 
para o(s) sistema(s) de esgotamento 
sanitário, inluindo o tratamento dos 
esgotos (art. 19, inc. II, Lei; art. 25, 
inc. II, Decreto; art. 4°, inc. II, Res. 
Concidades) 

 
 

em croquis ou desenho esquemático - 
até 4 pontos. 

  

18 

Soluções técnicas de engenharia 
para a limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos, incuindo 
tratamento e disposição final dos 
resíduos (art. 19, inc. II, Lei; art. 
25, inc. II, Decreto; art. 4°, inc. II, 
Res. Concidades) 

  

19 

Soluções técnicas de engenharia 
para o(s) sistema(s) de drenagem e 
manejo das águas pluviais urbanas 
(art. 19, inc. II, Lei; art. 25, inc. II, 
Decreto; art. 4°, inc. II, Res. 
Concidades) 

  

20 

Atendimento da população rural 
dispersa, inclusive mediante a 
utilização de soluções compatíveis 
com suas características sociais e 
culturais (art. 54, inc. VII, Decreto; 
art. 4°, inc. III, Res. Concidades) 

Rural; rurais; social; sociais; 
característica; cultural; culturais; 
dispersa; solução; soluções; local; 

locais 

1 – Ter identificação e listagem 
quantitativa, associada à localização 
da população rural dispersa - até 8 

pontos 
2 – Ter apontamento e descrição das 
soluções propostas compatíveis com 
as características sociais e culturais 

locais, preferencialmente com 
apresentação em mapa - até 2 pontos 

  

21 

Identificação da população de baixa 
renda e apontamento de soluções 
para o acesso aos serviços (art. 25, 
§ 6º, Decreto) 

Baixa; renda; carente; solução; 
soluções; acesso; prioridade; 

necessitada; desprovida; pobreza; 
miséria 

1 – Conter identificação e listagem 
quantitativa, associada à localização 
da população de baixa renda - até 8 

pontos 
2 – Ter apontamento e descrição das 

soluções propostas para o acesso, 
preferencialmente com apresentação 

em mapa - até 2 pontos 
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ITEM CONTEÚDO DO PLANO PALAVRAS-CHAVE 
ORIENTAÇÕES PARA DEFINIR 

A MENÇÃO 
MENÇÃO 

“0, 2, 4, 6, 8 ou 10 
JUSTIFICATIVA / 
OBSERVAÇÃO 

V. MEDIDAS ESTRUTURANTES E DE GESTÃO 

22 

Promoção do desenvolvimento 
institucional do prestador de 
serviços e demais órgãos 
responsáveis pela gestão do 
saneamento básico (art. 4°, inc. III, 
Res. Concidades) 

Promoção; desenvolvimento; 
institucional; gestão; eficiência; 

estruturante; qualidade; 
aprimoramento; prestador; serviço; 

gerencial; gerenciais; técnico; 
tecnologia; apropriada 

1 - Haver definição de estratégias e 
mecanismos que objetivem a 

promoção do desenvolvimento 
institucional do prestador de serviços 

e demais órgãos responsáveis pela 
gestão do saneamento básico - até 6 

pontos 
2 - Haver detalhamento dessas 

estratégias e mecanismos - até 4 
pontos 

  

23 

Visão integrada e articulação dos 
componentes do saneamento básico 
nos aspectos técnico, institucional, 
legal e econômico (art. 4°, inc. III, 
Res. Concidades) 

Visão; integração; integrada; 
articulação; aspecto; técnico; 

institucional; legal; econômico; 
interface 

1 - Haver citação da visão integrada e 
a articulação dos componentes do 

saneamento básico: 
- no aspecto técnico - até 4 pontos 
- no aspecto institucional - até 2 

pontos 
- no aspecto econômico - até 2 

pontos 
- no aspecto legal - até 2 pontos 

  

24 
Interface, cooperação e integração 
com os programas de outras áreas 
(art. 4°, inc. III, Res. Concidades) 

Interface; cooperação; integração; 
saúde; habitação; meio ambiente; 
educação ambiental; urbanização; 

desenvolvimento urbano; 
regularização; fundiária; 

assentamento; precário; habitacional 

1 - Estar citada e detalhada a 
interface com os programas de outras 

áreas - até 6 pontos 
2 - Estar citada e detalhada a 

cooperação com os programas de 
outras áreas - até 2 pontos 

3 - Estar citada e detalhada a 
integração com os programas de 

outras áreas - até 2 pontos 

  

25 
Educação ambiental e mobilização 
social em saneamento (art. 4°, inc. 
III, Res. Concidades) 

Educação; ambiental; ambiente; 
mobilização; social; meio 

1 - Estarem citadas a educação 
ambiental e a mobilização social no 

plano - até 6 pontos 
2 - Haver maior detalhamento do 
modo como ocorrerá a educação 

ambiental e mobilização social em 
saneamento - até 4 pontos 
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ITEM CONTEÚDO DO PLANO PALAVRAS-CHAVE 
ORIENTAÇÕES PARA DEFINIR 

A MENÇÃO 
MENÇÃO 

“0, 2, 4, 6, 8 ou 10 
JUSTIFICATIVA / 
OBSERVAÇÃO 

26 
Articulação com o Plano de 
Segurança da Água (art. 4°, inc. III, 
Res. Concidades) 

Articulação; plano; segurança; 
qualidade; análise; saúde 

1 - Estar citada a articulação 
mencionada - até 8 pontos; 

2 - Haver maior detalhamento da 
compatibilidade mencionada - até 2 

pontos 

  

27 

Avaliação e definição de 
parâmetros para tarifa, taxa, tarifa 
social e subsídio (art. 4°, inc. III, 
Res. Concidades) 

Avaliação; definição; parâmetro; 
tarifa; taxa; social; subsídio; 

cobrança 

1 - Estarem definidos parâmetros 
para tarifa, taxa, tarifa social e 

subsídio no plano - até 8 pontos; 
2 - Haver mecanismos de avaliação 

dos parâmetros citados - até 2 pontos 

  

28 

Diretrizes para os planos de 
racionamento e atendimento a 
aumentos de demanda temporária 
(art. 4°, inc. IV, Res. Concidades) 

Diretriz; racionamento; demanda; 
temporária; flutuante; eventos; 

turismo 

1 - Estarem definidas as diretrizes 
para os planos de racionamento - até 

8 pontos 
2 - Estarem definidas as diretrizes 
para atendimento a aumentos de 

demanda temporárias - até 2 pontos 

  

29 

Regras de atendimento e 
funcionamento operacional para 
situações críticas (art. 4°, inc. IV, 
Res. Concidades) 

Regra; crítica; crítico; operacional; 
prioridade; situação 

1 - Estarem definidas as regras de 
atendimento e funcionamento 

operacional para situações críticas, 
tais como enchentes, 

transbordamentos, alagamentos, 
desmoronamentos, etc. - até 8 pontos 

2 - Haver maior detalhamento das 
regras de atendimento e 

funcionamento operacional para 
situações críticas - até 2 pontos 

  

VI. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES - URBANO E RURAL 

30 

Definição de programas, projetos e 
ações (art. 19, inc. III, Lei; art. 25, 
inc. III, Decreto; art. 4, inc. III, 
Res. Concidades) 

Associação; articulação; programa; 
projeto; ação; ações; ampliação; 

melhoria; sistema 

1 - Haver definição dos programas, 
projetos e ações - até 6 pontos 
2 - Haver detalhamento dos 

programas, projetos e ações - até 4 
pontos 

  

31 

Associação dos programas, projetos 
e ações com os objetivos e metas 
(art. 19, inc. III, Lei; art. 25, inc. 
III, Decreto; art. 4, inc. III, Res. 
Concidades) 

Programa; projeto; ação; ações; 
meta; objetivo 

1 - Estar citada a associação dos 
programas, projetos e ações com os 

objetivos, sendo desejável um 
detalhamento maior - até 6 pontos 
2 - Estar citada a associação dos 
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ITEM CONTEÚDO DO PLANO PALAVRAS-CHAVE 
ORIENTAÇÕES PARA DEFINIR 

A MENÇÃO 
MENÇÃO 

“0, 2, 4, 6, 8 ou 10 
JUSTIFICATIVA / 
OBSERVAÇÃO 

programas, projetos e ações com as 
metas, sendo desejável um 

detalhamento maior - até 4 pontos 

32 

Compatibilidade com o PPA e 
outros planos/programas 
governamentais (art. 19, inc. III, 
Lei; art. 25, inc. III, Decreto) 

Programa; projeto; ação; ações; 
PPA; plurianual; plano; orçamento; 

município; estado  

1 - Estar citada a compatibilidade 
mencionada com o PPA, sendo 

desejável um detalhamento maior - 
até 6 pontos 

2 - Estar citada a compatibilidade 
mencionada com outros 

planos/programas governamentais, 
sendo desejável um detalhamento 

maior - até 4 pontos 

  

33 
Possíveis fontes de financiamento 
(art. 19, inc. III, Lei; art. 25, inc. 
III, Decreto) 

Programa; projeto; ação; ações; 
fonte; financiamento; recurso; 

investimento; fundo; FGTS; FAT; 
governo; municipal; estadual; federal  

1 - Estarem citadas as fontes de 
financiamento - até 6 pontos 

2 - Haver detalhamento das fontes de 
recursos e financiamento - até 4 

pontos 

  

34 

Ações para emergências e 
contingências (art. 19, inc. IV, Lei; 
art. 25, inc. IV, Decreto; art. 4°, 
inc. IV, Res. Concidades) 

Emergência; contingência; situação; 
crítica; ação; ações; plano; diretriz; 

prevenção; estratégia 

1 - Estarem citadas as ações para 
emergências e contingências - até 6 

pontos 
2 - Haver detalhamento das ações 
para emergências e contingências - 

até 4pontos 

  

35 
Cálculo da necessidade de 
investimentos (art. 4°, inc. I, Res. 
Concidades) 

Necessidade; estimativa; 
investimento; reais; R$; recurso; 
financiamento; alcance; valor; 

montante; orçamento 

1 - Estarem citadas as necessidades 
de investimentos - até 6 pontos 
2 – Estarem as necessidades de 

investimentos baseadas nas 
estratégias, objetivos e metas - até 2 

pontos 
3 - Haver detalhamento das 

necessidades de investimentos - até 2 
pontos 

  

VII. DIVULGAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

36 

Mecanismos e procedimentos para 
a garantia da efetiva participação da 
sociedade em todas as etapas (art. 
3° - inc. IV, 9° - inc. V, 19 - § 5°, 

Conferência; reunião; reuniões; 
audiência; consulta; órgão; 

colegiado; conselho; participação; 
controle; social; mecanismo; 

1 - Ter elaborado o plano de 
mobilização e participação social 

para acompanhar as diversas etapas 
da elaboração do PMSB - até 6 
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ITEM CONTEÚDO DO PLANO PALAVRAS-CHAVE 
ORIENTAÇÕES PARA DEFINIR 

A MENÇÃO 
MENÇÃO 

“0, 2, 4, 6, 8 ou 10 
JUSTIFICATIVA / 
OBSERVAÇÃO 

Lei; art. 26, inc. II e § 1º, Decreto; 
art. 3°, inc. I, II e IV, Res. 
Concidades) 

procedimento; comunidade; 
monitoramento 

pontos 
2 - Haver no PMSB o detalhamento 

do cumprimento do plano de 
mobilização social - até 4 pontos 

37 

Procedimentos e mecanismos para 
a ampla divulgação do plano e de 
seu monitoramento, inclusive 
internet (art. 19, § 5°, Lei; art. 26, 
inc. I, Decreto; art. 4°, inc. VI e art. 
3°, inc. III, Res. Concidades) 

Internet; rádio; comunitária; jornal; 
jornais; revista; televisão; cartaz; 
faixa; carros de som; relatório; 

monitoramento; divulgação; acesso; 
internet 

1 - Ter acontecido a ampla 
divulgação do plano em jornais, 

revistas, rádios, com cartazes, no site 
da Prefeitura, dos conselhos e dos 

prestadores - até 8 pontos 
2 - Haver no plano maior 

detalhamento das formas de 
divulgação - até 2 pontos 

  

38 

Utilização de órgão colegiado no 
controle social (art. 47, Lei; art. 34, 
inc. IV, Decreto; art. 3°, Res. 
Concidades) 

Avaliação; monitoramento; 
colegiado; conselho; participação; 

sociedade; controle; social 

1 - Ter submetido o plano e discutido 
seu conteúdo nos diversos órgãos de 

controle local - até 6 pontos 
2 - Ter sido o Plano apreciado e 

aprovado pelo Conselho local que 
trata as questões de saneamento no 

município - até 4 pontos 

  

VIII. AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA 

39 

Mecanismos e procedimentos para 
a avaliação sistemática (art. 19, inc. 
V, Lei; art. 25, inc. V, Decreto; art. 
2º - inc. VII, art. 4º - inc. VI, Res. 
Concidades) 

Avaliação; monitoramento; 
acompanhamento; mecanismo; 

procedimento 

1 - Ter no plano a previsão de 
mecanismos e procedimentos para a 
avaliação sistemática - até 6 pontos 
2 - Haver detalhamento da forma 

como serão tais mecanismos e 
procedimentos - até 4 pontos 

  

40 

Indicadores para avaliar a 
eficiência (art. 19, inc. IV, Lei; art. 
25, inc. V, Decreto; art. 2º - inc. 
VII, art. 4º - inc. VI, Res. 
Concidades) 

Avaliação; eficiência; indicador; 
procedimento 

1 - Ter no plano a previsão de 
indicadores para avaliar a eficiência - 

até 8 pontos 
2 - Haver detalhamento da forma 

como serão medidos tais indicadores 
- até 2 pontos  

  

41 

Indicadores para avaliar a eficácia 
(art. 19, inc. IV, Lei; art. 25, inc. V, 
Decreto; art. 2º - inc. VII, art. 4º - 
inc. VI, Res. Concidades) 

Avaliação; eficácia; indicador; 
procedimento 

1 - Ter no plano a previsão de 
indicadores para avaliar a eficácia - 

até 8 pontos 
2 - Haver detalhamento da forma 

como serão medidos tais indicadores 
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ITEM CONTEÚDO DO PLANO PALAVRAS-CHAVE 
ORIENTAÇÕES PARA DEFINIR 

A MENÇÃO 
MENÇÃO 

“0, 2, 4, 6, 8 ou 10 
JUSTIFICATIVA / 
OBSERVAÇÃO 

- até 2 pontos 

42 

Revisões previstas a cada 4 anos, 
anteriormente à elaboração do PPA 
(art. 19, § 4º, Lei; art. 25, § 4º, 
Decreto; art. 4, inc. VI, Res. 
Concidades) 

Revisão; revisões; previsto; 
periodicidade; quatro; ano; plano; 

plurianual; PPA 

1 - Estar citada a previsão de revisão 
a cada 4 anos - até 8 pontos 

2 - Haver detalhamento do modo 
como deve se dar - até 2 pontos 

  

   SOMA:   

  MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES:   

RESULTADO GLOBAL DA AVALIAÇÃO: 

(i) média menor ou igual a 10 e maior que 7: PLANO VERDE; 

(ii) média menor ou igual a 7 e maior que 4: PLANO AMARELO 

(ii) média menor ou igual a 4: PLANO VERMELHO. 

Para efeitos do presente Roteiro, considera-se os seguintes conceitos para os três níveis de avaliação: 

(i) PLANO VERDE: o Plano apresenta conteúdo abrangente, abordando a maior parte do escopo necessário, sendo que a parte de conteúdo não incluída no Plano tende a não inibir o 
alcance de bons resultados na sua implementação, não sendo necessário antecipar a revisão do Plano; 

(ii) PLANO AMARELO: o Plano contempla de forma moderada o conteúdo necessário, sendo que a parte de conteúdo não incluída pode inibir o alcance de melhores resultados na sua 
implementação, podendo ser necessário antecipar a revisão do Plano para incorporar este conteúdo faltante; e 

(iii) PLANO VERMELHO: O Plano contempla parte pequena do conteúdo necessário, com tendência de não atingir bons resultados na sua implementação, sendo necessário revisar 
imediatamente o Plano. 
COMENTÁRIOS GERAIS DO AVALIADOR: 
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ANEXO 2 

ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

GLOSSÁRIO E PALAVRAS-CHAVES 

 

I. Coordenação do processo 

1) Plano elaborado sob a coordenação do titular: o poder público local, ou seja, o 

município, e os órgãos responsáveis pela política pública de saneamento básico no município 

têm a responsabilidade institucional de elaborar seu Plano. Entende-se que o plano pode ser 

elaborado por equipe própria ou por consultoria, universidade e instituições de outros entes da 

federação, desde que sob a coordenação do titular. O prestador de serviços deve cooperar com 

o fornecimento de informações e pode, inclusive, realizar estudos de interesse do Plano em 

parceria com o poder público local. 

Palavras-chaves: titular; município; prefeito; prefeitura; comitê; executivo; coordenação; 

grupo de trabalho; poder público local; lei; decreto; portaria. 

 

II. Diagnóstico urbano e rural 

(inclusive favelas, ocupações irregulares, assentamentos, áreas de quilombolas, indígenas e 

comunidades tradicionais, dentre outras) 

II.1) Diagnóstico integrado do saneamento básico: diagnóstico integrado da situação local 

dos quatro componentes do saneamento básico deve conter dados atualizados, projeções e 

análises do impacto nas condições de vida da população, abordando necessariamente: 

a. todo o território do município, abrangendo áreas urbanas e rurais, inclusive favelas, 

ocupações irregulares, assentamentos, comunidades quilombolas, indígenas, dentre outras; 

b. a caracterização da oferta, da demanda e do déficit indicando as condições de acesso e a 

qualidade da prestação de cada um dos serviços considerando o perfil populacional, com 
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ênfase nas desigualdades sociais e territoriais em especial nos aspectos de renda, gênero e 

étnico-raciais; 

c. as condições de salubridade ambiental considerando o quadro epidemiológico e as 

condições ambientais; 

d. as condições, o desempenho e a capacidade da prestação dos serviços nas suas dimensões 

administrativa, político-institucional, legal e jurídica, econômico-financeira, operacional, 

tecnológica; 

e) a identificação do prestador de serviços, da entidade reguladora e do órgão colegiado de 

controle social, caracterizando a abrangência de atuação no município (sede e localidades, 

urbano e rural); e 

f) os dados principais do contrato de delegação da prestação e também da regulação dos 

serviços (contrato de concessão ou de programa), quando couber, sobretudo data de assinatura 

e prazo de vigência do contrato. 

 

2) Situação dos serviços e sistemas de abastecimento de água: além das definições 

descritas em II.1, acrescenta-se especificamente para o abastecimento de água, a 

caracterização das unidades do(s) sistema(s) e as informações sobre cobertura e qualidade dos 

serviços públicos nas áreas urbana e rural, incluindo os diversos bairros, distritos, regiões e 

outras unidades territoriais do município; apontamento das soluções adotadas pela população 

sem acesso aos serviços públicos e sua adequação; apontamento dos problemas existentes e 

da frequência de ocorrência, como intermitência, paralisações e perdas de água; apresentação 

e discussão dos resultados das análises da qualidade da água realizadas pelo prestador e pela 

secretaria de saúde, conforme Portaria n° 2.914/2011 - MS; análise da estrutura tarifária, da 

abrangência e dos critérios para acesso à tarifa social; aspectos de gestão, políticos, 

institucionais e legais. 

Palavras-chaves: diagnóstico; abastecimento; água; tratamento; rede; cobertura; atendimento; 

domicílio; habitante; perda; intermitência; qualidade; tarifa; tarifária; gestão; prestador; 

companhia; autarquia; regulação; regulador; agência. 
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3) Situação dos serviços e sistemas de esgotamento sanitário: além das definições descritas 

em II.1, acrescenta-se especificamente para o esgotamento sanitário, a caracterização das 

unidades do(s) sistema(s) e as informações sobre a cobertura, níveis de tratamento dos esgotos 

e a qualidade dos serviços públicos nas áreas urbana e rural, incluindo os diversos bairros, 

distritos, regiões e outras unidades territoriais do município; apontamento das soluções 

adotadas pela população sem acesso aos serviços públicos e sua adequação; apontamento dos 

problemas existentes e da frequência de ocorrência, como extravasamento, insuficiência da 

coleta, interceptação e tratamento; apresentação e discussão dos resultados das análises dos 

efluentes das estações de tratamento e do corpo receptor, conforme as resoluções do 

CONAMA; análise da estrutura tarifária, da abrangência e dos critérios para acesso à tarifa 

social; aspectos de gestão, políticos, institucionais e legais. 

Palavras-chaves: diagnóstico; esgotamento; esgoto; sanitário; tratamento; efluente; rede; 

CONAMA; corpo receptor; qualidade; cobertura; atendimento; domicílio; habitante; tarifa; 

tarifária; gestão; prestador; companhia; autarquia; regulação; regulador; agência. 

 

4) Situação dos serviços e sistemas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: além 

das definições descritas em II.1, acrescenta-se especificamente para a limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, a caracterização das unidades do(s) sistema(s) e as informações 

sobre a cobertura, níveis de tratamento dos resíduos e a qualidade dos serviços públicos nas 

áreas urbana e rural, incluindo os diversos bairros, distritos, regiões e outras unidades 

territoriais do município; apontamento das soluções adotadas pela população sem acesso aos 

serviços públicos e sua adequação; apontamento dos problemas existentes e da frequência de 

ocorrência, como descontinuidade da coleta, varrição, pontos de despejo clandestino, mau 

cheiro, dentre outros; apresentação e discussão dos resultados das avaliações do tratamento 

dos resíduos sólidos; análise da estrutura de cobrança, da abrangência e dos critérios para 

acesso a subsídios sociais; apresentação e caracterização das unidades operacionais; 

existência de coleta seletiva; mapeamento e caracterização da atuação de cooperativas de 

catadores; manejo dos resíduos de construção civil e de serviços de saúde; aspectos de gestão, 

políticos, institucionais e legais. 
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Palavras-chaves: diagnóstico; limpeza; coleta; seletiva; aterro; disposição final; resíduo; 

sólido; lixo; tratamento; cooperativa; reciclagem; cobertura; atendimento; domicílio; 

habitante; gestão; prestador; autarquia; regulação; regulador; agência; catador. 

 

5) Situação dos serviços e sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: 

além das definições descritas em II.1, acrescenta-se especificamente para a drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas, a caracterização das unidades do(s) sistema(s) e as 

informações sobre a cobertura e a qualidade dos serviços públicos nas áreas urbana e rural, 

incluindo os diversos bairros, distritos, regiões e outras unidades territoriais do município; 

verificação da existência de Plano Diretor, de legislação sobre parcelamento e uso do solo, e 

de fiscalização do cumprimento das normas; identificação e nível de atuação dos órgãos com 

ação em controle de enchentes; normas e regulação relativas ao manejo de águas pluviais; 

problemas de inundações, enchentes, alagamentos, transbordamento de córregos, capacidade 

das tubulações, dentre outros; frequência de ocorrência de alagamentos e inundações; 

verificação da relação entre a evolução populacional, a densidade de ocupação, a expansão da 

área urbana e a quantidade de ocorrências de alagamentos e inundações; manutenção do 

sistema; informações sobre existência de reservatórios ou bacias de retenção e detenção, 

lagos, "piscinões" ou tanque artificial superficial ou subterrâneo, galerias, sarjetas, meio-fio, 

pavimentação, bocas-de-lobo e outros; pontos de estrangulamento; lançamentos na 

macrodrenagem; aspectos de gestão, políticos, institucionais e legais. 

Palavras-chaves: diagnóstico; água; pluvial; pluviais; drenagem; manejo; macrodrenagem; 

microdrenagem; galeria; boca-de-lobo; retenção; detenção; piscinão; alagamento; inundação; 

enchente; sarjeta; cobertura; atendimento; gestão; prestador; regulação; regulador; agência. 

 

6) Utilização de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais, hidrológicos e 

socioeconômicos: análise dos impactos da situação atual dos serviços de saneamento básico 

nas condições de vida da população e do meio em que vivem, com apontamento das causas 

das deficiências detectadas, caracterizando a situação decorrente de cada um dos componentes 

do saneamento básico, utilizando indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais, 
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hidrológicos e socioeconômicos, podendo-se mencionar os seguintes exemplos, 

respectivamente: índice de turbidez da água, ocorrência de diarreias em crianças com até 

cinco anos, DBO, período de retorno e renda média per capita, dentre outros. 

Palavras-chaves: impacto; vida; salubridade; indicador; sanitário; epidemiológico; ambiental; 

hidrológico; socioeconômico; saúde; mortalidade; doença; diarreia; poluição; qualidade. 

 

III. Objetivos e metas - urbano e rural 

(inclusive favelas, ocupações irregulares, assentamentos, áreas de quilombolas, indígenas e 

comunidades tradicionais, dentre outras) 

7 a 10) Objetivos do plano para o abastecimento de água potável, o esgotamento 

sanitário, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólido, e a drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas: os objetivos para cada um dos componentes do saneamento básico é 

aquilo que se espera alcançar, como por exemplo, a universalização do acesso aos serviços 

com qualidade adequada; a prestação dos serviços de forma igualitária para toda a população; 

a busca da integralidade do atendimento com todas as modalidades do saneamento básico; a 

efetivação de mecanismos de controle social, dentre outros. O Plano que deve definir os 

princípios fundamentais e as diretrizes e estratégias que contribuirão para o alcance das metas 

e para a implementação dos programas, projetos e ações. Como referência de princípios e de 

macrodiretrizes e estratégias cabe mencionar o Plano Nacional de Saneamento Básico 

(Plansab) que pode ilustrar e inspirar o plano municipal. 

Palavras-chaves: objetivo; princípio; universalização; equidade; igualdade; integralidade; 

qualidade; diretriz; estratégia; Plansab; saneamento; efetividade; participação; controle; 

social. 

 

11 a 14) Metas de curto, médio e longo prazos para o abastecimento de água potável, o 

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

manejo de águas pluviais urbanas: o plano deve apresentar metas com seus respectivos 

indicadores, que possam ser mensurados para curto, médio e longo prazos. Como curto prazo, 
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pode-se considerar 4 ou 5 anos, como médio, 8 ou 10 anos, e como longo os 20 anos de 

horizonte do Plano. Para cada componente é importante refletir diversos aspectos, tais como 

cobertura, níveis de tratamento, qualidade do serviço, eficiência, além de aspectos de gestão. 

Quando possível é interessante prever metas por unidades territoriais do município, como 

bairros, bacias, distritos, setor censitário, regiões administrativas, dentre outros. Cabe, ainda 

mencionar que as metas devem refletir a implementação das soluções propostas para o 

município, inclusive a possibilidade de adoção de soluções graduais e progressivas e a 

compatibilidades com o plano de bacias hidrográficas e outros planos setoriais. Podem ser 

adotados como referência os indicadores das metas do Plano Nacional de Saneamento Básico 

– Plansab. Outra referência são os indicadores auxiliares utilizados no Relatório de Avaliação 

Anual do Plansab – 2014 (os documentos estão disponíveis em 

http://www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/plansab). 

Palavras-chaves: indicador; meta; domicílio; perda de água; tratamento; curto; médio; longo; 

prazo; %; ano; horizonte; solução; soluções; gradual; graduais; progressiva. 

 

15) Compatibilidade do plano de saneamento com os planos de bacias nas quais o 

município está inserido: elementos constantes do Plano que demonstrem a sua 

compatibilidade com os planos das bacias hidrográficas em que o município estiver inserido. 

Para isso deve-se identificar em quais bacias o município está inserido, verificar a existência 

de planos para elas e, havendo indicativo nesses planos de estratégias ou ações para 

saneamento básico, as mesmas devem ser consideradas no plano de saneamento ou deve-se 

justificar, caso as mesmas não sejam consideradas. 

Palavras-chaves: plano; hidrográfica; rio; compatibilidade; estratégia; ação; ações. 

 

IV. Soluções técnicas para os sistemas - urbano e rural 

(inclusive favelas, ocupações irregulares, assentamentos, áreas de quilombolas, indígenas e 

comunidades tradicionais, dentre outras) 
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16 a 19) Soluções técnicas de engenharia para o(s) sistema(s) de abastecimento de água, 

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

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: propostas de soluções técnicas de 

engenharia para os sistemas, com base no diagnóstico realizado e tendo em vista o alcance 

dos objetivos e metas, num nível de detalhamento que, no mínimo, apresente croquis e 

descrição das alternativas de soluções possíveis, as quais deverão ser objeto de 

aprofundamento quando da elaboração posterior dos respectivos projetos básico e executivo. 

Deve-se ter em conta a possibilidade de adoção de soluções graduais e progressivas e a 

compatibilidade com o plano de bacias hidrográficas e outros planos setoriais. As soluções 

propostas devem orientar a estimativa da necessidade de investimentos e a proposição de 

fontes de financiamento para os investimentos. 

Palavras-chaves: sistema; solução; soluções; gradual; graduais; progressiva; alternativa; 

croquis; técnica; engenharia; investimento. 

 

20) Atendimento da população rural dispersa, inclusive mediante a utilização de 

soluções compatíveis com suas características sociais e culturais: evidências concretas de 

que a população rural está contemplada no Plano, com avaliação e previsão das formas de se 

disponibilizar a ela o acesso ao saneamento básico, considerando suas características sociais e 

culturais em propostas de soluções que sejam compatíveis. 

Palavras-chaves: rural; rurais; social; sociais; característica; cultural; culturais; dispersa; 

solução; soluções; local; locais. 

 

21) Identificação da população de baixa renda e apontamento de solução para o acesso 

aos serviços: indicação de prioridades nos programas e projetos que visem à implantação e 

ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por populações de 

baixa renda. 

Palavras-chaves: baixa; renda; carente; solução; soluções; acesso; prioridade; necessitada; 

desprovida; pobreza; miséria. 
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V. Medidas estruturantes e de gestão 

22) Promoção do desenvolvimento institucional dos prestadores e demais órgãos 

responsáveis pela gestão do saneamento básico: propostas para o desenvolvimento 

institucional dos prestadores de serviços e dos demais órgãos responsáveis pelo saneamento 

básico, sobretudo os municipais, com vista ao alcance de serviços com qualidade adequada e 

ao aprimoramento dos aspectos gerenciais, técnicos e operacionais, valorizando a eficiência, a 

sustentabilidade socioeconômica e ambiental, a utilização de tecnologias apropriadas, 

considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a gestão participativa dos serviços. 

Palavras-chaves: promoção; desenvolvimento; institucional; gestão; eficiência; estruturante; 

qualidade; aprimoramento; prestador; serviço; gerencial; gerenciais; técnico; tecnologia; 

apropriada. 

 

23) Visão integrada e articulação dos componentes do saneamento básico nos aspectos 

técnico, institucional, legal e econômico: adoção de uma visão integrada e articulada dos 

quatro componentes, considerando os seus diversos aspectos técnico, institucional, legal e 

econômico, destacando as interfaces e interferências entre eles. 

Palavras-chaves: visão; integração; integrada; articulação; aspecto; técnico; institucional; 

legal; econômico; interface. 

 

24) Interface, cooperação e integração com os programas de outras áreas: promoção da 

interface, cooperação e integração com os programas de outras áreas, em especial de saúde, 

habitação, meio ambiente, educação ambiental, urbanização e regularização fundiária de 

assentamentos precários, bem como de melhorias habitacionais e instalações hidráulico-

sanitárias. 
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Palavras-chaves: interface; cooperação; integração; saúde; habitação; meio ambiente; 

educação ambiental; urbanização; desenvolvimento urbano; regularização; fundiária; 

assentamento; precário; habitacional. 

 

25) Educação ambiental e mobilização social em saneamento: ações e estratégias 

contínuas de educação ambiental e mobilização social em saneamento, a serem 

implementadas permanentemente, com uma visão crítica, transformadora e propositiva, 

enfocando aspectos técnicos, operacionais, institucionais, econômico e sociais dos serviços, 

bem como instruindo para o melhor uso dos serviços e sistemas de saneamento. 

Palavras-chaves: educação; ambiental; ambiente; mobilização; social; meio. 

 

26) Articulação com o Plano de Segurança da Água: articulação das propostas do Plano de 

saneamento com o Plano de Segurança da Água (PSA), quando da sua existência, ou 

proposição de diretrizes para a sua elaboração, nos termos definidos na Portaria 2.914/2011 – 

MS, como condição fundamental para identificar e priorizar perigos e riscos em um sistema 

de abastecimento de água, desde o manancial até o consumidor, e estabelecer medidas de 

controle para reduzi-los ou eliminá-los, além de processos para verificação da eficiência da 

gestão preventiva. 

Palavras-chaves: articulação; plano; segurança; qualidade; análise; saúde. 

 

27) Avaliação e definição de parâmetros para tarifa, taxa, tarifa social e subsídio: 

avaliação da situação atual e proposição de diretrizes gerais, estratégias, parâmetros e critérios 

para a concessão e a abrangência das tarifas, taxas, tarifas sociais e subsídios, propondo 

aprimoramentos ao modelo existente ou indicando outras alternativas, quando couber. 

Palavras-chaves: avaliação; definição; parâmetro; tarifa; taxa; social; subsídio; cobrança. 
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28) Diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda 

temporária: diretrizes para a elaboração ou aprimoramento de planos de racionamento e 

atendimento a aumentos de demanda temporária, o que normalmente é necessário em período 

posterior a um acidente ou em cidades turísticas, com população flutuante, cidades com praias 

ou ainda cidades que receberão grandes eventos, dentre outras com situações similares. 

Palavras-chaves: diretriz; racionamento; demanda; temporária; flutuante; eventos; turismo. 

 

29) Regras de atendimento e funcionamento operacional para situações críticas: 

diretrizes para o atendimento e funcionamento operacional dos sistemas em situações críticas, 

incluindo propostas de aprimoramento das regras já existentes, quando couber, considerando 

prioridades e questões de ordem econômica e social para o melhor atendimento da população. 

Palavras-chaves: regra; crítica; crítico; operacional; prioridade; situação. 

 

VI. Programas, projetos e ações - urbano e rural 

(inclusive favelas, ocupações irregulares, assentamentos, áreas de quilombolas, indígenas e 

comunidades tradicionais, dentre outras) 

30) Definição de programas, projetos e ações: proposição de programas, projetos e ações a 

serem executados com a finalidade de ampliar ou melhorar a oferta de cada componente do 

saneamento básico, em consonância com os objetivos e metas, bem como com as soluções 

técnicas previstas para os sistemas e com as medidas estruturantes e de gestão. 

Palavras-chaves: associação; articulação; programa; projeto; ação; ações; ampliação; 

melhoria; sistema. 

 

31) Associação dos programas, projetos e ações com os objetivos e metas: adoção de 

estratégia que articule os programas, projetos e ações com os objetivos e metas, para cada um 



MINISTÉRIO DAS CIDADES 
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

Roteiro de Avaliação de Plano Municipal de Saneamento Básico 
 

 

Página 27 de 46 
 

dos componentes do saneamento, em consonância com as soluções técnicas previstas para os 

sistemas e com as medidas estruturantes e de gestão. 

Palavras-chaves: programa; projeto; ação; ações; meta; objetivo. 

 

32) Compatibilidade com o PPA e outros programas: proposição de programas, projetos e 

ações necessários para atingir os objetivos e as metas, formulados e elaborados de modo 

compatível com os planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos. 

Palavras-chaves: programa; projeto; ação; ações; PPA; plurianual; plano; orçamento; 

município; estado. 

 

33) Possíveis fontes de financiamento: identificação das possíveis fontes de investimentos e 

financiamentos disponíveis nos governos municipal, estadual e federal, além de outras fontes 

como fundos de saneamento, de recursos hídricos, FGTS, FAT, dentre outros, a serem 

utilizados na execução de programas, projetos e ações. 

Palavras-chaves: programa; projeto; ação; ações; fonte; financiamento; recurso; investimento; 

fundo; FGTS; FAT; governo; municipal; estadual; federal. 

 

34) Ações para emergências e contingências: descrição e planejamento das ações 

necessárias em casos de emergências e contingências em quaisquer dos componentes do 

saneamento básico, propondo diretrizes para integração e aprimoramento com planos de 

contingência já existentes. 

Palavras-chaves: emergência; contingência; situação; crítica; ação; ações; plano; diretriz; 

prevenção; estratégia. 
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35) Necessidades de investimentos: estimativa da necessidade de investimentos para o 

alcance dos objetivos e metas do Plano, dentro do horizonte previsto, com distribuição desta 

necessidade no curto, médio e longo prazos, para cada um dos componentes do saneamento 

básico, levando em conta as áreas urbana e rural, inclusive favelas, ocupações irregulares, 

assentamentos, quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais, e outros, em consonância 

com as soluções técnicas previstas para os sistemas e com as medidas estruturantes e de 

gestão, podendo-se desagregar a estimativa segundo as diferentes divisões ou regiões do 

município. 

Palavras-chaves: necessidade; estimativa; investimento; reais; R$; recurso; financiamento; 

alcance; valor; montante; orçamento. 

 

VII. Divulgação e participação social 

36) Mecanismos e procedimentos para a garantia da efetiva participação da sociedade 

em todas as etapas: explicitação dos mecanismos e procedimentos, bem como registro de 

relatos sobre a efetiva participação da sociedade em todas as etapas da elaboração do Plano, 

tanto no diagnóstico quanto nas proposições contidas no mesmo, por meio de conferências, 

reuniões comunitárias, audiências e consultas públicas, deliberações ou consultas de órgãos 

colegiados, com recebimento de sugestões e críticas; assim como estabelecimento dos 

mecanismos e procedimentos para a participação da sociedade no monitoramento e avaliação, 

e nas revisões futuras do Plano. 

Palavras-chaves: conferência; reunião; reuniões; audiência; consulta; órgão; colegiado; 

conselho; participação; controle; social; mecanismo; procedimento; comunidade; 

monitoramento. 

 

37) Procedimentos e mecanismos para a ampla divulgação do plano e de seu 

monitoramento, inclusive internet: estabelecimento de procedimentos, mecanismos e 

condições de divulgação e acesso ao Plano e aos relatórios de monitoramento de sua 

implementação, bem como às informações que os fundamentaram, de forma integral, 
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juntamente com os estudos que os fundamentaram, de forma integral, inclusive na internet, 

além da divulgação de informações sobre a prestação de serviços, de forma que a sociedade 

tenha pleno acesso aos dados quando desejado, sendo recomendável que além da internet, 

sejam utilizados rádios comunitárias, jornais e revistas impressas, televisão, cartazes, faixas, 

carros de som, dentre outros. 

Palavras-chaves: internet; rádio; comunitária; jornal; jornais; revista; televisão; cartaz; faixa; 

carros de som; relatório; monitoramento; divulgação; acesso; internet. 

 

38) Utilização de órgão colegiado no controle social: definição de plano e mecanismos para 

viabilizar a participação da sociedade em todas as etapas do Plano desde o diagnóstico, 

passando pelas análises e prognósticos, até o monitoramento e avaliação, por meio de órgão 

colegiado. 

Palavras-chaves: avaliação; monitoramento; colegiado; conselho; participação; sociedade; 

controle; social. 

 

VIII. Avaliação sistemática 

39) Mecanismos e procedimentos para a avaliação: definição dos mecanismos e 

procedimentos técnicos e institucionais necessários ao monitoramento e avaliação do Plano, 

de forma a orientar possíveis adequações ou revisões, garantindo à sociedade informações, 

representações e participações em todo o processo. 

Palavras-chaves: avaliação; monitoramento; acompanhamento; mecanismo; procedimento. 

 

40) Indicadores para avaliar a eficiência: definição de indicadores e procedimentos para a 

avaliação sistemática da eficiência do Plano, principalmente seus objetivos, metas, programas, 

projetos e ações, indicando fontes de referência, glossário, fórmula de cálculo e unidade de 

medida. 
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Palavras-chaves: avaliação; eficiência; indicador; procedimento. 

 

41) Indicadores para avaliar a eficácia: definição de indicadores e procedimentos para a 

avaliação sistemática da eficácia do Plano, principalmente seus objetivos, metas, programas, 

projetos e ações, indicando fontes de referência, glossário, fórmula de cálculo e unidade de 

medida. 

Palavras-chaves: avaliação; eficácia; indicador; procedimento. 

 

42) Revisões previstas a cada 4 anos, anteriormente ao PPA: previsão registrada no Plano 

de que o mesmo deve ter revisão periódica em prazo não superior a 4 (quatro) anos, 

anteriormente à elaboração do Plano Plurianual do município (PPA). 

Palavras-chaves: revisão; revisões; previsto; periodicidade; quatro; ano; plano; plurianual; 

PPA. 
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ANEXO 3 

ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

ARTIGO 19 DA LEI N° 11.445/2007 

 

Art. 19. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que poderá 

ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 

sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e 

apontando as causas das deficiências detectadas; 

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas 

soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos 

setoriais; 

III - 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; 

IV - ações para emergências e contingências; 

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia 

das ações programadas. 

§ 1º. Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo 

ser elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada 

serviço. 

§ 2º. A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada serviço 

serão efetuadas pelos respectivos titulares. 

§ 3º. Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos 

das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos. 
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§ 4º. Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo 

não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. 

§ 5º. Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de 

saneamento básico e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a 

realização de audiências ou consultas públicas. 

§ 6º. A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o 

cumprimento pelo prestador do respectivo plano de saneamento básico em 

vigor à época da delegação. 

§ 7º. Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento 

básico devem ser editados em conformidade com o estabelecido no art. 14 

desta Lei. 

§ 8º. Exceto quando regional, o plano de saneamento básico deverá englobar 

integralmente o território do ente da Federação que o elaborou. 
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ANEXO 4 

ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

TRECHOS DO DECRETO Nº 7.217/2010 

 

Art. 19. Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos de recursos 

hídricos das bacias hidrográficas em que os Municípios estiverem inseridos. 

Art. 24. O processo de planejamento do saneamento básico envolve: 

I - o plano de saneamento básico, elaborado pelo titular; 

II - o Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB, elaborado pela União; e 

III - os planos regionais de saneamento básico elaborados pela União nos termos do 

inciso II do art. 52 da Lei no 11.445, de 2007. 

§ 1º. O planejamento dos serviços públicos de saneamento básico atenderá ao 

princípio da solidariedade entre os entes da Federação, podendo desenvolver-se 

mediante cooperação federativa. 

§ 2º. O plano regional poderá englobar apenas parte do território do ente da 

Federação que o elaborar. 

Art. 25. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano editado pelo 

titular, que atenderá ao disposto no art. 19 e que abrangerá, no mínimo: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 

sistema de indicadores de saúde, epidemiológicos, ambientais, inclusive hidrológicos, 

e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 

II - metas de curto, médio e longo prazos, com o objetivo de alcançar o acesso 

universal aos serviços, admitidas soluções graduais e progressivas e observada a 

compatibilidade com os demais planos setoriais; 
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III - programas, projetos e ações necessários 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; 

IV - ações para situações de emergências e contingências; e 

V - mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia 

das ações programadas.  

§ 1º. O plano de saneamento básico deverá abranger os serviços de 

abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de manejo de resíduos 

sólidos, de limpeza urbana e de manejo de águas pluviais, podendo o titular, a 

seu critério, elaborar planos específicos para um ou mais desses serviços. 

§ 2º. A consolidação e compatibilização dos planos específicos deverão ser 

efetuadas pelo titular, inclusive por meio de consórcio público do qual 

participe. 

§ 3º. O plano de saneamento básico, ou o eventual plano específico, poderá ser 

elaborado mediante apoio técnico ou financeiro prestado por outros entes da 

Federação, pelo prestador dos serviços ou por instituições universitárias ou de 

pesquisa científica, garantida a participação das comunidades, movimentos e 

entidades da sociedade civil. 

§ 4º. O plano de saneamento básico será revisto periodicamente, em prazo não 

superior a quatro anos, anteriormente à elaboração do plano plurianual. 

§ 5º. O disposto no plano de saneamento básico é vinculante para o Poder 

Público que o elaborou e para os delegatários dos serviços públicos de 

saneamento básico. 

§ 6º. Para atender ao disposto no § 1o do art. 22, o plano deverá identificar as 

situações em que não haja capacidade de pagamento dos usuários e indicar 

solução para atingir as metas de universalização. 
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§ 7º. A delegação de serviço de saneamento básico observará o disposto no 

plano de saneamento básico ou no eventual plano específico. 

§ 8º. No caso de serviços prestados mediante contrato, as disposições de plano 

de saneamento básico, de eventual plano específico de serviço ou de suas 

revisões, quando posteriores à contratação, somente serão eficazes em relação 

ao prestador mediante a preservação do equilíbrio econômico-financeiro. 

§ 9º. O plano de saneamento básico deverá englobar integralmente o território 

do titular. 

§ 10. Os titulares poderão elaborar, em conjunto, plano específico para 

determinado serviço, ou que se refira à apenas parte de seu território. 

§ 11. Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com o disposto 

nos planos de bacias hidrográficas. 

Art. 26. A elaboração e a revisão dos planos de saneamento básico deverão efetivar-se, de 

forma a garantir a ampla participação das comunidades, dos movimentos e das entidades da 

sociedade civil, por meio de procedimento que, no mínimo, deverá prever fases de: 

I - divulgação, em conjunto com os estudos que os fundamentarem; 

II - recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública; e 

III - quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão colegiado 

criado nos termos do art. 47 da Lei no 11.445, de 2007. 

§ 1º. A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos 

estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral 

de seu teor a todos os interessados, inclusive por meio da rede mundial de 

computadores - internet e por audiência pública.  

§ 2º. Após 31 de dezembro de 2017, a existência de plano de saneamento 

básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a 

recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou 
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administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando 

destinados a serviços de saneamento básico. 

Art. 34. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser instituído 

mediante adoção, entre outros, dos seguintes mecanismos: 

I - debates e audiências públicas; 

II - consultas públicas; 

III - conferências das cidades; ou 

IV - participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da política 

de saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação. 

§ 1º. As audiências públicas mencionadas no inciso I do caput devem se 

realizar de modo a possibilitar o acesso da população, podendo ser realizadas 

de forma regionalizada. 

§ 2º. As consultas públicas devem ser promovidas de forma a possibilitar que 

qualquer do povo, independentemente de interesse, ofereça críticas e sugestões 

a propostas do Poder Público, devendo tais consultas ser adequadamente 

respondidas. 

§ 3º. Nos órgãos colegiados mencionados no inciso IV do caput, é assegurada a 

participação de representantes: 

I - dos titulares dos serviços; 

II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; e 

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor 

relacionadas ao setor de saneamento básico. 
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§ 4º. As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o inciso 

IV do caput poderão ser exercidas por outro órgão colegiado já existente, com 

as devidas adaptações da legislação. 

§ 5º. É assegurado aos órgãos colegiados de controle social o acesso a 

quaisquer documentos e informações produzidos por órgãos ou entidades de 

regulação ou de fiscalização, bem como a possibilidade de solicitar a 

elaboração de estudos com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões, 

observado o disposto no § 1o do art. 33. 

§ 6º. Será vedado, a partir de 31 de dezembro de 2014, acesso aos recursos 

federais ou aos 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, nos 

termos do inciso IV do caput. 

Art. 54. São diretrizes da Política Federal de Saneamento Básico: 

I - prioridade para as ações que promovam a equidade social e territorial no acesso ao 

saneamento básico; 

II - aplicação dos recursos financeiros por ela administrados, de modo a promover o 

desenvolvimento sustentável, a eficiência e a eficácia;  

III - estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviços; 

IV - utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social no 

planejamento, implementação e avaliação das suas ações de saneamento básico; 

V - melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde pública; 

VI - colaboração para o desenvolvimento urbano e regional; 

VII - garantia de meios adequados para o atendimento da população rural dispersa, 

inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas características 

econômicas e sociais peculiares;  
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VIII - fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, à adoção de tecnologias 

apropriadas e à difusão dos conhecimentos gerados; 

IX - adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em 

consideração fatores como nível de renda e cobertura, grau de urbanização, 

concentração populacional, disponibilidade hídrica, riscos sanitários, epidemiológicos 

e ambientais; 

X - adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de 

suas ações; e 

XI - estímulo à implantação de infraestruturas e serviços comuns a Municípios, 

mediante mecanismos de cooperação entre entes federados.  

Parágrafo único. As políticas e ações da União de desenvolvimento urbano e 

regional, de habitação, de combate e erradicação da pobreza, de proteção 

ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas 

para a melhoria da qualidade de vida devem considerar a necessária articulação 

com o saneamento básico, inclusive no que se refere ao financiamento. 
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ANEXO 5 

ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

RESOLUÇÃO RECOMENDADA N° 75, DE 02 DE JULHO DE 2009 

Estabelece orientações relativas à Política de 

Saneamento Básico e ao conteúdo mínimo dos 

Planos de Saneamento Básico. 

O Conselho das Cidades, no uso das suas atribuições estabelecidas pelo Decreto n° 

5.790, de 25 de maio de 2006, e considerando que compete ao Conselho das Cidades, orientar 

e recomendar sobre a aplicação da Lei n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 - Política Nacional 

de Saneamento - e Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade - e dos demais 

atos normativos relacionados ao Desenvolvimento Urbano e Saneamento Básico; 

considerando que, de acordo com a Lei n° 8.080 de 19 de setembro de 1990, é dever 

do Estado prover condições indispensáveis para o pleno exercício da saúde; e que a saúde tem 

como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a moradia, o saneamento básico e 

o meio ambiente; 

considerando que compete ao titular dos serviços formular a respectiva Política 

Pública de Saneamento Básico e elaborar o Plano de Saneamento Básico, nos termos dos 

artigos 9º e 19 da Lei n° 11.445/2007, indispensáveis na definição da prestação de serviços;  

considerando que, atendendo ao disposto no inciso I do artigo 2º e todo o conteúdo do 

artigo 19 da Lei nº 11.445/2007, é fundamental, respeitadas as diferenças e especificidades 

regionais e locais, que os planos tenham conteúdos mínimos previstos de forma a se articular 

com o esforço nacional visando a universalização do acesso ao Saneamento Básico. 

considerando que a Resolução Recomendada do Conselho das Cidades nº 33 de 01 de 

março de 2007 recomenda a elaboração dos planos até dezembro de 2010, adota, mediante 

votação, e seu presidente torna pública, a resolução de Plenário: 

Art. 1º - Recomendar ao Ministério das Cidades que faça gestão junto à Secretaria de 

Relações Institucionais da Presidência da República, para levar ao conhecimento dos Estados, 
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Distrito Federal e municípios a posição do Conselho das Cidades no sentido de considerar 

relevante e urgente a necessidade de estabelecer orientações relativas à Política de 

Saneamento Básico e aos conteúdos mínimos dos Planos de Saneamento Básico, conforme 

recomendações contidas nos artigos seguintes. 

Art. 2º. O Titular dos Serviços, por meio de legislação específica, deve estabelecer a 

respectiva Política de Saneamento Básico, que deve contemplar: 

I. a definição da forma como serão prestados os serviços, se diretamente ou por 

delegação, e as condições a serem observadas nos contratos, em particular a definição 

de critérios de qualidade e o estabelecimento de metas de atendimento;  

II. a definição das normas de regulação, incluindo a designação do ente responsável 

pela regulação e fiscalização, bem como os meios e procedimentos para sua atuação; 

III. os parâmetros, as condições e responsabilidades para a garantia do atendimento 

essencial para a promoção da saúde pública; 

IV. a garantia de condições de acesso a toda a população à água em quantidade e 

qualidade que assegure a proteção à saúde, observadas as normas relativas à qualidade 

da água para o consumo humano, bem como a legislação ambiental e a de recursos 

hídricos;  

V. a fixação dos direitos e deveres dos usuários, observadas a legislação nacional, em 

particular a Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor - e o Decreto nº 5.440 de 04 de maio de 2005; 

VI. a criação do Fundo de Universalização estabelecendo fontes de recursos, 

destinação e forma de administração, conforme disposto no artigo 13 da Lei nº 

11.445/2007; 

VII. os procedimentos para a avaliação sistemática da efetividade, eficiência e eficácia 

dos serviços prestados, que incluam indicadores para aferir o cumprimento das metas; 

VIII. o estabelecimento dos instrumentos e mecanismos de participação e controle 

social na gestão da política de saneamento básico, ou seja, nas atividades de 
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planejamento e regulação, fiscalização dos serviços na forma de conselhos das cidades 

ou similar, com caráter deliberativo; 

IX. o estabelecimento do sistema de informações sobre os serviços articulado ao 

Sistema Nacional de Informações em Saneamento; 

X. o estabelecimento de mecanismos de cooperação com outros entes federados para 

implantação dos serviços de saneamento; e 

XI. os mecanismos capazes de promover a integração da Política de Saneamento 

Básico com as políticas de saúde, de meio ambiente, de recursos hídricos, de 

desenvolvimento urbano, de habitação e as demais que lhe sejam correlatas.  

Parágrafo único - o Plano de Saneamento Básico é instrumento fundamental de 

implementação da Política.  

Art. 3º. A definição do processo participativo na formulação da Política e na 

elaboração e revisão do Plano, bem como os mecanismos de controle social na gestão 

deverão: 

I. estabelecer os mecanismos e procedimentos para a garantia da efetiva participação 

da sociedade, tanto no processo da formulação da Política e de elaboração e revisão do 

Plano de Saneamento Básico em todas as etapas, inclusive o diagnóstico, quanto no 

Controle Social, em todas as funções de Gestão; 

II. prever a participação e o Controle Social, garantida por meio de conferências, 

audiências e consultas públicas, e de órgãos de representação colegiada, tais como, o 

conselho da cidade; 

III. estabelecer os mecanismos para a disseminação e o amplo acesso às informações 

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

básico e aos estudos que as fundamentam; e 

IV. definir os mecanismos de divulgação das etapas de discussão da política e do 

plano bem como canais para recebimento de sugestões e críticas. 

Art. 4º. O Plano de Saneamento Básico deverá conter, no mínimo: 
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I. o Diagnóstico integrado da situação local dos quatro componentes do saneamento 

básico, a saber: abastecimento de água; esgotamento sanitário; limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. O 

diagnóstico deve conter dados atualizados, projeções e análise do impacto nas 

condições de vida da população, abordando necessariamente: 

a. a caracterização da oferta e do déficit indicando as condições de acesso e a 

qualidade da prestação de cada um dos serviços considerando o perfil 

populacional, com ênfase nas desigualdades sociais e territoriais em especial nos 

aspectos de renda, gênero e étnico-raciais; 

b. as condições de salubridade ambiental considerando o quadro epidemiológico e 

condições ambientais; 

c. a estimativa da demanda e das necessidades de investimentos para a 

universalização do acesso a cada um dos serviços de saneamento básico nas 

diferentes divisões do município ou região; e 

d. as condições, o desempenho e a capacidade na prestação dos serviços nas suas 

dimensões administrativa, político-institucional, legal e jurídica, econômico-

financeira, operacional, tecnológica. 

II. A definição de Objetivos e Metas municipais ou regionais de curto, médio e longo 

prazo, para a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico no 

território, com integralidade, qualidade e prestados de forma adequada à saúde 

pública, à proteção do meio ambiente e à redução das desigualdades sociais, 

contemplando:  

a. o acesso à água potável e à água em condições adequadas para outros usos;  

b. soluções sanitárias e ambientalmente apropriadas tecnologicamente para o 

esgotamento sanitário; 

c. soluções sanitárias e ambientalmente apropriadas tecnologicamente para a 

limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos coletados;  
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d. a disponibilidade de serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

adequados à segurança da vida, do meio ambiente e do patrimônio; e 

e. a melhoria continua do gerenciamento, da prestação e da sustentabilidade dos 

serviços. 

III. O estabelecimento de mecanismos de gestão apropriados, bem como, programas, 

projetos e ações, para o cumprimento dos objetivos e metas, e para assegurar a 

sustentabilidade da prestação dos serviços que contemplem:  

a. o desenvolvimento institucional para a prestação dos serviços de qualidade, nos 

aspectos gerenciais, técnicos e operacionais, valorizando a eficiência, a 

sustentabilidade socioeconômica e ambiental das ações, a utilização de 

tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e 

a gestão participativa dos serviços; 

b. a visão integrada e a articulação dos quatro componentes dos serviços de 

saneamento básico nos seus aspectos técnico, institucional, legal e econômico;  

c. a interface cooperação e a integração com os programas de saúde, de habitação, 

meio ambiente e de educação ambiental, de urbanização e regularização fundiária 

dos assentamentos precários bem como as de melhorias habitacionais e de 

instalações hidráulico-sanitárias; 

d. a integração com a gestão eficiente dos recursos naturais, em particular dos 

recursos hídricos; 

e. o atendimento da população rural dispersa, inclusive mediante a utilização de 

soluções compatíveis com suas características sociais e culturais;  

f. a educação ambiental e mobilização social como estratégia de ação permanente, 

para o fortalecimento da participação e controle social, respeitados as 

peculiaridades locais e, assegurando-se os recursos e condições necessárias para 

sua viabilização. 
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g. a articulação com o Plano de Segurança da Água, quando implantado no 

município; 

h. a definição de parâmetros para a adoção de taxa e tarifa social; e 

i. a prevenção de situações de risco, emergência ou desastre. 

IV. Ações para emergências e desastres, contendo: 

a. diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de 

demanda temporária; 

b. diretrizes para a integração com os planos locais de contingência; e 

c. regras de atendimento e funcionamento operacional para situações críticas na 

prestação de serviços, inclusive para a adoção de mecanismos tarifários de 

contingência; 

V. O estabelecimento, no âmbito da Política, das instâncias de participação e controle 

social sobre a política e ações e programas de saneamento básico contemplando: 

a. a formulação, monitoramento e controle social da política, ações e programas 

através dos conselhos das cidades ou similar; e 

b. a definição da instância responsável pela regulação ou fiscalização.  

VI. Os mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática das ações 

programadas e revisão do plano, contendo: 

a. conteúdo mínimo, periodicidade, e mecanismos de divulgação e acesso dos 

relatórios contendo os resultados do monitoramento da implementação do plano 

bem como da íntegra das informações que os fundamentaram;  

b. o detalhamento do processo de revisão do plano com a previsão das etapas 

preliminares de avaliação e discussões públicas descentralizadas no território e 

temáticas, sobre cada um dos componentes; e da etapa final de análise e opinião 

dos órgãos colegiados instituídos (conferência, conselho, entre outros); e 
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c. revisão periódica em prazo não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à 

elaboração do Plano Plurianual (PPA). 

Art. 5º. Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das 

bacias hidrográficas em que estiverem inseridos, com o Plano Diretor Municipal e com os 

demais planos e políticas públicas para o desenvolvimento social e econômico, de melhoria da 

qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante. 

Art. 6º. O plano deverá ser orientador da elaboração da legislação orçamentária 

subseqüente: PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), 

particularmente, na definição dos recursos necessários das prioridades de investimentos em 

saneamento básico. 

Art. 7º. Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento básico 

devem ser editados em conformidade com o estabelecido no art. 14 da Lei nº 11.445/2007. 

Art. 8º. O plano de saneamento básico deverá englobar integralmente o território do 

Município. 

Art. 9º. O Titular do Serviço poderá ampliar o conteúdo do Plano de Saneamento 

Básico contemplando aspectos relacionados ao ambiente incluindo objetivos, metas, 

programas, projetos e ações para o controle de vetores e agravos do ambiente que tenha 

repercussão na saúde humana e outros componentes relevantes à realidade local. 

Art. 10º. Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser 

elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço. 

Art. 11. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do 

cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços, na forma das 

disposições legais, regulamentares e contratuais. 

Art. 12. A União deve considerar o conteúdo desta resolução na definição de seus 

programas de investimento a título de condicionantes para o apoio à elaboração de Planos. 
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Art. 13. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Divulgue-se a todos 

os Municípios, Estados e Distrito Federal, em particular no âmbito da campanha dos Planos 

de Saneamento Básico Participativos. 

MÁRCIO FORTES 

PRESIDENTE 
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